CRELANCO C.V.B.A.
(voorheen CVBA Lanbokas)
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België
BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

AANVULLING van 10/11/2015
op het prospectus
voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen
van 23/06/2015

Deze Aanvulling werd goedgekeurd op 10/11/2015 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 34 van de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.
Deze Aanvulling is onlosmakelijk van het Prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke
aandelen dat door de FSMA op 23/06/2015 goedgekeurd werd.
De goedkeuring door de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de
verrichting, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt.
Het Prospectus en de Aanvulling zijn beschikbaar in de CRELAN-agentschappen en op de website
www.crelan.be, zowel in het Nederlands als in het Frans.
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1 – DOEL VAN DEZE AANVULLING
Deze Aanvulling heeft tot doel de belegger in te lichten over het feit dat er in het kader van het beheer
van de Groep CRELAN en van de Federatie van kredietinstellingen CRELAN, een fusie uitgevoerd
werd, gekopeld met een naamswijziging.
De fusie werd uitgevoerd tussen de volgende vennootschappen van de groep :
- de CVBA Lanbokas,
- de CVBA Agricaisse,
- de CVBA Ecupa,
- de CVBA Divicas,
- de CVBA Rentacas,
- de CVBA Agricas,
- de CVBA Interlan,
- de CVBA Divilan,
- de CVBA Rentalan,
- de CVBA Invelan,
De CVBA Lanbokas heeft meer bepaald de overige vennootschappen overgenomen in het kader van
een fusie door overname krachtens de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van vennootschappen.
Ter gelegenheid van deze fusie heeft de CVBA Lanbokas ook haar benaming gewijzigd en heet nu de
CVBA CrelanCo.
2 - EVOLUTIE VAN DE STRUCTUUR VAN DE GROEP CRELAN
2.1. De federatie van kredietinstellingen Crelan en de regionale kassen
De CVBA Lanbokas, nu CrelanCo, is een lid van de Federatie van kredietinstellingen Crelan, die ook
de CVBA Agricaisse en de NV Crelan omvatte.
De NV Crelan was, en is nog steeds, de Centrale instelling van deze federatie zoals geregeld door de
artikelen 239 tot 241 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen en door de Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen “Crelan”
en de werking van de federatie Crelan.
In deze federatie waren de CVBA Lanbokas en de CVBA Agricaisse erkende kassen van de NV Crelan.
Daarnaast bestonden er ook verschillende vennootschappen die niet het statuut van kredietinstellingen
hadden maar die opgericht werden rond de federatie :
-

de CVBA Federatie van de kassen van het Landbouwkrediet die opgericht werd met als doel deel te
nemen aan de organisatie van de Groep Landbouwkrediet (nu Crelan) ;

-

de CVBA Ecupa, de CVBA Divicas, de CVBA Rentacas, de CVBA Agricas, de CVBA Interlan, de
CVBA Divilan, de CVBA Rentalan en de CVBA Invelan die opgericht werden om de ontwikkeling en
de notoriëteit van de federatie van kredietinstellingen van het Landbouwkrediet (nu Crelan) op
regionaal niveau te bevorderen (deze werden als “regionale kassen” bestempeld).

Behalve wat de CVBA Federatie van de kassen van het Landbouwkrediet betreft, vormden deze
vennootschappen een collectiviteit die op een principe van solidariteit gebaseerd was.
Dit betekent dat, wanneer een deelnemende instelling in gebreke bleef, de nakoming van de
verplichtingen van ieder van de deelnemende instellingen gewaarborgd werd door de andere leden van
de collectiviteit.
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2.2. De Groep Crelan en het aandeelhouderschap van de NV Crelan
De NV Crelan vormt samen met haar 100% dochtermaatschappijen Europabank, Keytrade Bank en de
N.V. Crelan Insurance, de Groep Crelan.
De NV Crelan was daarnaast verbonden met het Franse Crédit Agricole via het aandeelhouderschap :
- de erkende kassen CVBA Lanbokas en CVBA Agricaisse, alsmede de CVBA Federatie van de Kassen
van Crelan hadden samen 50% van het kapitaal in handen;
- sinds 2003 hadden de S.A. Crédit Agricole (Frankrijk) en de Franse regionale kassen Les Caisses
Régionales Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord-Est samen via de SAS Belgium CA
de overige 50% van het kapitaal.
Op 22/04/2014 hebben de Franse en de Belgische aandeelhouders een akkoord gesloten waarbij
overeengekomen werd dat de Franse aandeelhouder zijn participatie in de NV Crelan, zijnde 50% van
het totale aantal aandelen, aan de Belgische aandeelhouders zou overdragen.
Deze overdracht vond plaats op 18 juni 2015 met als gevolg dat Lanbokas, Agricaisse en de Federatie
van de Kassen van Crelan samen 100% aandeelhouders waren geworden van de NV Crelan.
2.3. Interne Fusie
De raden van bestuur van de verschillende vennootschappen (Lanbokas, Agricaisse en de regionale
kassen) (zie Sectie 1. hierboven) hebben op 1 en 2 september 2015 beslist om te fusioneren en de
wettelijke procedure voor deze fusie op te starten.
De bedoeling van de fusie is het kapitaal van de NV CRELAN te verstevigen en de structuur van de
groep te vereenvoudigen.
Deze fusie werd op 05/11/2015 door de respectievelijke Buitengewone Algemene Vergaderingen
definitief goedgekeurd.
Gelet op het feit dat de CVBA Lanbokas de overige vennootschappen overgenomen heeft in het kader
van een fusie door overname krachtens de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van
vennootschappen, blijft de CVBA Lanbokas bestaan.
Er werd bovendien beslist de naam van de CVBA Lanbokas in CrelanCo te wijzigen.
Op boekhoudkundig vlak heeft deze fusie terugwerkende kracht op 1/01/2015.
De aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen zijn automatisch aandeelhouders
geworden van de overnemende vennootschap en dit in het kader van de uitwisseling van aandelen één
tegen één gelet op het feit dat alle aandelen dezelfde nominale waarde hebben, met name 12,40 EUR.
Aldus zijn Crelanco en de CVBA Federatie van de Kassen van Crelan de enige aandeelhouders
geworden van de NV Crelan.
3 – AANPASSING PROSPECTUS LANBOKAS
Hoger vermelde fusie heeft ook tot gevolg dat de Prospectus van 23/06/2015 voor het openbaar aanbod
van maatschappelijke aandelen van de CVBA Lanbokas, nu CrelanCo, op een aantal punten gewijzigd
wordt.
Ten eerste en op algemene wijze, moet de benaming Lanbokas als CrelanCO gelezen te worden elke
keer dat deze benaming in de prospectus voorkomt.
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Daarnaast vervangen de teksten die hierna volgen de overeenstemmende secties van de prospectus.
3.1. Samenvatting
B.1

Officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling
De benaming van de vennootschap luidt “CrelanCo” of, naar keuze, “Crelanco”.

B.3

Beschrijving van, en kerngegevens die verband houden met, de aard van de huidige
werkzaamheden en belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling
De activiteiten van CrelanCo zijn gebonden aan de Federatie van kredietinstelling Crelan.
Deze Federatie, als operationele eenheid samengesteld uit de twee banken CVBA CrelanCo
en de NV Crelan, is een retailbank die een volledige bankdienst aanbiedt aan particulieren,
zelfstandigen en ondernemingen.
Deze dienstverlening omvat het toekennen van kredieten (kredieten aan de land- en tuinbouw,
investeringskredieten, hypothecaire kredieten en consumentenkredieten), het openen van
bankrekeningen (zichtrekeningen, depositorekeningen, effectenrekeningen), het ter
beschikking stellen van betaalmiddelen, traditioneel of elektronisch, zoals kaarten, het
aanbieden van beleggingsinstrumenten (kasbons, achtergestelde certificaten, euro-obligaties,
euro medium term notes, beleggingsfondsen, …) en het aanbieden van diensten van
vermogensbeheer.
De Federatie van kredietinstelling Crelan is hoofdzakelijk actief op de Belgische markt.

