BRUSSEL, 5 november 2015

CrelanCo:
de nieuwe sterke
coöperatieve Kas
achter Crelan
Vandaag, 5 november 2015, hebben de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van de Kassen van Crelan hun goedkeuring gegeven over de
fusie van de coöperatieve vennootschappen Lanbokas en Agricaisse. De
nieuwe Kas ontstaan uit de fusie krijgt de naam CrelanCo.

Ontstaan van de coöperatieve Kassen
De erkende Kassen Lanbokas en Agricaisse werden in de jaren zestig opgericht als
coöperatieve vennootschappen. Het was hun taak om spaargeld van de landbouwers
in te zamelen en kredieten toe te staan, en dit met de steun en onder het toezicht van
Crelan. In Vlaanderen werd Lanbokas opgericht en in Wallonië Agricaisse. In de jaren
negentig werden de erkende Kassen de eerste aandeelhouders van Crelan. Dat zijn ze
tot op de dag van vandaag onafgebroken gebleven. Vandaag richten de Kassen zich
niet alleen meer tot de landbouwers, maar ook tot alle particuliere klanten.

Fusie tot één sterke coöperatieve Kas
Luc Versele, CEO Crelan: “Begin september beslisten de raden van bestuur van de
cvba Lanbokas en van de cvba Agricaisse om een fusieprocedure op te starten.
Lanbokas en Agricaisse wilden fusioneren tot één coöperatieve vennootschap die alle
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coöperanten van Crelan verzamelt. Vandaag hebben de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van de Kassen deze procedure goedgekeurd, nadat we eerder al de
goedkeuring gekregen hadden van de ECB. CrelanCo werd boven de doopvont
gehouden.”

Een transparantere structuur
Luc Versele: “De cvba CrelanCo is meteen de nieuwe sterke coöperatieve kas achter
Crelan. Deze operatie zorgt niet alleen voor een sterkere aandeelhouder voor Crelan,
maar ook voor een eenvoudigere en transparante organisatiestructuur en dat vinden
we als coöperatieve bank belangrijk.”
De nieuwe structuur van de groep Crelan ziet er vandaag zo uit:

In een volgende fase zullen de aandelen die de Federatie van de Kassen in de NV
aanhoudt, overgenomen worden door CrelanCo. Op die manier zal CrelanCo dus voor
100% aandeelhouder worden van Crelan NV.

Meer dan 288.000 coöperanten
Vandaag telt Crelan meer dan 288.000 coöperanten. Coöperanten bij Lanbokas of
Agricaisse zijn voortaan coöperant van CrelanCo. Voor hen verandert er niets.
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Een sterkere coöperatieve bank
Luc Versele: “Op 18 juni van dit jaar is Crelan een 100% Belgische bank met een 100%
coöperatieve verankering geworden. De fusie van de coöperatieve Kassen was de
logische volgende stap in ons verhaal.
Vandaag willen wij meer dan ooit het coöperatieve gedachtegoed uitdragen, zowel in
ons dagelijks beleid als in de initiatieven die wij steunen, maar ook en vooral in onze
omgang met onze klanten en coöperanten. Verbonden, persoonlijk, verantwoord en
respectvol: op die manier willen wij omgaan met onze klanten en coöperanten, op die
manier willen wij ons coöperatief gedachtegoed kracht bij zetten.”

Over Crelan
Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de
ondernemers en de land- en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve
waarden: verantwoord, verbonden, respectvol en persoonlijk.
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 = 3.417 medewerkers, 759 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 288.492 coöperanten. (cijfers op
30/06/2015)
Perscontact:
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
press@crelan.be
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