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3,25% dividend voor 

onze coöperanten  
 

 
 

 

 

De Algemene Vergaderingen van Lanbokas en Agricaisse hebben het 

dividend voor 2014 voor de maatschappelijke aandelen vastgelegd op 

3,25%. 

 

 

Meer dan 25.000 nieuwe coöperanten in 2014 
 

Meer dan 25.000 klanten besloten om vorig jaar coöperant, een stukje mede-

eigenaar, van Crelan te worden. Daarmee heeft Crelan nu meer dan 282.000 

coöperanten.  

 

De cliëntendeposito’s van de Groep Crelan groeiden aan met 2,45% tot 20,5 miljard 

euro. Daarnaast kende de Groep voor meer dan 2,7 miljard euro nieuwe kredieten 

toe aan de Belgische gezinnen, de ondernemingen en de land- en tuinbouwers. 

 

Het nettoresultaat groeide met 36% tot 61,65 miljoen euro.  

 

Ondanks de moeilijke economische context heeft de Groep Crelan vorig jaar dus 

opnieuw mooie financiële en commerciële resultaten geboekt.  

 

3,25% dividend 
 

Ook onze coöperanten delen mee in het mooie resultaat van de bank. De Algemene 

Vergaderingen van Lanbokas en Agricaisse hebben het dividend op de 

maatschappelijke aandelen voor 2014 vastgelegd op 3,25%. Het dividend zal begin 

mei aan de coöperanten worden uitgekeerd.  

 
Meer informatie over de jaarresultaten van de Groep Crelan leest u in het jaarverslag 

op www.crelan.be. 
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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 = 3.517 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  

 