B.5

Beschrijving van de groep waarvan de uitgevende instelling deel uitmaakt en plaats die zij
daarin inneemt
De CVBA CrelanCo is een lid van de Federatie van kredietinstellingen van Crelan, die ook de
NV Crelan omvat.
De NV Crelan is de Centrale instelling van deze federatie die geregeld is door de artikelen 239
tot 241 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
en door de Regels voor de aansluiting bij de Federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de
werking van de Federatie Crelan.
De NV Crelan vormt samen met haar 100% dochtermaatschappijen Europabank, Keytrade
Bank en de N.V. Crelan Insurance, de Groep Crelan.
Tot begin juni 2015 was de NV Crelan verbonden met het Franse Crédit Agricole via haar
aandeelhouderschap.
Op 22/04/2014 hebben de Franse en de Belgische aandeelhouders een akkoord gesloten
waarbij overeengekomen werd dat de Franse aandeelhouder zijn participatie in de NV Crelan,
zijnde 50% van het totale aantal aandelen, zou overdragen aan de Belgische aandeelhouders.
Deze overdracht werd gefinaliseerd op 18 juni 2015 (zie ook hierna punt B.12).
Daarnaast bestond er in het kader van het beheer van de Groep CRELAN en van de Federatie
van kredietinstellingen CRELAN, een fusieproject tussen de volgende vennootschappen van
de groep:
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- de CVBA Lanbokas,
- de CVBA Agricaisse,
- de CVBA Ecupa,
- de CVBA Divicas,
- de CVBA Rentacas,
- de CVBA Agricas,
- de CVBA Interlan,
- de CVBA Divilan,
- de CVBA Rentalan,
- de CVBA Invelan,
De CVBA Ecupa, de CVBA Divicas, de CVBA Rentacas, de CVBA Agricas, de CVBA Interlan,
de CVBA Divilan, de CVBA Rentalan en de CVBA Invelan (die als “regionale kassen” werden
beschouwd) hadden geen operationele activiteiten en waren geen kredietinstellingen. Ze
werden opgericht om de ontwikkeling en de notoriëteit van de Federatie van kredietinstellingen
van het Landbouwkrediet (nu Crelan) op regionaal niveau te bevorderen, alsmede om, met de
hulp van het verkoopnet van Lanbokas en Agricaisse, een commercieel beleid te ontwikkelen
om de eigen middelen te verhogen.
Hun aandeelhouders waren dezelfde als deze van Lanbokas en Agricaisse, met name cliënten
van de bank Crelan die in haar cooperatieve verankering hadden geïnvesteerd.
Deze regionale kassen gaven niettemin al enkele jaren geen nieuwe maatschappelijke
aandelen meer uit.
De Raden van Bestuur van de kassen namen op 9 en 10 juni 2015 een princiepsbeslissing
dienaangaande. Deze Raden zijn opnieuw bijeengekomen op 1 en 2 september 2015
(naargelang de betrokken kas) voor de goedkeuring van de documenten van het fusievoorstel
en de financiële overzichten, alsmede de kennisname van het bijzonder verslag van de
commissarissen aangaande de fusie. De fusieakten werden nadien bij de griffie van de
rechtbank van koophandel neergelegd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De
fusiedocumenten (fusievoorstel, verslag van de commissarissen, bijzondere verslagen van de
Raden van bestuur, uitnodigingen tot de buitengewone algemene vergaderingen die de fusie
moeten goedkeuren, …) werden ook de website van Crelan gepubliceerd. De Nationale Bank
en de Europese Centrale Bank hebben hun goedkeuring voor deze fusie gegeven.
De Buitengewone Algemene Vergaderingen hebben hun akkoord gegeven voor de fusie op
05/11/2015.
De CVBA Lanbokas heeft meer bepaald Agricaisse en de regionale kassen overgenomen in
het kader van een fusie door overname krachtens de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek
van vennootschappen.
Aandeelhouders van een overgenomen vennootschap zijn automatisch aandeelhouder
geworden van de overnemende vennootschap en dit in het kader van uitwisseling van
aandelen één tegen één gelet op het feit dat alle aandelen dezelfde nominale waarde hebben,
met name 12,40 EUR.
De CVBA Lanbokas, als overnemende vennootschap, heeft dan haar naam in CrelanCo
gewijzigd.
Na deze fusie zijn Lanbokas (CrelanCo) en de CVBA Federatie van de Kassen Crelan de enige
aandeelhouders van de NV Crelan (zie organogram hierna).
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B.6

Belangrijkste aandeelhouders en zeggenschap
Er is geen belangrijkste of meerderheidsaandeelhouder van CrelanCo.
Het maatschappelijk kapitaal is over meer dan 300.000 aandelhouders gespreid (op
5/11/2015).
Artikel 16 van de statuten van CrelanCo bepaalt dat zolang de vennootschap aangesloten is
bij de NV Crelan in de schoot van een federatie van kredietinstellingen, het dagelijks bestuur
van de vennootschap waargenomen wordt door het Directiecomité van de NV Crelan.

B.12

Belangrijke historische financiële informatie betreffende de uitgevende instelling
Zie ook hierboven punt B.7.
Geen negatieve wijziging van betekenis heeft zich voorgedaan in de vooruitzichten van de
uitgevende instelling sinds de datum van bekendmaking van de laatst gepubliceerde
gecontroleerde financiële overzichten.
Daarnaast kan nog het volgende worden vermeld.
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Tot 18/06/2015 hadden de CVBA Lanbokas en de CVBA Agricaisse samen met de Federatie
van de Kassen van het Landbouwkrediet - een coöperatieve vennootschap die toeziet op de
coördinatie van de activiteiten van de erkende coöperatieve Kassen en op hun
vertegenwoordiging in de NV Crelan - 50% van het totale aantal van de NV Crelan aandelen
(Lanbokas : 22,5%, Agricaisse : 22,5% en de Federatie van de kassen van het
Landbouwkrediet : 5%).
De overige 50% van de aandelen van de NV Crelan waren in handen van de SAS Belgium
CA, een vennootschap naar Frans recht.
Op 22/04/2014 hebben de Franse en de Belgische aandeelhouders een akkoord gesloten
waarbij de Franse aandeelhouder zijn participatie in de NV Crelan zou overdragen aan de
Belgische aandeelhouders. Deze overdracht vond plaats op 18/06/2015 met akkoord van de
Nationale Bank van België.
De verdeling van de aandelen met evenredig stemrecht alsook de dividendverdeling was tot
dan als volgt : Lanbokas 47,5%, Agricaisse 47,5 % en de Federatie van de kassen van het
Landbouwkrediet 5%.
Deze transactie werd door de overnemende kassen met eigen middelen gefinancierd.
Om te blijven voldoen aan de prudentiële vereisten inzake eigen vermogen en solvabiliteit op
groepsniveau diende Crelan dan, ingevolge deze operatie, het eigen vermogen te verhogen
met +/- 200 miljoen EURO. Dit werd gerealiseerd door het ophalen van bijkomend
maatschappelijk kapitaal en door winstreservering. Tevens wordt onderzocht om in de
kapitaalstructuur van de NV Crelan de mogelijkheid te creëren om in de toekomst ook
institutionele aandeelhouders toe te laten, dit met voldoende garanties om de rechten van de
Coöperatieve Kassen en hun coöperatoren te vrijwaren.
Er is geen materiële impact op de liquiditeit of de solvabiliteit van Groep Crelan ten gevolge
van de verkoop van de aandelen van Crelan NV door de Franse aandeelhouder.
Op boekhoudkundig vlak zijn er ook geen aanpassingen ter gelegenheid van de uitstap van
Crédit Agricole France : de consolidatieperimeter wijzigt niet en de aandelen op naam van de
Crédit Agricole France werden overgenomen door de Belgische aandeelhouders.
Daarnaast bestond er ook in het kader van het beheer van de Groep CRELAN en van de
Federatie van kredietinstellingen CRELAN, een fusieproject tussen de volgende
vennootschappen van de groep:
- de CVBA Lanbokas,
- de CVBA Agricaisse,
- de CVBA Ecupa,
- de CVBA Divicas,
- de CVBA Rentacas,
- de CVBA Agricas,
- de CVBA Interlan,
- de CVBA Divilan,
- de CVBA Rentalan,
- de CVBA Invelan,
De CVBA Ecupa, de CVBA Divicas, de CVBA Rentacas, de CVBA Agricas, de CVBA Interlan,
de CVBA Divilan, de CVBA Rentalan en de CVBA Invelan (die als “regionale kassen” werden
beschouwd) hadden geen operationele activiteiten en waren geen kredietinstellingen. Ze
werden opgericht om de ontwikkeling en de notoriëteit van de Federatie van kredietinstellingen
van het Landbouwkrediet (nu Crelan) op regionaal niveau te bevorderen, alsmede om, met de
hulp van het verkoopnet van Lanbokas en Agricaisse, een commercieel beleid te ontwikkelen
om de eigen middelen te verhogen.
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Hun aandeelhouders waren dezelfde als deze van Lanbokas en Agricaisse, met name cliënten
van de bank Crelan die in haar cooperatieve verankering hadden geïnvesteerd.
Deze regionale kassen gaven niettemin al enkele jaren geen nieuwe maatschappelijke
aandelen meer uit.
De Raden van Bestuur van de kassen namen op 9 en 10 juni 2015 een princiepsbeslissing
dienaangaande. Deze Raden zijn opnieuw bijeengekomen op 1 en 2 september 2015
(naargelang de betrokken kas) voor de goedkeuring van de documenten van het fusievoorstel
en de financiële overzichten, alsmede de kennisname van het bijzonder verslag van de
commissarissen aangaande de fusie. De fusieakten werden nadien bij de griffie van de
rechtbank van koophandel neergelegd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De
fusiedocumenten (fusievoorstel, verslag van de commissarissen, bijzondere verslagen van de
Raden van bestuur, uitnodigingen tot de buitengewone algemene vergaderingen die de fusie
moeten goedkeuren, …) werden ook op de website van Crelan gepubliceerd.
De effectieve fusie werd goedgekeurd op 05/11/2015 door de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van de betrokken vennootschappen
De CVBA Lanbokas heeft meer bepaald Agricaisse en de regionale kassen overgenomen in
het kader van een fusie door overname krachtens de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek
van vennootschappen.
Aandeelhouders van een overgenomen vennootschap zijn automatisch aandeelhouder
geworden van de overnemende vennootschap en dit in het kader van uitwisseling van
aandelen één tegen één gelet op het feit dat alle aandelen dezelfde nominale waarde hebben,
met name 12,40 EUR.
De CVBA Lanbokas, als overnemende vennootschap, heeft bovendien haar naam in CrelanCo
gewijzigd.
Na deze fusie zijn Lanbokas (CrelanCo) en de CVBA Federatie van de Kassen Crelan de enige
aandeelhouders van de NV Crelan (zie organogram hierna).
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De fusie heeft geen impact op de geconsolideerde cijfers van de groep aangezien de
gefuseerde entiteiten allemaal tot dezelfde consolidatieperimeter behoren.

