BRUSSEL, 27 januari 2016

Crelan boekt jaarwinst van
40,6 miljoen euro en zet volop
in op modernisering en
innovatie
Akkoord over verkoop
Keytrade Bank is rond
Een dividend van 3,25 %
voor de coöperanten
De Groep Crelan heeft in 2015, ondanks het recent opgedoken fraudegeval
waarvan de bank slachtoffer werd, een positief resultaat van 40,6 miljoen
euro kunnen realiseren. Vandaag maakt de bank ook bekend dat er een
akkoord is over de verkoop van Keytrade Bank.
Crelan sluit 2015 af met positieve cijfers. Aan de Algemene Vergadering van
CrelanCo wordt een dividend van 3,25 % voorgesteld voor de coöperanten.

Een behoorlijk jaarresultaat
Crelan kan 2015 afsluiten met positieve resultaten, ondanks de fraude, waarvan de
bank slachtoffer werd. Dit is te danken aan een stijging van het bankproduct en een
daling van de algemene kosten.
In het resultaat van 2015 wordt een groot deel van het verlies opgenomen. Het
resterende deel zal opgenomen worden in het resultaat van 2016. De opbrengst van
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de verkoop van Keytrade Bank zal het jaar 2016 uitzonderlijk zeer gunstig
beïnvloeden.
Luc Versele, CEO Crelan: “Crelan boekt een operationeel resultaat van 93,1 miljoen
euro, dit is 26,3% meer dan in 2014. Het geconsolideerde jaarresultaat in IFRS
bedraagt 40,6 miljoen euro. Onze kernkapitaalratio bedraagt meer dan 13%, wat wijst
op een zeer solide kapitaalbuffer. ”
Deze cijfersgegevens zijn uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring van de
jaarrekening door de commissarissen.

3,25% dividend
De Raad van Bestuur van de coöperatieve Kas CrelanCo zal aan de Algemene
Vergadering voorstellen om een dividend op de maatschappelijke aandelen uit te keren
van 3,25 %. Dit betekent dat de coöperanten eenzelfde dividend als vorig jaar mogen
verwachten.
Luc Versele: “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 begin mei aan de coöperanten worden uitgekeerd.
Het aantal coöperanten eind 2015 bedraagt 289.608, dit zijn er 7.328 meer dan een
jaar geleden. Zonder specifieke actie is de coöperatieve component van het eigen
vermogen toegenomen met meer dan 20 miljoen euro en bedraagt eind 2015
835 miljoen euro.
Luc Versele: “Crelan is een 100% Belgische bank, met een 100% coöperatieve
verankering. 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 ons net van zelfstandige agenten die elke dag klaar staan met advies
en service op maat.”

De verkoop van Keytrade
Crelan maakt vandaag ook bekend dat het akkoord over de verkoop van Keytrade
Bank ondertekend werd.
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Crelan en Crédit Mutuel Arkéa kondigden op 7 december 2015 aan dat ze exclusieve
onderhandelingen voerden over de verkoop van alle aandelen van Keytrade Bank, de
eerste onlinebank van België. Nadat de personeelsafgevaardigden van de verschillende
entiteiten geïnformeerd en geraadpleegd werden, hebben de twee banken een akkoord
ondertekend over de verkoop van Keytrade Bank. Na goedkeuring door de
toezichthouders zal de verkoop in de loop van de volgende maanden gefinaliseerd
worden.
Luc Versele: “Door de verkoop van Keytrade Bank zal de solvabiliteit en de soliditeit
van Crelan in 2016 nog aanzienlijk versterkt worden. Hierdoor zullen we tot de beste
leerlingen van de klas behoren. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om in
de verdere groei van Crelan te investeren.”

Kerncijfers Groep Crelan
31/12/2015
Aantal medewerkers
Aantal klanten
Aantal coöperanten

3.348
1.257.538
289.608

Aantal kantoren

733

Eigen vermogen Groep Crelan
31/12/2015
Eigen vermogen
waarvan coöperatief kapitaal

1,2 miljard euro
835 miljoen euro

Investeren in de toekomst
Crelan is het jaar 2016 gestart met een ambitieus toekomstproject onder de naam
“NEXT”. Met dit project zal de bank al haar toepassingen voor betalingen, beleggingen
en kredieten moderniseren en investeren in een vernieuwde website, een vernieuwde
homebank en vernieuwde app’s.
Luc Versele: “Crelan investeert in modernere tools, daarmee willen we onze
dienstverlening nog verder verbeteren. Enerzijds ligt de focus op een nog betere
dienstverlening via onze Crelan-kantoren, anderzijds willen we ons aanbod aan online
dienstverlening nog uitbreiden.”
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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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