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AANVULLING nr. 1 van 20/07/2021
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen
van 09/09/2020

Deze Aanvulling nr. 1 werd op 20/07/2021 in de Franse versie goedgekeurd door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit overeenkomstig
artikel 20 en 23 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni
2017.
De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de uitgevende
instelling, noch van de kwaliteit van de aandelen waarop dit prospectus betrekking heeft.
Deze Aanvulling nr. 1 is onlosmakelijk verbonden met het Prospectus voor het openbaar aanbod van
coöperatieve aandelen dat door de FSMA op 09/09/2020 goedgekeurd werd. Beide documenten
moeten in samenhang gelezen worden.
Het Prospectus en de Aanvulling zijn beschikbaar in de Crelan-agentschappen en op de website
www.crelan.be, zowel in hun goedgekeurde Franse versie als in hun Nederlandse vertaling.
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1. ALGEMEENHEDEN
Deze Aanvulling nr. 1 heeft als doel de belegger ervan in kennis te stellen dat de voorgenomen
overname van Axa Bank Belgium door CrelanCo, waarvan sprake is in het uitgifteprospectus
van 9/09/2020 en die voor eind 2020 was voorzien, nog niet is afgerond.
Het overnamedossier is nog in behandeling bij de Nationale Bank van België en de Europese Centrale
Bank, en de contacten met deze autoriteiten hebben de Crelan-groep aangezet tot herziening van de
kalender van de overname en de financiële structuur die voor deze overname is opgezet zoals
beschreven in het prospectus, inzonderheid in sectie 5.18. met betrekking tot de belangrijke
overeenkomsten.
Aangezien de besprekingen met de NBB en de ECB nog aan de gang zijn en de definitieve voorwaarden
van het overnameproject nog niet zijn gestabiliseerd, is de thans voorziene datum voor de closing,
d.w.z. de datum van de daadwerkelijke uitvoering van de overnametransactie, het einde van het
vierde kwartaal van 2021. De datum van 31 december 2021 is vastgelegd tussen Crelan en AXA SA
(Frankrijk) als de uiterste datum (long stop date) voor de uitvoering van de overeenkomst tot overname
van AXA Bank Belgium.
Zodra het bij de NBB en de ECB ingediende plan gestabiliseerd is, zal nauwkeurige informatie over de
nieuwe voorwaarden voor de overname van Axa Bank Belgium gepubliceerd worden, hetzij in een
bijkomende Aanvulling, hetzij in een nieuw prospectus, met in elk geval een aanpassing van de secties
van het lopende prospectus die door de nieuwe ontwikkelingen worden beïnvloed, alsmede een
actualisering van bepaalde financiële gegevens, met inbegrip van de pro forma financiële informatie.
CrelanCo is van mening dat de opeenvolgende verschuivingen van de datum voor de closing van de
transactie geen impact hebben op de materialiteit van de in het prospectus vermelde risicofactoren,
noch op het strategisch belang van de transactie, noch op de vooruitzichten voor het rendement van de
transactie, noch op het integratieproces en de kosten daarvan.
Indien de Closing niet tegen 31/12/2021 kan plaatsvinden, kunnen de partijen overwegen de termijn te
verlengen tot na 31/12/2021 of de beslissing te nemen de transactie niet te laten doorgaan.

Ten ondergeschikte titel is deze Aanvulling nr. 1 ook een gelegenheid om te vermelden dat CrelanCo
sinds de goedkeuring van het prospectus op 9/09/2020 het LEI-nummer 699400S1FXIPB5VFO165
heeft verkregen. De secties 1.1.2., 1.2.1.1. en 5.2.2. van het prospectus, waarin melding wordt gemaakt
van het ontbreken van een LEI, moeten derhalve in het licht van dit nieuwe element worden gelezen.
Er dient ook opgemerkt te worden dat de coöperatieve aandelen van CrelanCo momenteel de ISINcode BE0025266462 hebben. De secties 1.1.1., 1.3.1.1. en 4.2.1. van het prospectus, waarin melding
wordt gemaakt van het ontbreken van een ISIN-code, moeten derhalve in het licht van dit element
worden gelezen.

2. INTREKKINGSRECHT
Alle intekeningen op coöperatieve aandelen zijn definitief en kunnen niet door de partijen worden
herroepen, behalve in geval van publicatie van een aanvulling volgens de voorwaarden van artikel 23
van de Prospectusverordening.
Uit dit artikel volgt dat, indien het prospectus op een aanbieding van effecten aan het publiek betrekking
heeft, beleggers die reeds aanvaard hebben de effecten te kopen of op de effecten in te schrijven
voordat de aanvulling van het prospectus is gepubliceerd, het recht hebben om binnen twee werkdagen
na de publicatie van de aanvulling van het prospectus hun aanvaarding in te trekken, op voorwaarde
dat de belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid die aanleiding
heeft gegeven tot de Aanvulling, zich voordeed of geconstateerd werd vóór de afsluiting van de
aanbiedingsperiode of de levering van de effecten, naargelang wat het eerst plaatsvindt.
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In afwijking van de vorige paragraaf wordt van 18 maart 2021 tot en met 31 december 2022 (in het kader
van de economische maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie), wanneer het prospectus
betrekking heeft op een aanbieding van effecten aan het publiek, de termijn van twee dagen voor de
uitoefening van het recht tot intrekking verlengd tot drie dagen.
Een intrekkingsrecht wordt in beginsel alleen verleend aan beleggers die reeds vóór de publicatie van
de aanvulling aanvaard hebben de effecten te kopen of op de effecten in te schrijven, en voor zover de
effecten nog niet aan hen waren geleverd op het tijdstip waarop de belangrijke nieuwe factor, materiële
vergissing of materiële onnauwkeurigheid zich voordeed of geconstateerd werd.
Aangezien de coöperatieve aandelen van CrelanCo onmiddellijk worden geleverd, is het hierboven
vermelde intrekkingsrecht als zodanig niet van toepassing. Er zij evenwel op gewezen dat coöperatieve
aandeelhouders het recht hebben hun aandelen aan een andere persoon te verkopen om hun
investering snel terug te krijgen. In deze context zullen personen die vanaf 12/11/2020 (datum van de
eerste belangrijke ontwikkeling van het overnameproject na de eerste contacten met de
toezichthoudende autoriteiten) tot de datum van deze Aanvulling nr. 1 op aandelen van CrelanCo
hebben ingetekend en hun investering wensen terug te krijgen, het recht hebben om bij hun Crelanagentschap de overdracht van hun aandelen te vragen. Gedurende een periode van drie werkdagen na
de bekendmaking van deze Aanvulling, d.w.z. uiterlijk tot 26/07/2021, zal hun verzoek tot overdracht
met voorrang op ieder ander verzoek tot overdracht worden behandeld. De mogelijkheid om aandelen
over te dragen veronderstelt natuurlijk ook dat er een potentiële koper is die bereid is de aandelen over
te nemen. CrelanCo kan in dit verband geen enkele garantie bieden.

Deze Aanvulling nr. 1 treedt in werking op de datum van goedkeuring door de FSMA.
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