B.15

Belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling
Samen met de NV Crelan, is CrelanCo een retailbank die een volledige bankdienst aanbiedt
aan particulieren, zelfstandigen en ondernemingen.
Deze dienstverlening omvat het toekennen van kredieten (kredieten aan de land- en tuinbouw,
investeringskredieten, hypothecaire kredieten en consumentenkredieten), het openen van
bankrekeningen (zichtrekeningen, depositorekeningen, effectenrekeningen), het ter
beschikking stellen van betaalmiddelen, traditioneel of elektronisch, zoals kaarten, het
aanbieden van beleggingsinstrumenten (kasbons, achtergestelde certificaten, euro-obligaties,
euro medium term notes, beleggingsfondsen, …) en het aanbieden van diensten van
vermogensbeheer.
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C.3

Aantal uitgegeven, volgestorte aandelen en aantal uitgegeven, niet-volgestorte
aandelen Nominale waarde per aandeel
Op 5/11/2015 waren er 67.193.804 uitgegeven aandelen van CrelanCo.
Ze zijn allemaal volgestort.
Het maximum bedrag van het aanbod is niet bepaald.
Een aandeel is 12,40 EUR waard.

C.7

Dividendenbeleid
De Regels voor de aansluiting bij de Federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de
werking van de Federatie Crelan (artikel 16 en 17) bepalen dat de economische
doelstelling van de aangesloten instellingen erin bestaat om ten alle tijde een positief
resultaat te boeken en een resultaat te bereiken, zonder het te overschrijden, dat nodig
is voor de dekking van hun werkingskosten, de vorming van de wettelijke reserve en de
uitkering aan de coöperanten van een dividend dat beperkt is tot het maximumbedrag
bepaald overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve
vennootschappen of van de coöperatieve vennootschappen.
De toekenning van voormeld dividend mag echter niet tot gevolg hebben dat het resultaat
van de NV Crelan negatief zou zijn. Het dividend dat de aangesloten instellingen als
aandeelhouder van de NV Crelan krijgen en de meer- of minderwaarde gerealiseerd bij
de overdracht van aandelen van de NV Crelan komen, rekening houdende met de fiscale
gevolgen, niet in aanmerking voor de berekening van het resultaat bedoeld in de eerste
paragraaf.
Zonder afbreuk te doen aan voormelde bepalingen zal het resultaat van de federatie
Crelan zoveel mogelijk worden gerealiseerd bij de centrale instelling, zijnde de NV
Crelan.
Om deze doelstellingen te realiseren kunnen tussen de NV Crelan en de aangesloten
instellingen bijzondere overeenkomsten worden gesloten.
Artikel 26 van de statuten van CrelanCo bepaalt dat de nettowinst als volgt zal worden
aangewend :
1) vijf procent minimum zal gestort worden in de wettelijke reserve; de verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds het wettelijk minimum heeft bereikt;
2) een dividend kan aan de vennoten worden toegekend, berekend op het volgestorte
bedrag van het kapitaal, aan een rentevoet die niet hoger mag zijn dan wat is toegelaten
door de wettelijke bepalingen genomen krachtens het koninklijk besluit van acht januari
negentienhonderd tweeënzestig betreffende de erkenning door de Nationale Raad voor
de Coöperatie, in voorkomend geval prorata temporis vanaf de volstorting;
3) het eventueel overschot zal gestort worden in een beschikbaar reservefonds of in elk
ander voorzorgsfonds dat de Algemene Vergadering nuttig acht om de belangen van de
vennootschap te vrijwaren.
Op voorstel van de Raad van Bestuur, zal de Algemene Vergadering de uitkering van het
dividend opschorten of verbieden indien de belangen van Crelan in gevaar zijn.
Het eventueel debetsaldo zal overgedragen worden op het volgend boekjaar en vóór elke
winstuitkering onder de vorm van een dividend of een ristorno, met de latere winsten
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worden gedelgd, behalve indien de Algemene Vergadering beslist het geheel of
gedeeltelijk aan te zuiveren met behulp van de reserves.
Daarnaast zou de overdracht van de aandelen van de Franse aandeelhouder van de NV
Crelan aan de Belgische aandeelhouders (zie hierboven punt B.12) indirect een invloed
kunnen hebben op het coöperatief dividend dat aan de coöperanten wordt uitgekeerd.
De Belgische aandeelhouders en dus ook de coöperatoren zijn nu de enige
aandeelhouders daar waar tot nog toe de Franse aandeelhouder ook voor 50% was van
Crelan NV.
Dit impliceert dat de houders van de maatschappelijke aandelen samen dus indirect voor
95% aandeelhouder zijn van Crelan NV en dus onderhevig zijn aan de risico's eigen aan
Crelan NV.
Door de uitstap van de Franse aandeelhouders is de kapitaalstructuur van de bank
(omvang, meer coöperatief kapitaal,...) gewijzigd. De Franse aandeelhouder zal niet
langer fungeren als lender of the last resort. Dit betekent dat indien er door onverwachte
gebeurtenissen of stress in de markt bijkomend kapitaal zou zijn vereist, dit enerzijds kan
gerealiseerd worden door bijkomend coöperatief kapitaal te werven, maar anderzijds kan
de bank genoodzaakt worden meer winst te moeten reserveren om de kapitaalsbasis
aan te dikken. Dit impliceert dat er mogelijks minder winst overblijft om uit te keren als
coöperatief dividend. Een andere mogelijkheid die wordt voorzien is dat er op zoek wordt
gegaan naar een partner om te participeren in het kapitaal.
De dividenden die in het verleden werden betaald zijn geen garantie naar dividenden die
in de toekomst kunnen worden betaald.
Op algemene wijze zijn de dividenden die aan de bestaande en de nieuwe coöperatieve
aandeelhouders zullen worden uitbetaald, afhankelijk van het resultaat van de Groep
Crelan.

