
 

 

 

Gezamenlijk Persbericht 

 

Crédit Mutuel Arkéa en Crelan voeren 

exclusieve onderhandelingen over de 
verkoop van Keytrade 

 

7 december 2015 – De Franse bank Crédit Mutuel Arkéa en de Belgische 

coöperatieve bank Crelan kondigen aan dat ze exclusieve 

onderhandelingen voeren over de verkoop van alle aandelen van 

Keytrade Bank, de eerste onlinebank in België. 

 

Keytrade Bank behoort al sinds 2005 tot de groep Crelan en heeft in die tien jaar een 

mooie groei en evolutie doorgemaakt. Keytrade Bank telt vandaag meer dan 200.000 

klanten. De eerste onlinebank van België is veel meer dan een handelsplatform voor 

beleggers; ze biedt ook zichtrekeningen en spaarboekjes, levensverzekeringen en 

onlinevermogensbeheer aan. 

De intrede van Keytrade Bank in de groep Crédit Mutuel Arkéa zou een nieuwe mijlpaal in 

de geschiedenis van de onlinebank betekenen.  

Binnen de groep Crédit Mutuel Arkéa zal Keytrade Bank de mogelijkheid krijgen om haar 

activiteiten verder te ontplooien, doordat ze verder de actieve steun zal krijgen van een 

solide en geëngageerde Europese bank. 

Crelan zal tijdens de overgangsfase de nodige ondersteuning blijven bieden aan Keytrade 

Bank om de continuïteit te garanderen. 

Crelan is in 2015 een 100% Belgische bank geworden, met een 100% coöperatieve 

verankering. De Belgische coöperatieve Kas CrelanCo heeft inderdaad nog dit jaar de 

overige 50 % aandelen overgenomen die voorheen in handen waren van het Franse Crédit 

Agricole, waardoor Crelan vandaag volledig Belgisch en autonoom is.  

De verkoop van Keytrade kadert in de strategische heroriëntatie die Crelan voert met het 

oog op een sterkere focus op het coöperatieve en toekomstgerichte bankmodel.  

Meer dan 288.000 klanten zijn vandaag coöperant bij Crelan, een bewijs dat het 

coöperatieve model werkt. 



Crelan beschikt over een net van meer dan 700 kantoren, gerund door zelfstandige 

agenten die dicht bij de klanten staan. Daarnaast biedt de bank haar klanten ook de 

mogelijkheid om online en mobiel te bankieren. Dat aanbod wordt in de toekomst nog 

uitgebreid.  

Voor Crédit Mutuel Arkéa zou deze grote operatie passen in de groeistrategie die de groep 

volgt op de markt van online banking en digitale financiële dienstverlening. 

Crédit Mutuel Arkéa is een Franse coöperatieve bankgroep die een sterke competentie 

ontwikkeld heeft in digitale financiële dienstverlening en een unieke positie heeft: ze 

beheert de hele waardenketen, van de conceptie tot de distributie voor bank- en 

verzekeringsproducten. 

Op de markt van online banking biedt Crédit Mutuel Arkéa al sinds 1995 online 

bankdiensten aan, nog voor ze het merk Symphonis creëerde in 2000. In 2006 kreeg het 

online bankieren voor de Franse bank een nieuwe dimensie door de acquisitie van 

Fortuneo. 

Twintig jaar na de eerste digitale initiatieven, zou de operatie met Keytrade Bank het voor 

de Franse bank mogelijk maken om online marktleider in België te worden en om haar 

Europese positie in die markt duidelijk te versterken. 

Dankzij deze operatie zullen de teams van Keytrade en van Crédit Mutuel Arkéa kunnen 

samenwerken en hun competentie en knowhow samenbrengen op een markt die in volle 

bloei is. Op die manier kan Keytrade mooie groeiperspectieven bieden aan haar klanten en 

medewerkers. 

Deze operatie zou afgerond moeten worden tijdens het eerste trimester van 2016 na 

informatie en consultatie van de organen die het personeel van de verschillende betrokken 

entiteiten vertegenwoordigen en na goedkeuring door de toezichthouders. 

Crelan wordt in deze transactie geadviseerd door de zakenbank Lazard, de advocaten Allen 

& Overy en door de financieel adviseur Econopolis. Crédit Mutuel Arkéa wordt geadviseerd 

door IFI Partners en White & Case. 

 
 
Over de Groep Crédit Mutuel Arkéa 
Crédit Mutuel Arkéa is samengesteld uit de federaties Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 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 = 3.417 medewerkers, 759 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 288.492 coöperanten. (cijfers op 
30/06/2015) 

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 
 

 

 

 

 
 

 


