BRUSSEL,22 april 2014

Crelan wordt een
100% Belgische bank
De Belgische coöperatieve Kassen worden voor
100% aandeelhouder van Crelan

Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord
Est hebben een akkoord gesloten over de overdracht van hun 50%participatie in Crelan aan de Belgische coöperatieve Kassen.
De Belgische coöperatieve Kassen van Crelan, Lanbokas, Agricaisse en de
Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet*, die al voor 50%
aandeelhouder van de bank zijn, verwerven nu ook de overige 50%.
Dit akkoord heeft groen licht gekregen van de Nationale Bank van België. De
overdracht van de aandelen zal plaatsvinden ten laatste op 22 juni 2015, na
het nihil obstat van de NBB en van de ECB.
Luc Versele, CEO Crelan: "Crelan wordt dus een 100% Belgische bank, met een
100% coöperatieve verankering. De meer dan 260.000 coöperanten worden dus de
enige eigenaars van de bank.
Sinds de intrede van onze Franse aandeelhouders in het kapitaal van de bank in
2003 heeft Crelan een mooi groeiverhaal geschreven. Ik dank dan ook uitdrukkelijk
onze Franse aandeelhouders voor hun constructieve samenwerking.

* De Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet is de Belgische coöperatieve vennootschap die de
twee Belgische Kassen, Lanbokas en Agricaisse, verenigt.
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Door de fusie Landbouwkrediet-Centea is de groep Crelan een belangrijke speler
geworden op de Belgische financiële markt. Onze meer dan 3.500 medewerkers zijn
erin geslaagd om het aantal klanten jaarlijks te laten aangroeien tot nu meer dan 1,2
miljoen. Ook het aantal coöperanten, klanten die ingeschreven hebben op ons uniek
Fidelio-concept, neemt van jaar tot jaar toe en bedraagt nu al meer dan 260.000.
Het coöperatief kapitaal bedraagt op 30 maart 2014 680 miljoen euro, op een totaal
eigen vermogen van 1,2 miljard euro.
We zijn solide, solvabel en rendabel genoeg om onze eigen weg te gaan. Ik kijk dan
ook met heel veel vertrouwen de toekomst van onze 100% Belgische en
coöperatieve bank tegemoet."
François Macé, voorzitter van de Raad van Bestuur van Crelan en vertegenwoordiger
van Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est:
"Crédit Agricole heeft de bank de voorbije tien jaar gesteund in haar ambities. Wij
wensen Crelan veel succes bij het verderzetten van haar coöperatief verhaal in
België."

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
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 = 3.658 medewerkers, 831 kantoren, 1,2 miljoen klanten, 256.473 coöperanten. (cijfers op
31/12/2013)
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