3.2. Risico’s
Sectie 2.2.1. Risico’s verbonden aan de belegging in het kapitaal van de onderneming
De persoon die maatschappelijke aandelen aankoopt krijgt de hoedanigheid van vennoot van CrelanCo
en het geïnvesteerde bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming.
Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen van Crelan (zie
hierna punt 4.1. en 4.6.1.), investeert de houder van maatschappelijke aandelen onrechtstreeks in de
activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.
In geval van ontbinding of vereffening van de vennootschap zal het eigen vermogen eerst gebruikt
worden voor de aanzuivering van het passief. Na betaling van het passief zal het kapitaal aan de
vennoten terugbetaald worden ten belope van het bedrag dat ze werkelijk gestort hebben of van een
proportioneel gedeelte van dit bedrag, ingeval het beschikbaar saldo ontoereikend is. Indien de
ontbinding of vereffening het gevolg is van een faillissement of een gelijkaardige gebeurtenis, is het
mogelijk dat de aandeelhouder het geïnvesteerd kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt.
Krachtens artikel 27 van de statuten van CrelanCo zal het eventueel overschot na vereffening op een
zichtrekening geplaatst worden bij de NV Crelan. Indien binnen de vijf jaar na het deponeren, de activiteit
van de ontbonden vennootschap overgenomen wordt door een andere kredietkas erkend door de NV
Crelan, dan zullen de sommen die op de rekening staan in het reservefonds van deze kredietkas gestort
worden. Indien binnen dezelfde termijn het werkgebied van de ontbonden vennootschap verdeeld wordt
onder meerdere kredietkassen erkend door de NV Crelan, dan zullen de sommen die op de rekening
staan gestort worden in de reservefondsen van de verschillende kredietkassen.
De sommen die eventueel op de rekening overblijven na het verstrijken van de vijf jaar, zullen door de
NV Crelan verworven worden.
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Naast het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen van Crelan is
CrelanCo tevens aandeelhouder van de NV Crelan. Tot 18 juni 2015 was dit aandeelhouderschap
beperkt tot 22,5% van de totaliteit van de aandelen. Door de aandelentransactie vermeld onder punt
4.19. hierna, is CrelanCo tot 47,5 % aandeelhouder geworden van de NV Crelan.
En door de fusie daarna met de CVBA Agricaisse is CrelanCo voor 95% aandeelhouder geworden van
Crelan NV.
Dit impliceert dat de houders van de maatschappelijke aandelen samen dus indirect voor 95%
aandeelhouder zijn van Crelan NV en dus onderhevig zijn aan de risico's eigen aan Crelan NV.
Individueel is dit risico beperkt tot de nominale waarde of het bedrag waarvoor zij hebben geïnvesteerd
in CrelanCo.
De resultaten en de solvabiliteit van de Groep Crelan, waarvan de NV Crelan de centrale instelling is,
zullen bepalend zijn voor het dividend van de coöperatieve aandeelhouders alsook voor een eventuele
terugbetaling van de aandelen door CrelanCo op verzoek van de coöperatieve aandeelhouder.
Aangezien de Belgische aandeelhouders waaronder CrelanCo de hierboven vermelde overname van
de aandelen van Crelan NV in handen van de Franse aandeelhouders met eigen middelen hebben
gefinancierd dient deze transactie dan ook enerzijds als een mogelijke bijkomende risicofactor eigen
aan de uitgever van de maatschappelijke aandelen te worden gezien, maar zal anderzijds de
toekomstige strategie van de bank ook beter aansluiten bij deze van een coöperatieve bank en zullen
de belangen van de coöperatoren nog beter kunnen behartigd worden.
Sectie 2.2.5. Ontslag en vermindering van het aantal aandelen
Krachtens artikel 9 van de statuten, mogen de vennoten hun ontslag slechts aanbieden tijdens de eerste
zes maanden van het maatschappelijk jaar en de terugbetalingen volgend op het ontslag zullen slechts
mogen plaatsvinden na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de balans van het jaar waarin
het ontslag werd aangevraagd.
Dit brengt mee dat een ontslag ingediend in de tweede helft van het jaar slechts in het begin van het
volgende jaar zal aangerekend worden. In dergelijke situatie zal dus de terugbetaling van de aandelen
slechts kunnen gebeuren na de Algemene Vergadering (eind van de maand april) van het tweede jaar
volgend op de indiening van de aanvraag tot ontslag.
Bovendien mag de Raad van Bestuur het ontslag en de vermindering van het aantal aandelen
onvoorwaardelijk weigeren. Zo zal de Raad van Bestuur het ontslag en de vermindering van het aantal
aandelen onder meer weigeren :
1. aan de vennoten die verplichtingen hebben tegenover de vennootschap of die ten opzichte van deze
laatste door bepaalde overeenkomsten gebonden zijn;
2. indien door het ontslag of de vermindering, het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
bepaald in artikel 4 van de statuten zou aangetast worden;
3. indien door dit feit het aantal vennoten dat op het einde van het vorige boekjaar bestond, of het bedrag
van het ingeschreven kapitaal dat in de laatste balans voorkomt, met meer dan een tiende zou
verminderen;
4. in het algemeen, indien door dit feit de financiële toestand van de vennootschap schade zou lijden,
of indien door de terugbetaling van aandelen, Crelan, op basis van haar gezamenlijke situatie, haar
reglementaire normen en verplichtingen zoals vastgesteld in uitvoering van de wet van vijfentwintig april
tweeduizend veertien, niet meer zou halen.
Sectie 2.3.8. Overname participatie in de NV Crelan
Naast het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen Crelan is CrelanCo
tevens aandeelhouder van de NV Crelan. Tot 18 juni 2015 was dit aandeelhouderschap beperkt tot
22,5% van de totaliteit van de aandelen. Door de aandelentransactie vermeld onder punt 4.19. hierna,
en de fusie met de CVBA Agricaisse is CrelanCo tot 95 % aandeelhouder geworden van de NV Crelan.
Dit impliceert dat de houders van de maatschappelijke aandelen samen dus indirect voor 95%
aandeelhouder zijn van Crelan NV en dus onderhevig zijn aan de risico's eigen aan Crelan NV.
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Individueel is dit risico beperkt tot de nominale waarde of het bedrag waarvoor zij hebben geïnvesteerd
in CrelanCo.
De resultaten en de solvabiliteit van de Groep Crelan, waarvan de NV Crelan de centrale instelling is
zullen bepalend zijn voor het dividend van de coöperatieve aandeelhouders alsook voor een eventuele
terugbetaling van de aandelen door CrelanCo op verzoek van de coöperatieve aandeelhouder.
Aangezien de Belgische aandeelhouders waaronder CrelanCo bovenvermelde overname hebben
gefinancierd met eigen middelen dient deze transactie dan ook enerzijds als een mogelijke bijkomende
risicofactor eigen aan de uitgever van de maatschappelijke aandelen te worden gezien, maar zal
anderzijds de toekomstige strategie van de bank ook beter aansluiten bij deze van een coöperatieve
bank en zullen de belangen van de coöperatoren nog beter kunnen behartigd worden.
Door de uitstap van de Franse aandeelhouder is de kapitaalstructuur van de bank gewijzigd (omvang,
meer coöperatief kapitaal,...). De Franse aandeelhouder zal niet langer fungeren als lender of the last
resort. Dit betekent dat indien er door onverwachte gebeurtenissen of stress in de markt bijkomend
kapitaal zou zijn vereist, dit enerzijds kan gerealiseerd worden door bijkomend coöperatief kapitaal te
werven, maar anderzijds kan de bank genoodzaakt worden meer winst te moeten reserveren om de
kapitaalsbasis aan te dikken. Dit impliceert dat er mogelijks minder winst overblijft om uit te keren als
coöperatief dividend. Een andere mogelijkheid die wordt voorzien is dat er op zoek wordt gegaan naar
een partner om te participeren in het kapitaal.
Er kan tevens vermeld worden dat aangezien de commerciële synergieen met de Groep Credit Agricole
France steeds gebaseerd zijn op contracten "at arms length", dus overeenkomstig de normale
marktvoorwaarden, de overdracht van de aandelen hier geen bijzonder impact op heeft gehad.
Wat betreft operationele synergieën met de Franse aandeelhouder van de NV Crelan, deze zijn steeds
zeer beperkt geweest en konden aldus na de overdracht van de aandelen, intern door de Groep Crelan
worden opgevangen.
3.3. Gegevens betreffende de maatschappelijke aandelen
Sectie 3.5.2. Personen die kunnen intekenen en aandeelhouder worden
Mogen als leden van de vennootschap worden aanvaard, de natuurlijke personen vanaf 12 jaar die tot
één van de volgende categorieën behoren :
1. landbouwers, tuinbouwers, viskwekers en, in het algemeen, alle natuurlijke personen die hun
hoofdbezigheid hebben in de landbouw, in de ruimste zin van het woord;
2. alle andere natuurlijke personen die activiteiten uitoefenen ten gunste van de landbouw of die belang
stellen in de ontwikkeling van deze laatste en in het welzijn van de landbouwbevolking;
3. en, in het algemeen, alle natuurlijke personen die belang stellen in het maatschappelijk doel van de
vennootschap en haar coöperatief gedachtengoed.
Rechtspersonen kunnen in geen geval vennoot zijn.
Bij wijze van uitzondering op de vorige alinea's, kunnen vennoot zijn : VZW's, door de Raad van Bestuur
erkende landbouwberoepsverenigingen, welk ook hun juridische vorm is, de door de N.V. Crelan
erkende Kassen en de door hen opgerichte vennootschappen.
Personen die de Amerikaanse nationaliteit hebben of verblijven in de Verenigde Staten en die hun
portefeuille beheren vanop Amerikaans grondgebied mogen geen aandeelhouder worden, tenzij ze een
correspondentie-adres hebben buiten de Verenigde Staten en volmacht verlenen aan een persoon die
niet in de Verenigde Staten verblijft.
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3.4. Gegevens betreffende CrelanCo
Sectie 4.1. Voorafgaandelijke opmerking
De uitgever, de C.V.B.A. CrelanCo is een kredietkas erkend door de N.V. Crelan (voorheen
Landbouwkrediet). Deze is de Centrale instelling van de Federatie van kredietinstellingen Crelan zoals
bekrachtigd door artikel 240 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen.
Er dient opgemerkt te worden dat de N.V. Landbouwkrediet haar naam in N.V. Crelan gewijzigd heeft
ter gelegenheid van de overname van de bank Centea N.V. in het kader van een fusie door overname
met uitwerking op 1 april 2013.
De Federatie van kredietinstellingen Crelan is geregeld door de artikelen 239 tot 241 van de wet van 25
april 2014 op het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen en door de Regels voor de aansluiting
bij de Federatie van kredietinstellingen van Crelan en de werking van de Federatie Crelan.
Een belangrijke werkingsregel van de Federatie is deze van de hoofdelijkheid tussen haar leden. In
toepassing van de voornoemde wet van 25 april 2014 vormen de verplichtingen van de aangesloten
instellingen en van de centrale instelling hoofdelijke verplichtingen. Dit principe wordt opgenomen in
artikel 2 van de statuten van CrelanCo dat onder meer bepaalt dat : "De vennootschap staat niet alleen
in voor haar eigen verbintenissen. Zij waarborgt ook de goede afloop van de verbintenissen van de N.V.
