BRUSSEL, 25 oktober 2019

Crelan Groep en AXA Groep sluiten
een lange-termijnpartnership
Crelan Groep neemt AXA Bank Belgium over en
draagt Crelan Insurance over aan AXA Belgium

AXA Groep en Crelan Groep hebben een akkoord gesloten over de verkoop
van AXA Bank Belgium aan Crelan Groep, als onderdeel van een strategisch
partnership op de lange termijn.
Het afronden van deze transactie is afhankelijk van de gebruikelijke
goedkeuring door de toezichthouders en zal vermoedelijk afgerond worden
in het tweede trimester van 2020.
Met de komst van AXA Bank Belgium zal Crelan Groep, die bestaat uit Crelan
en haar dochter Europabank, qua omvang verdubbelen. Zo zal de groep
meer dan 37 miljard euro aan deposito’s en meer dan 38 miljard euro aan
kredieten beheren. Ze biedt dan een financiële dienstverlening aan meer
dan 1,7 miljoen klanten. Crelan wordt op die manier de vijfde bank in
België, na de vier grootbanken.
In eerste instantie zal er voor de klanten weinig veranderen en blijven beide
banken naast elkaar bestaan.

Een strategisch partnership op lange termijn
Het strategisch partnership dat op 24 oktober ondertekend werd tussen beide partijen
omvat volgende modaliteiten:



Crelan Groep neemt AXA Bank Belgium over van AXA Groep voor een bedrag
van 540 miljoen euro cash.
Crelan Insurance, de verzekeringsmaatschappij van Crelan Groep die
voornamelijk schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan woonkredieten en LOA’s
(leningen op afbetaling) verkoopt, wordt integraal overgedragen aan AXA
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Belgium, de Belgische verzekeringsdochter van AXA Groep. Crelan Insurance
wordt gewaardeerd op 80 miljoen euro.
Crelan heeft een distributieakkoord op lange termijn gesloten voor de verkoop
van AXA schade- en schuldsaldoverzekeringen.

Anderzijds treedt AXA Groep, als onderdeel van het lange-termijnpartnership, via een
kapitaalverhoging van 90 miljoen euro toe tot het kapitaal van Crelan Groep, in eerste
instantie verdeeld over Crelan NV en AXA Bank Belgium.

Een geleidelijke overgang
De overname van AXA Bank Belgium zal op termijn uitmonden in een fusie waarbij alle
activiteiten onder het Crelan-logo worden uitgevoerd. Crelan hoopt dit integratie- en
migratieproces af te ronden in ongeveer 24 maanden.
In eerste instantie zal er voor de klanten weinig veranderen en blijven beide banken
naast elkaar bestaan. Dit moet toelaten om de producten en de processen van beide
banken op elkaar af te stemmen om vervolgens vlot alle klanten en kantoren via één
uniform systeem te ondersteunen.
Tijdens het integratieproces zal structureel overlegd worden met de sociale partners
en de vertegenwoordigers van de zelfstandige bankagenten om de fusie zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
We benadrukken dat momenteel nog geen enkele beslissing genomen werd over
eventuele kantorenfusies of andere wijzigingen die de fusie voor gevolg zou hebben.
Philippe Voisin, CEO Crelan: “We vinden het belangrijk om alle stakeholders
bij het project te betrekken zodat iedereen zich in de nieuwe groep herkent.
De fusie van de beide banken zal dan ook degelijk worden voorbereid, samen
met het management en de medewerkers van AXA Bank Belgium. Het proces
zal geleidelijk verlopen waarbij we erop toezien dat de overname geen
ongemakken met zich meebrengt voor de klanten van Crelan en van AXA Bank
Belgium.
Het einddoel is een duurzame solide bank met een nog performanter aanbod
en dienstverlening waarin de klanten, met name de particuliere gezinnen, de
land- en tuinbouwers, de ondernemers en de KMO’s, zich blijven herkennen.”
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Bouwstenen van het strategisch partnership
Het gesloten akkoord zal Crelan en AXA Bank Belgium enerzijds de mogelijkheid geven
om via gezamenlijke investeringen een beter antwoord te bieden op de steeds
snellere digitalisering van het bankenlandschap. Anderzijds zullen ook de investeringen
voor het reglementaire kader kunnen gespreid worden over een grotere schaal.
Het bundelen van de bestaande competenties in beide verkoopnetten zal bovendien
toelaten om de schaal en de werking van onze kantoren te optimaliseren,
waardoor we beter kunnen inspelen op de vaak meer gespecialiseerde adviesvragen
van onze klanten.
De lange-termijnsamenwerking met AXA Belgium voor de verdeling van schade- en
schuldsaldoverzekeringen zal onze kantoren bovendien de garantie bieden van een
kwalitatief hoogstaand en breed gamma aan verzekeringsproducten voor
zowel particulieren als professionelen (inclusief landbouw).
Jean-Pierre Dubois, Voorzitter van de Raad van Bestuur van CrelanCo (de
coöperatieve aandeelhouder van Crelan Groep): “De strategische langetermijnsamenwerking met AXA Groep en de fusie van de twee banken tot één
financiële speler, zal positieve gevolgen hebben voor onze klanten,
medewerkers en aandeelhouders. Ze zullen niet alleen kunnen gebruikmaken
van een ruimer en kwalitatiever aanbod, maar zich ook verzekerd zien van
een model waarbij een sterke digitale ondersteuning blijft vergezeld worden
van een kwalitatieve gespecialiseerde dienstverlening in een nabijgelegen
kantoor.”
Peter Devlies, CEO van AXA Bank Belgium: “Beide banken zijn succesvolle
banken die de afgelopen jaren een mooi parcours hebben afgelegd. Maar we
moeten ook de uitdagingen waar banken voor staan erkennen. Door de
krachten te bundelen, zullen we beter in staat zijn om te kunnen omgaan met
nieuwe technologieën en snel veranderende klantenverwachtingen. Door een
grotere klantenbasis en hogere volumes worden investeringen beter
gerentabiliseerd. Crelan en AXA zijn beide sterke en vertrouwde merken en
zullen, dankzij dit duurzaam partnerschap, ook in de toekomst voor onze vele
klanten een zekerheid blijven.”
Jef Van In, CEO van AXA Belgium: “We zijn zeer tevreden met het partnership
dat we met Crelan hebben gesloten. Enerzijds kan AXA Bank nu samen met
Crelan een nieuwe toekomst uittekenen en anderzijds verwelkomen wij
Crelan Insurance. De klanten van Crelan zullen in de toekomst via hun
kantoor ook toegang hebben tot het ruime aanbod aan verzekeringspolissen
niet-leven dat wij ter beschikking hebben.”
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Uitdager van de grootbanken
Na de overname van Centea in 2011 betekent dit akkoord een nieuwe belangrijke stap
in het groeiproces van Crelan. Door de overname van AXA Bank Belgium verdubbelt
Crelan Groep qua omvang en wordt ze de vijfde bank in België.
Onderstaande cijfers tonen de impact van de overname:
Kerncijfers
(dec. 2018 in EUR)

