BRUSSEL,18 juni 2015

Crelan:
100 % coöperatief
verankerd
Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was
tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank, waarbij de
Belgische coöperatieve Kassen de enige aandeelhouders van Crelan zouden
worden.
Vandaag, 18 juni, is die aandelenoverdracht een feit. De Belgische
coöperatieve Kassen Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen
van het Landbouwkrediet, nemen de aandelen in Crelan over van de Franse
bank Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole
Nord Est.
Crelan is vandaag een 100% Belgische bank, met een 100% coöperatieve
verankering. Deze transactie betekent opnieuw een mijlpaal in het
groeiparcours van Crelan.

100% Belgisch en 100% coöperatief verankerd
De aandelenoverdracht van het Franse Crédit Agricole naar de Belgische coöperatieve
Kassen kreeg het nihil obstat van de Europese Centrale Bank, nadat ook al de Nationale
Bank haar groen licht gegeven had.
Dat betekent dat de Belgische coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse en de
Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet nu de enige aandeelhouders zijn
van Crelan.
Luc Versele, CEO Crelan: “Vorig jaar startte Crelan een succcesvolle campagne op om
extra coöperatief kapitaal aan te trekken. Dankzij de dagelijkse inzet van onze
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medewerkers en dankzij het vertrouwen van meer dan 288.000 coöperanten hebben
wij ons doel bereikt: we hebben sneller dan verwacht 200 miljoen euro extra aan
coöperatief kapitaal opgehaald.”

Enthousiaste coöperanten
Een coöperant schrijft in op maatschappelijke aandelen van Lanbokas of Agricaisse en
is daardoor een stukje mede-eigenaar van de bank. De coöperanten van Crelan
genieten naast een dividend nog tal van bancaire en niet-bancaire voordelen. Heel wat
bestaande coöperanten hebben het voorbije jaar dan ook ingeschreven op extra
maatschappelijke aandelen en daarnaast verwelkomden we in 2014 bijna 26.000
nieuwe coöperanten. Het is dankzij hun vertrouwen dat Crelan vandaag opnieuw een
mijlpaal kan toevoegen aan haar groeiparcours.
Luc Versele: “Met Crelan varen we een stuk tegen de stroom in. Terwijl Belgische
ondernemingen vaak in buitenlandse handen terechtkomen en een aantal banken
enkele jaren geleden financiële steun van de overheid nodig hadden, heeft Crelan de
financiële crisis op eigen benen doorstaan. Meer nog, we zijn verder gegroeid en we
zijn vandaag een bank met een 100% Belgisch beslissingscentrum. Dat is een goede
zaak voor een coöperatieve bank die dicht bij haar klanten wil staan.”

Nieuwe aandeelhoudersstructuur
Na de aandelentransactie ziet de nieuwe structuur er nu als volgt uit.

De Belgische coöperatieve Kassen Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen
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van het Landbouwkrediet zijn nu voor 100% aandeelhouder van de NV Crelan.

Nieuwe bestuurders
Als gevolg van deze nieuwe structuur kreeg ook de Raad van Bestuur van de NV Crelan
een nieuwe samenstelling. Zo werden onder meer, naast Freddy Willockx, nog drie
bijkomende onafhankelijke bestuurders benoemd: Heidi Cortois (consultant in finance
& risk), Alain Diéval (voormalig directeur-generaal bij Crédit Agricole Nord de France)
en onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB, Catherine Houssa (advocate,
gespecialiseerd in bank- en financiewezen).

Een opmerkelijk groeiparcours, met het coöperatieve als rode
draad
Sinds haar oprichting in 1937 is Crelan uitgegroeid van een overheidsinstelling tot een
moderne middelgrote Belgische bank met een ruim aanbod bank- en
verzekeringsproducten voor de gezinnen, de zelfstandigen en de KMO’s en met een
gespecialiseerd financieel advies voor de land- en tuinbouwers.
Luc Versele: "Crelan is al in de jaren 60 een partnership aangegaan met de Belgische
coöperatieve Kassen. Diezelfde coöperatieve Kassen werden in 1993 de eerste
aandeelhouders van onze bank, toen we de privatiseringsoperatie opstartten. Wij
hebben het coöperatieve gedachtegoed steeds uitgedragen in ons beleid en in al onze
projecten die wij steunen. Vandaag worden de Belgische coöperatieve Kassen de enige
aandeelhouders en zijn we de enige bank in België die 100 % coöperatief verankerd
is.
Crelan heeft de laatste jaren een mooi groeiverhaal geschreven en onze Franse
aandeelhouders hebben hierin een rol gespeeld. Ik wil hen hiervoor dan ook danken.
Crelan wil nu als autonome, coöperatieve Belgische bank verder gestaag blijven
groeien. Als coöperatieve bank willen wij onze winst niet maximaliseren, maar wel
optimaliseren, zodat we sterk staan om onze coöperanten en klanten in de toekomst
een nog betere service te verstrekken.”
Een overzicht van onze geschiedenis:
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Oprichting NILK, Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, een staatsbank
1937

