
 

 

Persbericht 

 

Crelan en Crédit Mutuel Arkéa hebben 
een akkoord bereikt over de verkoop 

van Keytrade Bank 

 

27 januari 2016 – De Belgische coöperatieve bank Crelan en de Franse 

bank Crédit Mutuel Arkéa hebben een akkoord bereikt over de verkoop 

van Keytrade Bank.  

 

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. 

 
 
Over de Groep Crédit Mutuel Arkéa 
Crédit Mutuel Arkéa is samengesteld uit de federaties Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif 

Central, alsook uit een twintigtal gespecialiseerde dochterbedrijven (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir...). Met bijna 9.000 personeelsleden, 3.700 bestuurders, 

3,6 miljoen coöperanten en klanten in het bankverzekeringswezen en een balanstotaal van 103 miljard euro, 

behoort Crédit Mutuel Arkéa tot een van de grootste banken van Frankrijk. 

 
Meer informatie : www.arkea.com @cmarkea 

Perscontact Crédit Mutuel Arkéa: 
Florence Eckenschwiller 
Tel.: +33 2 98 00 01 91  
florence.eckenschwiller@arkea.com  

 

 
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) 

Perscontact Crelan: 
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 
 

 

 

 

 
 

 


