BRUSSEL, 5 januari 2022

Crelan en AXA Bank Belgium gaan
samen voor een gemeenschappelijke
toekomst














Crelan-Groep en AXA Groep hebben volgend akkoord in het kader van
een lange termijn partnership gefinaliseerd: de overname van AXA
Bank Belgium door Crelan, de overdracht van Crelan Insurance aan
AXA Belgium en het sinds januari 2021 actieve distributieakkoord voor
AXA-schade- en schuldsaldoverzekeringspolissen via de Crelankantoren.
Met de overname van AXA Bank Belgium neemt de Crelan Groep een
belangrijke positie in het Belgische bankenlandschap in.
Door de krachten te bundelen kunnen Crelan en AXA Bank Belgium
beter inspelen op de sterk wijzigende financiële wereld met een steeds
snellere digitalisering en bijkomende investeringen.
Tijdens de komende 27 maanden zullen beide banken een fusie
voorbereiden om nadien alle bankactiviteiten onder het Crelan-logo
verder te zetten. Tot dan blijven beide merken naast elkaar bestaan.
Voor de klanten wijzigt er op korte termijn niets.
Crelan plant in dat kader een omvangrijke investering voor de creatie
van een gemoderniseerd uniform IT-platform.
Dit project voor een solide en coöperatief verankerde bank met een
lokaal beslissingscentrum overtuigde ook drie belangrijke financiële
instellingen, elk leider in hun domein: AXA, Amundi (Groupe Crédit
Agricole) en Allianz voor in totaal 445 miljoen euro
De Crelan Groep zal zich kunnen beroepen op een solide
kapitaalstructuur met een Total Capital-ratio van 18,8%.

De omvang van het akkoord
Crelan Groep en AXA Groep sloten volgende overeenkomst:


Crelan Groep neemt AXA Bank Belgium over van AXA Groep voor een bedrag
van 691 miljoen euro (56% van de ‘book value’):
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611 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 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. Dit onderdeel van de
overeenkomst is al in voege getreden sinds 1 januari 2021, omdat het niet
onderworpen was aan een extern akkoord.
o
o



Philippe Voisin, CEO Crelan “We nemen een bank over waarvan
we de activiteiten en de kernbeginselen volledig kennen en
beheersen. We mogen trots zijn op het geleverde werk. Voor het
eerst in België en een van de eerste keren in de eurozone kon
een bank, die onder toezicht staat van een nationale
toezichthouder, een bank overnemen die onder toezicht staat
van de ECB.”

Een hertekening van het Belgische bankenlandschap
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 bankengroep in België.
Onderstaande cijfers tonen de impact van de overname:
Kerncijfers (in EUR)

Crelan

Crelan +
AXA Bank
Belgium

Impact

Balanstotaal*

22,8 miljard

53,3 miljard

x 2,3

Totaal beheerde
deposito’s van klanten*

20,8 miljard

41,1 miljard

x2

Totaal toegekende
kredieten aan klanten*

17,7 miljard

41,8 miljard

x 2,4

479

847

x 1,8

758.262

1.632.590

x 2,2

725

1455

x2

49,4 miljoen

115 miljoen

2,3

Aantal kantoren**
Aantal klanten**
Aantal personeelsleden**
Nettoresultaat*

* Geconsolideerd (incl. Europabank), per 31/12/2020
** niet geconsolideerd, cijfers per 30/11/2021
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Balanstotaal 2020 (mia euro)
335
284
188

162
53

BNP Paribas
Fortis

KBC

Belfius

ING Belgium Crelan/AXA
Bank
Belgium

47
Argenta

Crelan en AXA Bank Belgium zullen in de lente van
2024 samensmelten. Op korte termijn wijzigt er
voor de klanten niets.
De overname van AXA Bank Belgium zal op termijn uitmonden in een fusie waarbij alle
activiteiten onder het Crelan-logo worden uitgevoerd. Crelan plant voor dit integratieen migratieproces ongeveer 27 maanden in.
In dit tijdsbestek zullen de producten en de processen van beide banken op elkaar
afgestemd worden en alle data in één uniform It-platform ondergebracht worden.
Dit toekomstige uniforme bank- en IT-platform zal ook een hele transformatie en
modernisering ondergaan. Crelan voorziet hiervoor in een omvangrijke IT-investering
tussen nu en eind 2024. Om dit mogelijk te maken is 131 miljoen euro voorzien voor
de IT-migratie en -integratie en 50 miljoen euro voor de verdere modernisering van
de informaticasystemen.
In eerste instantie blijven beide banken dus naast elkaar bestaan en wijzigt er voor de
klanten niets. En ook in een latere fase bij de eigenlijke migratie en integratie zal
Crelan alles in het werk stellen om het proces zo geruisloos en efficiënt mogelijk voor
de klanten te laten verlopen.
Structureel overleg met de sociale partners en vertegenwoordigers van de zelfstandige
bankagenten tijdens het integratieproces zal ervoor zorgen dat de fusie op een
optimale en transparante wijze verloopt.
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We benadrukken dat momenteel nog geen enkele beslissing genomen werd over
eventuele kantorenfusies of andere wijzigingen die de fusie voor gevolg zou hebben.

