BRUSSEL, 2 mei 2016

CrelanCo keert 3,25% dividend
uit aan coöperanten
Klanten van de coöperatieve bank Crelan
die maatschappelijke aandelen hebben,
krijgen hierop een mooi dividend voor 2015
CrelanCo, de erkende coöperatieve kas van Crelan, zal aan haar coöperanten
voor het boekjaar 2015 een dividend van 3,25% uitkeren. Dat is beslist op de
Algemene Vergadering van CrelanCo.

3,25% dividend
Op de Algemene Vergadering van CrelanCo is voor het boekjaar 2015 een dividend
van 3,25% goedgekeurd. Dit betekent dat de klanten van Crelan, die ingetekend
hebben op maatschappelijke aandelen van CrelanCo en dus coöperant zijn, eenzelfde
rendement op hun aandelen ontvangen als voor het boekjaar 2014.
Luc Versele, CEO Crelan: “Dit is een zeer mooie vergoeding in de huidige rentecontext.
We kunnen een dividend van 3,25 % uitkeren aan onze coöperanten dankzij de zeer
goede solvabiliteitspositie van de bank. Dit is vooral het bewijs dat Crelan haar
coöperanten blijvend als trouwe partners beschouwt.”
Het dividend zal in mei aan de coöperanten worden uitgekeerd.
Het aantal coöperanten eind 2015 bedraagt 289.608, dit zijn er 7.328 meer dan een
jaar geleden.
Luc Versele: “Crelan is een 100% Belgische bank, met een 100% coöperatieve
verankering. CrelanCo, onze coöperatieve kas, is immers de enige aandeelhouder van
Crelan. Wij geloven rotsvast in het coöperatieve model en wij passen de coöperatieve
waarden dan ook toe in ons dagelijks beleid. Wij willen respectvol omgaan met onze
klanten en een persoonlijke vertrouwensrelatie met hen uitbouwen. Dat doen we via
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ons net van zelfstandige agenten die elke dag klaar staan met advies en service op
maat.”

Over Crelan
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder.
Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol
zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde
kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de
zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Behoorlijk bankieren dat is ons motto, een bank
zoals een bank hoort te zijn.
www.crelan.be
Over de Groep Crelan
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank
en de onlinebank Keytrade Bank.
Groep Crelan = 3.348 medewerkers, 733 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 289.608 coöperanten. (cijfers op
31/12/2015)
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