Crelan alsmede de verbintenissen van de door de N.V. Crelan erkende kredietkassen. Door deze
regeling ontstaat een zodanige solidariteit dat, wanneer een deelnemende instelling in gebreke blijft, de
nakoming van de verplichtingen van ieder van de deelnemende instellingen door de andere
deelnemende instellingen wordt gewaarborgd".
Een andere belangrijke regel van de wet is dat de centrale instelling van de Federatie, met name de
N.V. Crelan, rechtstreeks toezicht moet uitoefenen op de aangesloten instellingen en bevoegd is om
hen instructies te geven voor hun beleid, hun verrichtingen en hun organisatie.
Zo wordt het dagelijks beheer van de erkende kassen overgedragen aan het Directiecomité van de N.V.
Crelan. Bovendien kunnen sommige belangrijke beslissingen (wijziging van de statuten, voortijdige
ontbinding, fusie met andere vennootschappen) slechts genomen worden mits voorafgaandelijke
toelating van de Raad van Bestuur van de N.V. Crelan.
Op boekhoudkundig vlak, in toepassing van een beslissing van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen (waarvan de bevoegdheden nu door de Nationale Bank van België worden uitgeoefend)
van 29 maart 1994, worden de rekeningen van de groep Crelan geglobaliseerd en bevat de perimeter
de N.V. Crelan, de S.C.R.L. Agricaisse, de C.V.B.A. Lanbokas evenals 8 regionale kassen (cvba Divilan,
cvba Interlan, cvba Invelan, cvba Rentalan, scrl Agricas, scrl Divicas, scrl Ecupa, scrl Rentacas).
Vandaag zijn in deze perimeter CrelanCo en de NV Crelan vervat.
In dit kader slaan de opdrachten en plichten van de bij de N.V. Crelan werkzame erkende
commissarissen-revisoren op de Federatie in haar geheel.
Het kapitaal van CrelanCo wordt gehouden door de coöperatoren maar maakt deel uit van het eigen
vermogen van de Groep. Een onvoorwaardelijk recht voor de Raad van Bestuur van deze vennootschap
om de aanvragen tot terugbetaling van de maatschappelijke aandelen te weigeren aan de
aandeelhouders werd toegevoegd in artikel 9 van de statuten, wat toelaat om in toepassing van de IASnorm 32 het coöperatief kapitaal op te nemen in de geconsolideerde balans van de Groep als eigen
vermogen (Equity) en niet langer als verplichtingen (Liability).
De Regels voor de aansluiting bij de federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de werking van de
federatie Crelan (artikel 16 en 17) bepalen dat de economische doelstelling van de aangesloten
instellingen erin bestaat om ten alle tijde een positief resultaat te boeken en een resultaat te bereiken,
zonder het te overschrijden, dat nodig is voor de dekking van hun werkingskosten, de vorming van de
wettelijke reserve en de uitkering aan de coöperanten van een dividend dat beperkt is tot het
maximumbedrag bepaald overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van
de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen of
van de coöperatieve vennootschappen. De toekenning van voormeld dividend mag echter niet tot gevolg
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hebben dat het resultaat van de NV Crelan negatief zou zijn. Het dividend dat de aangesloten
instellingen als aandeelhouder van de NV Crelan krijgen en de meer- of minderwaarde gerealiseerd bij
de overdracht van aandelen van de NV Crelan komen, rekening houdende met de fiscale gevolgen, niet
in aanmerking voor de berekening van het resultaat.
Zonder afbreuk te doen aan voormelde bepalingen zal het resultaat van de federatie Crelan zoveel
mogelijk worden gerealiseerd bij de centrale instelling, zijnde de NV Crelan.
Om deze doelstellingen te realiseren kunnen tussen de NV Crelan en de aangesloten instellingen
bijzondere overeenkomsten worden gesloten (zie eveneens hierna punt 4.18.3. inzake het
Dividendbeleid).
Het bestaan van de Federatie van kredietinstellingen Crelan en haar organisatie volgens de
voorwaarden vastgesteld in de wet en in de aansluitingsregels, hebben tot gevolg dat de instellingen
van de Federatie een werkelijke operationele en economische eenheid uitmaken die onder het merk
"Crelan" handelt. Artikel 2 van de statuten van CrelanCo vermeldt trouwens dat “Samen met de NV
Crelan en haar erkende kredietkassen vormt de vennootschap een collectiviteit die als geheel naar
buiten treedt onder de benaming Crelan”.
Tot slot dient ook opgemerkt te worden dat door de verwerving van de banken Europabank, Keytrade
Bank en Centea, alsmede door de oprichting van de verzekeringsmaatschappij N.V. Crelan Insurance,
de balans van de Groep Crelan uitgebreid en geconsolideerd werd met deze vennootschappen.
Daarnaast, en met uitwerking op 1 april 2013, heeft de N.V. Landbouwkrediet de N.V. Centea
overgenomen in het kader van een fusie door overname. De N.V. Centea is sindsdien geen
dochtervennootschap meer en is haar volledig vermogen overgedragen aan de N.V. Landbouwkrediet
die terzelfdertijd haar naam in N.V. Crelan gewijzigd heeft. Deze N.V. Crelan is dus nu de Centrale
instelling van de Federatie van kredietinstellingen van Crelan.
De dochtermaatschappijen Europabank, Keytrade Bank en Crelan Insurance maken geen deel uit van
de Federatie van kredietinstellingen van Crelan en zijn niet gehouden tot het principe van solidariteit
tussen de leden van de Federatie.
In dit kader moet de investeerder die maatschappelijke aandelen verwerft er zich bewust van zijn dat
door aandeelhouder van de C.V.B.A. CrelanCo te worden zijn echte partner, in het bijzonder in termen
van risico, veel groter is dan enkel de uitgever.
De werkelijk pertinente informatiegegevens voor hem zijn deze die de Federatie van Kredietinstellingen
van Crelan betreffen evenals deze van de Groep Crelan zoals voorgesteld in de geconsolideerde
jaarrekening. Dit is de reden waarom het hoofdstuk gewijd aan de “gegevens betreffende CrelanCo”
veel ruimer is dan de C.V.B.A. CrelanCo alleen en op het geheel van de groep slaat.
Sectie 4.6.1. Benaming en statuut
De uitgevende instelling is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CrelanCo”,
vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Sylvain Dupuislaan, 251, te 1070
Brussel (België), en met ondernemingsnummer BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel (Tel. :
02/558.71.11).
CrelanCo is een kredietinstelling die valt onder de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen. Ze maakt deel uit van de Federatie van kredietinstellingen Crelan.
Deze Federatie steunt op een solidariteitsprincipe waarbij de nakoming van de verplichtingen van ieder
van de deelnemende instellingen wordt gewaarborgd door de andere leden.
Ze wordt ook erkend door artikel 240 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
de kredietinstellingen.
CrelanCo is sinds haar oprichting een erkende coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale
Raad voor de Coöperatie. Haar erkenning werd voor een termijn van 4 jaar hernieuwd bij het ministerieel
besluit van 1 juli 2011 tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en
van coöperatieve vennootschappen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2011 (Ed. 2, p.
40742).
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Krachtens het Koninklijk besluit van 24 maart 2015 (BS 01.04.2015) tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, blijven de
coöperatieve vennootschappen die een erkenning hebben verkregen vóór 31 mei 2015, erkend tot 31
mei 2016 voor zover zij de voorwaarden bepaald in de artikelen 1 en 2 van het KB van 1962 blijven
naleven.
De erkende coöperatieve vennootschap is een manier om anders te ondernemen. Essentieel zijn de
vrije toetreding van nieuwe aandeelhouders, het ontbreken van dominerende aandeelhouders en het
niet nastreven van een speculatief oogmerk.
Voor de belegger betekent dit concreet een beperking van het jaarlijkse dividend tot maximum 6%, maar
eveneens een vrijstelling van de onroerende voorheffing op een eerste dividendbedrag (dit bedrag wordt
regelmatig door de fiscale wetgeving aangepast).
Dankzij deze erkenning kan CrelanCo eveneens deelnemen aan de werkzaamheden van de Nationale
Raad voor de Coöperatie die twee belangrijke opdrachten heeft :
- passende maatregelen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie bestuderen
en bevorderen;
- adviezen of voorstellen in verband met de coöperatieve activiteiten formuleren voor de Minister en
voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Sectie 4.7. Overzicht van de activiteiten
De Federatie van kredietinstellingen Crelan, als operationele eenheid samengesteld uit de twee banken
CVBA CrelanCo en de NV Crelan, is een retailbank die een volledige bankdienst aanbiedt aan
particulieren, zelfstandigen en ondernemingen.
Deze dienstverlening omvat het toekennen van kredieten (kredieten aan de land- en tuinbouw,
investeringskredieten, hypothecaire kredieten en consumentenkredieten), het openen van
bankrekeningen (zichtrekeningen, depositorekeningen, effectenrekeningen), het ter beschikking stellen
van betaalmiddelen, traditioneel of elektronisch, zoals kaarten, het aanbieden van
beleggingsinstrumenten (kasbons, achtergestelde certificaten, euro-obligaties, euro medium term
notes, beleggingsfondsen, …) en het aanbieden van diensten van vermogensbeheer.
Op het vlak van de spreiding van de taken, worden de zichtrekeningen en spaarrekeningen traditioneel
bij de aangesloten kredietkassen geherbergd, terwijl beleggingsproducten (termijnrekeningen, kasbons,
achtergestelde certificaten) en de interbancaire verrichtingen bij de N.V. Crelan geherbergd worden.
Inzake kredieten worden de hypothecaire kredieten en de kredieten aan de landbouwsector sinds een
aantal jaren normaal bij de N.V. Crelan geherbergd, terwijl de leningen op afbetalingen en de
beroepskredieten (anders dan deze voor de landbouw) bij de kassen geherbergd zijn. In dit kader komt
CrelanCo voornamelijk tussen voor het toekennen van leningen op afbetaling en de opening van
rekeningen.
Op 31.12.2014 bedroeg de kredietomloop van de Groep Crelan ongeveer 15,933 miljard euro, verdeeld
over 71,6% voor particulieren, 14,6% voor ondernemingen, en 13,8% voor land- en tuinbouwers. De
cliëntendeposito's bedroegen 20,555 miljard euro.
Sectie 4.8. Organogram
CrelanCo maakt deel uit van de Federatie van kredietinstellingen Crelan en verder van de Groep Crelan,
die ook de dochtermaatschappijen Europabank, Keytrade Bank en Crelan Insurance omvat, die voor
100 % tot de N.V. Crelan toebehoren.
Het aandeelhouderschap van de N.V. Crelan is verdeeld als volgt : de erkende kredietkas CVBA
CrelanCo en de Federatie van de Kassen van Crelan hebben samen 100% van het kapitaal in handen
(CVBA CrelanCo: 95% ; de CVBA Federatie van de Kassen van Crelan : 5%).
Het volgende organogram geeft een schets van de structuur van de Groep Crelan zoals die op datum
van deze Aanvulling eruit ziet.
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Sectie 4.9. Onroerende goederen, technische installaties en uitrusting
De N.V. Crelan en de C.V.B.A. CrelanCo zijn samen eigenaar van het gebouw van de hoofdzetel aan
de Sylvain Dupuislaan, 251, te 1070 Brussel.
Sectie 4.12.1. Raad van Bestuur van de C.V.B.A. CrelanCo
Naam en adres

