Het ‘bail in’-principe is van toepassing op uw coöperatieve aandelen CrelanCo

Wat betekent ‘Bail-in’?
De Europese regelgeving heeft het Bail-in-principe ingevoerd na de financiële crisis van 2008. Toen
hebben verschillende overheden financieel moeten tussenkomen om in moeilijkheden geraakte grote
banken te redden, zodat ze niet de volledige financiële markten met zich zouden meesleuren.
Het principe stelt dat als een bank (in uw situatie CrelanCo en Crelan) in financiële moeilijkheden komt,
met andere woorden in faling dreigt te gaan, ze een beroep zal moeten doen op haar eigen
aandeelhouders, schuldeisers en deposanten om de verliezen te dragen.
Hierbij geldt volgende rangregeling volgens aansprakelijkheid:
1. de aandeelhouders en de houders van het wettelijk vereiste kapitaal (eigen vermogen),
waaronder u als coöperatief aandeelhouder worden eerst aangesproken;
2. als de verliezen dan nog niet volledig gecompenseerd zijn, volgen de achtergestelde
schuldeisers, en dan de houders van senior schulden;
3. als laatste groep volgen de deposanten (klanten met rekeningen), maar zij genieten in dat geval
wel van de depositogarantie tot 100.000 euro per persoon.

De ‘Bail-in’-regels stellen dus dat banken in moeilijkheden moeten gered worden door de
aandeelhouders en schuldeisers en niet door overheidstussenkomsten.

Tot welk bedrag bent u aansprakelijk?
Dit hangt af van de omvang van de verliezen. In het slechtste geval verliest u het volledige geïnvesteerd
bedrag in de aandelen.
De autoriteiten zullen bij een faling instaan voor een gelijke behandeling van de schuldeisers en de
wettelijke rangorde van vorderingen volgens het toepasselijk recht respecteren.
Dat betekent dat de coöperatieve aandelen geheel of gedeeltelijk hun waarde kunnen verliezen.

Er wordt gewaakt over de financiële gezondheid van de banken.
Wij informeren u over dit risico zodat u alle elementen in overweging kunt nemen bij uw beslissing. In
dat kader is het ook belangrijk dat u weet dat de Europese banken en hun financiële gezondheid strikt
opgevolgd worden door de ECB (Europese Centrale Bank) of door de nationale bank van hun land.
Voor CrelanCo en Crelan nv is dat heden de NBB (Nationale Bank van België).

Groep Crelan, een financieel gezonde groep
De geschiedenis van Crelan gaat terug tot 1930 met de oprichting van het NILK (Nationaal Instituut van
het Landbouwkrediet) en al die tijd heeft de bank een voorzichtig groeibeleid gevolgd in het belang van
haar klanten en coöperatieve aandeelhouders.
CrelanCo en Crelan nv beantwoorden aan de regels en vereisten van de NBB op het vlak van financiële
gezondheid.
De regulatoren verplichten banken ook belangrijke kapitaalbuffers aan te houden die hen moeten
toelaten om economische schokken op te vangen. Daarnaast moeten zij ook verschillende scenario’s

achter de hand hebben die ze in een noodscenario kunnen activeren en waardoor ze zich kunnen
herstellen.
De Tier1-ratio van Groep Crelan bedroeg op 30/06/20 21,01 %. Deze ratio drukt uit hoeveel kernkapitaal
de bank heeft tegenover de risico’s die ze loopt door onder andere kredieten toe te staan of een
beleggingsportefeuille aan te houden. Groep Crelan heeft dus tegenover elke 100 euro risico op haar
balans 21,01 euro kapitaal staan, wat een zeer sterk cijfer is.