met als doel kredieten te verstrekken aan de land- en tuinbouwsector.

Jaren 60

Oprichting van de Belgische erkende coöperatieve Kassen, Lanbokas en
Agricaisse, en de eerste samenwerking tussen de bank en de Kassen.

1992

Start van de privatisering

1993

De Belgische coöperatieve Kassen en de Federatie van de Kassen worden de
eerste aandeelhouders van de NV Landbouwkrediet

1995

Swiss Life Belgium wordt aandeelhouder

1996

2003

Bacob wordt aandeelhouder. Bacob, Swiss Life en de Belgische coöperatieve
Kassen hebben elke een derde van de aandelen.
Het Franse Crédit Agricole S.A. wordt aandeelhouder. De Belgische
coöperatieve Kassen en het Franse Crédit Agricole hebben elk de helft van
de aandelen.

2004

Overname Europabank

2005

Overname Keytrade Bank

2006
2007

Lancering Fidelio-concept, de commerciële vertaling van het coöperatieve
gedachtegoed
Start Crelan Insurance (toen onder de naam Landbouwkrediet
Verzekeringen)

2008

Opstart Personal & Private Banking

2009

Overname klanten Kaupthing Bank Belgium

2010

Opstart onlineverkoopkanaal "Landbouwkrediet Direct".

2011

Overname Centea, meteen de grootste stap in het groeiproces

2013

Fusie Landbouwkrediet en Centea, nieuwe naam: Crelan

2014

Akkoord tussen de Belgische coöperatieve Kassen en het Franse Crédit
Agricole: de Belgische coöperatieve Kassen zullen de 50 %-participatie in de
NV Crelan overkopen van het Franse Crédit Agricole.

2015

Crelan is een 100% Belgische en 100% coöperatief verankerde bank

De Groep Crelan beheert 20,6 miljard euro deposito’s van de cliënteel en de
kredietportefeuille aan de cliënteel bedraagt 15,9 miljard euro. In 2014 kende de
Groep voor 2,7 miljard euro nieuwe kredieten toe. Ze leverde daardoor een reële
bijdrage aan het stimuleren van de Belgische economie en ondersteunde heel wat
gezinnen bij het realiseren van hun toekomstprojecten.

De klant staat centraal
Als coöperatieve bank wil Crelan een alternatief zijn voor de grootbanken. Met de
baseline ‘Bankieren met gezond verstand’ onderstreept de bank haar nononsensepolitiek waarbij de klant centraal staat.
Jean-Pierre Dubois, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Crelan heeft alle troeven om
zich te onderscheiden. Onze zelfstandige agenten staan dicht bij de klanten en staan
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garant voor een gepersonaliseerd advies. Crelan is een solvabele bank met
enthousiaste medewerkers en transparante producten. Al jaren zijn wij een bank met
een sterke coöperatieve verankering en al jaren leggen wij de nadruk op gezond en
transparant bankieren. Het coöperatieve gedachtegoed is ons zeer dierbaar en nu de
Belgische coöperatieve Kassen de enige aandeelhouders van Crelan zijn, zullen wij dit
nog meer laten doorwegen in het beleid van de bank. De klant staat voorop, de bank
luistert naar de klant en naar zijn wensen. Bij ons is de klant geen nummer. Dat is de
filosofie waarin wij geloven en waarop wij heel sterk de nadruk willen blijven leggen."

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: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement.
www.crelan.be
www.crelan.coop
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 = 3.517 medewerkers, 778 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 282.280 coöperanten. (cijfers op
31/12/2014)
Perscontact:
Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
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