Functie

Betekenisvolle externe functies

De heer Fernand GEORGE
Permekelaan, 24
8670 KOKSIJDE

Voorzitter

- Ondervoorzitter NV Crelan
- Bestuurder van Crelan Insurance
- Bestuurder van Europabank
- Bestuurder van Keytrade Bank

De heer Jean-Pierre DUBOIS
rue Saint-Georges, 5
1370 JODOIGNE

Ondervoorzitter

- Voorzitter Raad van Bestuur NV Crelan
- Ondervoorzitter Raad van Bestuur Keytrade
Bank
- Bestuurder Europabank

De heer Hendrik VAN DAMME,
Kruishofstraat, 2
8400 OOSTENDE

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

De heer Robert JOLY
Avenue du Val Saint Georges, 2
5000 NAMUR

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan
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De heer Yvan HAYEZ
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan
- Bestuurder Keytrade Bank

De heer Prof. dr. Xavier GELLYNCK
Beekstraat, 35
9920 LOVENDEGEM

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

De heer Clair YSEBAERT
Moregemplein, 9
9790 WORTEGEM-PETEGEM

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

Mevrouw Ann DIELEMAN
Heirweg, 24
9180 MOERBEKE

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

Mevrouw Marianne STREEL
Rue du Spinoy, 3
5080 RHISNES

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

De heer René BERNAERDT
Rue de Huy, 123 / 2
4300 WAREMME

Bestuurder

- Bestuurder NV Crelan

Sectie 4.16. Belangrijkste aandeelhouders
Er is geen belangrijkste of meerderheidsaandeelhouder van CrelanCo. Het maatschappelijk kapitaal is
over meer dan 300.000 aandeelhouders gespreid (op 5/11/2015).
Krachtens de statuten van CrelanCo beschikt elke vennoot over één stem en heeft hij recht op een
aanvullende stem per reeks van vijftig ingeschreven aandelen. Nochtans mag een vennoot niet over
meer dan vijf stemmen beschikken.
Sectie 4.18.1. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van CrelanCo is niet beperkt. Het bestaat uit aandelen op naam met een
nominale waarde van 12,40 EUR.
CrelanCo is een coöperatieve vennootschap en zijn kapitaal is samengesteld uit een vast gedeelte en
een veranderlijk gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.628.800,00 EUR en is volledig volstort.
Het volledig maatschappelijk kapitaal voor de laatste drie jaar was het volgende :
31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