Een akkoord met mooie perspectieven
Het gesloten akkoord biedt Crelan en AXA Bank Belgium enerzijds de mogelijkheid om
de krachten te bundelen en via gezamenlijke investeringen gerichter in te spelen op
de steeds snellere en ingrijpende wijzigingen en digitalisering van het
bankenlandschap. Anderzijds kunnen ook de investeringen voor het reglementaire
kader gespreid worden over een grotere schaal.
Bovendien zal het bundelen van de bestaande competenties in beide verkoopnetten
ons toelaten om de grootte en de werking van onze kantoren te optimaliseren.
Hierdoor kunnen we beter inspelen op de vaak meer gespecialiseerde adviesvragen
van onze klanten.
De lange-termijnsamenwerking met AXA Belgium voor de verdeling van schade- en
schuldsaldoverzekeringen biedt onze kantoren dan weer de garantie van een
kwalitatief hoogstaand en breed gamma aan verzekeringsproducten voor
zowel particulieren als professionelen (inclusief landbouw).

Stevige financiële positie
De Crelan Groep heeft altijd veel belang gehecht aan een voorzichtige politiek en een
stevige kapitaalbasis om schokken in de markt te kunnen opvangen.
Ook na de overname van AXA Bank Belgium blijft dat zo en zal de bankengroep zich
kunnen beroepen op een solide kapitaalstructuur.
Na het afsluiten van de transactie bedraagt de Total Capital-ratio 18,8%.
Al van bij de start van de onderhandelingen, steunden de twee grootste mondiale
verzekeraars, AXA en Allianz, en de grootste Europese asset manager, Amundi – filiaal
van Crédit Agricole – dit project die voor respectievelijk 245 miljoen, 75 miljoen en
125 miljoen euro investeerden.
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Luc Versele, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Crelan: “We
hadden al heel snel de opportuniteit van deze operatie voor de
toekomst van onze bank opgemerkt en zijn gedurende gans het
proces steeds blijven geloven in een goede afloop. We blijven een
100% Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering.
Met ons net van zelfstandige agenten, gekoppeld aan een
moderne digitalisering van de bankdiensten, bieden we onze klanten een
uniek bankmodel aan. Deze operatie stelt ons in staat om onze
dienstverlening en onze rentabiliteit in de toekomst nog te verhogen en aldus
de toekomst van ons bankmodel te verzekeren. We begroeten heel graag de
klanten, medewerkers en zelfstandige bankagenten van AXA Bank en zullen
samen met hen onze toekomst uitbouwen.”

Governance
De samenstelling van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium is sinds 31
december 2021 identiek aan deze van Crelan NV die recent werd versterkt met
bestuurders die ervaring hebben in significante bankinstellingen. Luc Versele, de
voorzitter van Crelan, wordt tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Bank
Belgium.
Een nieuw directiecomité zal tijdens de overgangsperiode de beide banken en nadien
de gefuseerde bank leiden.
Nieuwe samenstelling directiecomité

Philippe Voisin, CEO Crelan: “We kiezen voor een gezamenlijk
toekomstproject. Dat betekent dat alle collega’s dezelfde groeikansen zullen
krijgen. Dit vertrekpunt weerspiegelt zich al meteen in de evenwichtige
samenstelling van het nieuwe directiecomité. De fusie van de beide banken
zal de volgende maanden 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 zo weinig
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mogelijk ongemakken met zich meebrengt voor de klanten van Crelan en van
AXA Bank Belgium.”
Jean-Pierre Dubois, Voorzitter van de Raad van Bestuur van
CrelanCo (de coöperatieve aandeelhouder van Crelan Groep):
“Als voorzitter van de coöperatieve aandeelhoudersstructuur kan
ik alleen maar tevreden zijn met het mooie groeiparcours dat
onze bank heeft afgelegd. Ons voorzichtig langetermijnbeleid
loont. We groeien immers niet zomaar om te groeien. Dit is een
weldoordachte stap als antwoord op de uitdagende marktomgeving en omdat
we ervan overtuigd zijn dat we op die manier onze klanten een nog betere
dienstverlening kunnen bieden. We kunnen deze stap zetten dankzij het
geloof en de steun van onze meer dan 275.000 coöperatieve aandeelhouders,
mede ondersteund door AXA Groep, Crédit Agricole en Allianz. Ik wil hen uit
naam van alle bestuurders hiervoor hartelijk danken.

Schematische voorstelling
Onderstaande schema’s schetsen de structuur van Crelan Groep voor en na closing.

Structuur Crelan Groep voor closing

Structuur sinds 31/12/2021

Wees alert voor phishing
Phishers zijn constant actief en maken graag gebruik van de actualiteit om hun
slachtoffers om de tuin te leiden. Het nieuws van deze toekomstige fusie is nu ook
actueel. Wij roepen onze klanten dan ook op om alert te zijn voor vervalste berichten
en voor fraudeurs.
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Bent u klant bij Crelan of AXA Bank? Deel nooit uw wachtwoorden, pin- of
transactiecodes en leen nooit uw rekeningnummer of kaarten uit. Uw bank zal u nooit
om persoonlijke codes vragen via eender welke weg. Naar aanleiding van deze fusie
hoeft u als klant zelf geen actie te ondernemen. Twijfelt u over de echtheid van een
mail, telefoonoproep, sms, brief of bericht via de sociale media afkomstig uit naam
van uw bank? Ga er zeker niet op in en neem contact op met uw kantoor.

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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