Crelan

Crelan +
AXA Bank
Belgium

Impact

Totaal beheerde
deposito’s

19,2 miljard

37,7 miljard

x 1,9

Totaal toegekende
kredieten

16,5 miljard

38,4 miljard

x 2,3

Balanstotaal

20,9 miljard

48,3 miljard

x 2,3

586

1.141

x 1,9

920.000

1.780.000

x 1,9

792

1.581

x2

61 miljoen

125 miljoen

x2

Aantal kantoren
Aantal klanten
Aantal personeelsleden
Nettoresultaat

AXA Bank Belgium bezit heden 10% van de aandelen van Bancontact-Payconiq.

Een stabiele financiële groep
Crelan kon reeds bogen op een zeer sterke solvabiliteit en liquiditeit, dat blijft ook na
de overname onveranderd, mede door de intrede van AXA Groep in het kapitaal van
Crelan Groep en door het ophalen van bijkomend kapitaal bij onze coöperantaandeelhouders.
Ook na de overname zal Crelan dus over een uitstekende solvabiliteit blijven
beschikken met een gebudgetteerde Tier1-ratio van 15%.
Luc Versele, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Crelan: “We hadden al
snel de opportuniteit van deze overname opgemerkt en we hebben het
project dan ook goed en lang voorbereid. Onze financiële ratio’s behoorden
al tot de beste van de markt en ook na de overname blijft Crelan Groep een
solvabele en rendabele financiële groep. Temeer omdat we dankzij de
schaalvoordelen op termijn ook de resultaten nog zullen kunnen verbeteren.
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Schematische voorstelling
Onderstaande schema’s schetsen de huidige structuur van Crelan Groep en de
structuur na closing.

Huidige structuur Crelan Groep

Structuur na closing

Crelan wordt tijdens de operatie bijgestaan door Delfinus LLP en Lazard

Over AXA Groep
AXA Groep is een wereldspeler op vlak van verzekeringen en vermogensbeheer met 171.000 medewerkers
ten dienste van 105 miljoen klanten in 61 landen. In 2018 bedroeg het zakencijfer in IFRS 102,9 miljard
euro en het operationeel resultaat 6,2 miljard euro. Op 31 december 2018 had AXA 1.424 miljard vermogen
onder beheer.
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Over AXA Belgium
AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3500 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen
van 2,9 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële
behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming
zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en
de sensibilisering voor risico's. In 2018 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,1 miljard EUR en een
bedrijfsresultaat van 396 miljoen EUR.
Over AXA Bank Belgium
AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (27 miljard euro, waarvan 20 miljard euro
leningen aan de klanten). AXA Bank Belgium biedt een gamma van bankproducten voor particulieren en
kredieten aan bijna 860 000 klanten aan. Het betreft vooral leningen, beleggingsoplossingen, courante
banktransacties en effectenrekeningen. Op 1 januari 2019 had de bank 790 personeelsleden in dienst en
verdeelde ze haar producten via een netwerk van 550 bankagentschappen doorheen België. Er bestaat geen
rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de andere bankactiviteiten van AXA Groep in Frankrijk en
Duitsland. Deze activiteiten worden dus niet beïnvloed door deze transactie.
Over Crelan
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder.
Het balanstotaal van Crelan (inclusief haar dochter Europabank) bedraagt 20,4 miljard euro en daarmee is
ze de zevende Belgische Bank. Crelan biedt een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten aan voor de
particulieren, de zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. De klanten kunnen voor
financieel advies terecht in meer dan 580 kantoren die gerund worden door lokaal verankerde zelfstandige
kantoorhouders. Een écht persoonlijk contact vindt de bank belangrijk en dat verwoordt ze onder het motto:
’Samen anders bankieren’.
www.crelan.be
Over Crelan Groep
De Groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank
Europabank.
Groep Crelan = 2.859 medewerkers, 633 kantoren, 275.675 coöperanten, meer dan 900.000 klanten,
(cijfers op 31/12/2018)
Perscontact Crelan:
Ortwin De Vliegher, secretaris-generaal & directeur Corporate Communication,
Tel.: + 32 (0) 2 558 75 78 of + 32 (0) 475 90 43 08
Leo De Roeck, verantwoordelijke Corporate Communication, Press & Translations
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81
press@crelan.be
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