537.859.027,20 EUR

389.708.229,20 EUR

378.855.786,40 EUR

Met de fusie tussen CrelanCo en de overige kassen van Crelan op 05/11/2015 bedraagt het
maatschappelijk kapitaal 833.203.169,60 EUR.
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De Raad van Bestuur stelt het tijdstip en de modaliteiten vast van de onderschrijving en de volstorting
van de ingetekende maatschappelijke aandelen; de gedeeltelijke terugbetaling van het volgestorte
bedrag van een aandeel is niet toegelaten.
De Raad van Bestuur kan het maximum bedrag beperken dat éénzelfde persoon kan aanhouden in het
maatschappelijk kapitaal.
Sectie 4.18.2.1. Maatschappelijk doel
Krachtens artikel 2 van haar statuten heeft CrelanCo tot doel :
1) elke bedrijvigheid verenigbaar met het statuut van kredietinstelling: zij kan onder andere, deposito's
of terugbetaalbare gelden in ontvangst nemen en kredieten van verschillende aard verlenen. Deze
verrichtingen kunnen worden gedekt door persoonlijke of zakelijke zekerheden van alle aard, onder
andere door hypotheken en door pand op handelszaak;
2) tegenover de NV Crelan en haar erkende kredietkassen de goede afloop van kredietverrichtingen
te waarborgen;
3) activiteiten van verzekeringsbemiddeling uit te oefenen in de hoedanigheid van makelaar, al dan
niet verbonden agent of subagent;
4) deel te nemen in het kapitaal van de NV Crelan of van elke andere vennootschap met als doel de
activiteiten van de erkende kredietkassen rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te
breiden;
5) hulp te verlenen aan alle kassen en vennootschappen die zich bij de federatie Crelan zouden
aansluiten, onder meer door hun gepaste plaatsingsvoorwaarden te verzekeren en door hun, in
welke vorm ook, de financiële bijstand te verlenen die zij nodig zouden hebben;
6) in nauwe samenwerking met de NV Crelan en haar erkende kredietkassen het beleid van de
federatie Crelan te bepalen en de middelen te bestuderen om dit beleid uit te voeren;
7) de werking van de erkende kredietkassen van de federatie Crelan te coördineren, hun
gemeenschappelijke belangen te verdedigen, hun structuren en beheermethodes te harmoniseren
en ze te vertegenwoordigen bij de NV Crelan en andere binnen-en buitenlandse instellingen van
publiek- en privaat recht.
8) al de entiteiten van de federatie Crelan en haar dochtermaatschappijen bij te staan, door
gemeenschappelijke diensten ter beschikking te stellen en door hen, onder gelijk welke vorm, alle
hulp te verlenen die ze nodig zouden hebben.
De vennootschap kan alle handelingen stellen, zowel roerend als onroerend, die direct of indirect
betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
Sectie 4.18.2.2. Bestuurs- en controleorganen
Wat het bestuur van CrelanCo betreft bepaalt artikel 12 van de statuten onder meer dat de Raad van
Bestuur uit maximum tien leden/vennoten is samengesteld die zijn gekozen door de Algemene
Vergadering en zijn onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit vier leden,
gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de beroepsverenigingen die daartoe erkend zijn door
de Raad van Bestuur. De tweede categorie bestaat uit zes leden gekozen uit personaliteiten,
onafhankelijk van de beroepsverenigingen, die door hun kennis en/of hun eerbaarheid de ontwikkeling
van de vennootschap zullen bevorderen; de kandidaten worden voorgedragen door de Bestuurders van
deze categorie.
De Raad van Bestuur bevat evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden en dat in beide
categorieën.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor zes jaar en zijn herkiesbaar.
Artikel 16 van de statuten bepaalt daarnaast dat zolang de vennootschap aangesloten is bij de N.V.
Crelan in de schoot van een federatie van kredietinstellingen, het dagelijks bestuur van de vennootschap
wordt waargenomen door het Directiecomité van de N.V. Crelan.
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Sectie 4.18.3. Dividendbeleid
De Regels voor de aansluiting bij de Federatie van kredietinstellingen “Crelan” en de werking van de
Federatie Crelan (artikel 16 en 17) bepalen dat de economische doelstelling van de aangesloten
instellingen erin bestaat om ten alle tijde een positief resultaat te boeken en een resultaat te bereiken,
zonder het te overschrijden, dat nodig is voor de dekking van hun werkingskosten, de vorming van de
wettelijke reserve en de uitkering aan de coöperanten van een dividend dat beperkt is tot het
maximumbedrag bepaald overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van
de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen of
van de coöperatieve vennootschappen.
De toekenning van voormeld dividend mag echter niet tot gevolg hebben dat het resultaat van de NV
Crelan negatief zou zijn. Het dividend dat de aangesloten instellingen als aandeelhouder van de NV
Crelan krijgen en de meer- of minderwaarde gerealiseerd bij de overdracht van aandelen van de NV
Crelan komen, rekening houdende met de fiscale gevolgen, niet in aanmerking voor de berekening van
het resultaat bedoeld in de eerste paragraaf.
Zonder afbreuk te doen aan voormelde bepalingen zal het resultaat van de federatie Crelan zoveel
mogelijk worden gerealiseerd bij de centrale instelling, zijnde de NV Crelan.
Om deze doelstellingen te realiseren kunnen tussen de NV Crelan en de aangesloten instellingen
bijzondere overeenkomsten worden gesloten.
Artikel 26 van de statuten van CrelanCo dat de nettowinst als volgt zal worden aangewend :
1) vijf procent minimum zal gestort worden in de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds het wettelijk minimum heeft bereikt;
2) een dividend kan aan de vennoten worden toegekend, berekend op het volgestorte bedrag van het
kapitaal, aan een rentevoet die niet hoger mag zijn dan wat is toegelaten door de wettelijke bepalingen
genomen krachtens het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig betreffende
de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie, in voorkomend geval prorata temporis vanaf
de volstorting;
3) het eventueel overschot zal gestort worden in een beschikbaar reservefonds of in elk ander
voorzorgsfonds dat de Algemene Vergadering nuttig acht om de belangen van de vennootschap te
vrijwaren.
Op voorstel van de Raad van Bestuur, zal de Algemene Vergadering de uitkering van het dividend
opschorten of verbieden indien de belangen van Crelan in gevaar zijn.
Het eventueel debetsaldo zal overgedragen worden op het volgend boekjaar en vóór elke winstuitkering
onder de vorm van een dividend of een ristorno, met de latere winsten worden gedelgd, behalve indien
de Algemene Vergadering beslist het geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren met behulp van de reserves.
Daarnaast, ingevolge de aandelentransactie vermeld onder punt 4.19. en om te voldoen aan de
prudentiële vereisten inzake solvabiliteit en eigen vermogen werd bijkomend maatschappelijk kapitaal
opgehaald. Dit gebeurde door uitgifte van coöperatieve aandelen.
De Belgische aandeelhouders en dus ook de coöperatoren zijn nu de enige aandeelhouders daar waar
tot nog toe de Franse aandeelhouder ook voor 50% was van Crelan NV.
Dit impliceert dat de houders van de maatschappelijke aandelen van CrelanCo samen dus indirect voor
95% aandeelhouder zijn geworden van Crelan NV en dus onderhevig zijn aan de risico's eigen aan
Crelan NV. Individueel zal dit risico niettemin beperkt zijn tot de nominale waarde of het bedrag waarvoor
zij hebben geïnvesteerd in CrelanCo.
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Door de uitstap van de Franse aandeelhouder is de kapitaalstructuur van de bank (omvang, meer
coöperatief kapitaal,...) gewijzigd. De Franse aandeelhouder zal niet langer fungeren als lender of the
last resort. Dit betekent dat indien er door onverwachte gebeurtenissen of stress in de markt bijkomend
kapitaal zou zijn vereist, dit enerzijds kan gerealiseerd worden door bijkomend coöperatief kapitaal te
werven, maar anderzijds kan de bank genoodzaakt worden meer winst te moeten reserveren om de
kapitaalsbasis aan te dikken. Dit impliceert dat er mogelijks minder winst overblijft om uit te keren als
coöperatief dividend. Een andere mogelijkheid die wordt voorzien is dat er op zoek wordt gegaan naar
een partner om te participeren in het kapitaal.
De dividenden die in het verleden werden betaald zijn geen garantie naar dividenden die in de toekomst
kunnen worden betaald.
De dividenden die aan de bestaande en de nieuwe coöperatieve aandeelhouders zullen worden
uitbetaald zijn en blijven afhankelijk van het resultaat van de Groep Crelan. De wijzigingen in de
aandeelhoudersstructuur verandert daar niets aan.
Sectie 4.19. Belangrijke contracten
De laatste twee jaar werden de overeenkomsten vermeld onder punt 4.6.3. (Belangrijkste investeringen)
en 4.17. (Transacties met verbonden partijen) ondertekend, die als belangrijk dienen te worden
beschouwd.
Daarnaast moet nog het volgende worden vermeld.
Tot 18/06/2015 hadden de CVBA Lanbokas en de CVBA Agricaisse samen met de Federatie van de
Kassen van het Landbouwkrediet - een coöperatieve vennootschap die toeziet op de coördinatie van
de activiteiten van de erkende coöperatieve Kassen en op hun vertegenwoordiging in de NV Crelan 50% van het totale aantal aandelen (Lanbokas : 22,5%, Agricaisse : 22,5% en de Federatie van de
kassen van het Landbouwkrediet : 5%) van de NV Crelan.
De overige 50% van de aandelen van de NV Crelan waren in handen van de SAS Belgium CA, een
vennootschap naar Frans recht.
Het aandeelhouderschap van Belgium CA was samengesteld als volgt: 45% in handen van de Caisse
Régionale de Crédit Agricole Nord de France, 45% in handen van de Caisse Régionale de Crédit
Agricole du Nord Est en 10% in handen van Crédit Agricole SA.
Op 22/04/2014 hebben de Franse en de Belgische aandeelhouders een akkoord gesloten waarbij is
overeengekomen dat de Franse aandeelhouder zijn participatie in de NV Crelan, zijnde 50% van het
totale aantal aandelen zou overdragen aan de Belgische aandeelhouders.
De Nationale Bank van België heeft op 8 april 2014 zijn goedkeuring gegeven voor dit akkoord.
De overdracht van de aandelen is op 18/06/2015 gefinaliseerd.
Deze overdracht is gebeurd zonder de toekomst van de groep Crelan in gevaar te brengen. Hiervoor
werden de nodige zekerheden ingebouwd. Crelan voldeed reeds aan de strengste vereisten inzake
solvabiliteit, liquiditeit en eigen vermogen zoals opgelegd door de prudentiële toezichthouders, en dit is
ook zo gebleven tijdens de transactie met de Franse aandeelhouder.
Door deze overdracht was de verdeling van de aandelen met evenredig stemrecht alsook de
dividendverdeling als volgt : Lanbokas 47,5%, Agricaisse 47,5 % en de Federatie van de kassen van
het Landbouwkrediet 5%.
Deze transactie werd door de overnemende kassen gefinancierd met eigen middelen.
Om te blijven voldoen aan de prudentiële vereisten inzake eigen vermogen en solvabiliteit op
groepsniveau diende Crelan, ingevolge deze operatie, het eigen vermogen te verhogen met +/- 200
miljoen EURO. Dit werd gerealiseerd door het ophalen van bijkomend maatschappelijk kapitaal en door
winstreservering. Tevens wordt onderzocht om in de kapitaalstructuur van de NV Crelan de mogelijkheid
te creëren om in de toekomst ook institutionele aandeelhouders toe te laten, dit met voldoende garanties
om de rechten van de Coöperatieve Kassen en hun coöperatoren te vrijwaren.
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Er is dan ook geen materiële impact op de liquiditeit of de solvabiliteit van Groep Crelan ten gevolge
van de verkoop van de aandelen van Crelan NV door de Franse aandeelhouder.
De Nationale Bank die toeziet op de prudentiële regels inzake eigen vermogen en solvabiliteit heeft,
voorafgaandelijk aan de transactie haar fiat hierover gegeven.
Op boekhoudkundig vlak zijn er ook geen aanpassingen ter gelegenheid van de uitstap van Crédit
Agricole France : de consolidatieperimeter wijzigt niet en de aandelen op naam van de Crédit Agricole
France worden overgenomen door de Agricaisse en Lanbokas ondermeer dankzij de voorziene
verhoging van het coöperatief kapitaal en de reservatie van een groepsresultaat vóór dividenduitkering
in lijn met dit van het boekjaar 2013.
Daarnaast bestond er ook in het kader van het beheer van de Groep CRELAN en van de Federatie van
kredietinstellingen van CRELAN, een fusieproject tussen de volgende vennootschappen van de groep:
- de CVBA Lanbokas,
- de CVBA Agricaisse,
- de CVBA Ecupa,
- de CVBA Divicas,
- de CVBA Rentacas,
- de CVBA Agricas,
- de CVBA Interlan,
- de CVBA Divilan,
- de CVBA Rentalan,
- de CVBA Invelan,
De CVBA Ecupa, de CVBA Divicas, de CVBA Rentacas, de CVBA Agricas, de CVBA Interlan, de CVBA
Divilan, de CVBA Rentalan en de CVBA Invelan (die als “regionale kassen” werden beschouwd) hadden
geen operationele activiteiten en waren geen kredietinstellingen. Ze werden opgericht om de
ontwikkeling en de notoriëteit van de Federatie van kredietinstellingen van het Landbouwkrediet (nu
Crelan) op regionaal niveau te bevorderen (deze worden als “regionale kassen” bestempeld), alsmede
om, met de hulp van het verkoopnet van Lanbokas en Agricaisse, een commercieel beleid te
ontwikkelen om de eigen middelen te verhogen.
Hun aandeelhouders waren dezelfde als deze van Lanbokas en Agricaisse, met name cliënten van de
bank Crelan die in haar cooperatieve verankering hebben geïnvesteerd.
Deze regionale kassen gaven niettemin al enkele jaren geen nieuwe maatschappelijke aandelen meer
uit.
De Raden van Bestuur van de kassen namen op 9 en 10 juni 2015 een princiepsbeslissing
dienaangaande. Deze Raden zijn opnieuw bijeengekomen op 1 en 2 september 2015 (naargelang de
betrokken kas) voor de goedkeuring van de documenten van het fusievoorstel en de financiële
overzichten, alsmede de kennisname van het bijzonder verslag van de commissarissen aangaande de
fusie. De fusieakten werden nadien bij de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd
en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De fusiedocumenten (fusievoorstel, verslag van de
commissarissen, bijzondere verslagen van de Raden van bestuur, uitnodigingen tot de buitengewone
algemene vergaderingen die de fusie moeten goedkeuren, …) werden ook op de website van Crelan
gepubliceerd. De Nationale Bank en de Europese Centrale Bank hebben hun goedkeuring voor deze
fusie gegeven.
De effectieve fusie werd goedgekeurd op 05/11/2015 door de Buitengewone Algemene Vergaderingen
van de betrokken vennootschappen.
De CVBA Lanbokas heeft meer bepaald Agricaisse en de regionale kassen overgenomen in het kader
van een fusie door overname krachtens de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van
vennootschappen.
Aandeelhouders van een overgenomen vennootschap zijn automatisch aandeelhouder geworden van
de overnemende vennootschap en dit in het kader van uitwisseling van aandelen één tegen één gelet
op het feit dat alle aandelen dezelfde nominale waarde hebben, met name 12,40 EUR.
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De CVBA Lanbokas, als overnemende vennootschap, heeft bovendien haar naam in Crelanco
gewijzigd.
De bedoeling van de fusie was het kapitaal van de NV Crelan te verstevigen en de structuur van de
groep te vereenvoudigen.
Op boekhoudkundig vlak heeft deze fusie terugwerkende kracht op 1/01/2015.
De fusie heeft geen impact op de geconsolideerde cijfers aangezien de gefuseerde entiteiten allemaal
tot dezelfde consolidatieperimeter behoren.
Na deze fusie zijn Lanbokas (CrelanCo) en de CVBA Federatie van de Kassen van Crelan de enige
aandeelhouders van de NV Crelan.

_______________________________________
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