PERSCOMMUNIQUÉ
Brussel, 16 januari 2009

De cliënten van Kaupthing Bank Belgium
vinden veilige haven
bij de Groep Landbouwkrediet
De Groep Landbouwkrediet heeft een akkoord gesloten met Kaupthing Bank
Luxembourg. In deze overeenkomst wordt bepaald dat de Groep
Landbouwkrediet de totaliteit van de cliënteel van Kaupthing Bank Belgium
overneemt, en dit in twee fases.
In een eerste fase neemt het Landbouwkrediet de 5.000 Private Banking-cliënten
over; in een tweede fase, als alle juridische voorwaarden vervuld zijn, neemt
Keytrade Bank, een dochter van het Landbouwkrediet, de 16.000 online cliënten,
de zogenaamde “Kauphting Edge” -cliënten, over van het Belgische bijkantoor
van Kaupthing Bank Luxembourg.

DE GROEP LANDBOUWKREDIET STAAT KLAAR OM 21.000 NIEUWE CLIENTEN TE
VERWELKOMEN
Kaupthing Bank Belgium telt twee belangrijke groepen van cliënten: enerzijds de Private
Banking-cliënten en anderzijds de online cliënten of de Kaupthing Edge-cliënten. De Private
Banking-activiteit betreft ongeveer 5.000 cliënten. De Kaupthing Edge-activiteiten bestaan uit
spaar-, zicht- en termijnrekeningen, goed voor ongeveer 16.000 cliënten.
De Groep Landbouwkrediet is verheugd vandaag te kunnen aankondigen dat zij klaar staat om
beide cliëntengroepen te verwelkomen. Nadat voldaan is aan alle juridische voorwaarden zal de
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Groep Landbouwkrediet de voormalige cliënten van Kaupthing Bank Belgium toegang kunnen
geven tot hun geblokkeerde tegoeden, en dit in twee fases:
1. de beleggingsportefeuilles van de Private Banking-cliënten van Kaupthing Bank Belgium
zullen over enkele dagen ter beschikking gesteld worden op een effectenrekening van het
Landbouwkrediet.
2. de liquiditeiten van de Kaupthing Edge-cliënten en van de Private Banking-cliënten zullen
ter beschikking gesteld worden op een online rekening van Keytrade Bank of op een
zichtrekening van het Landbouwkrediet. Dit zal plaatsvinden van zodra alle juridische en
wettelijke obstakels uit de weg geruimd zijn Waarschijnlijk zal dit niet voor eind maart
2009 kunnen gebeuren.
Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: "De Groep Landbouwkrediet biedt een efficiënte
oplossing aan om de cliënten van Kaupthing Bank Belgium zo snel mogelijk in de mogelijkheid
te stellen over hun geblokkeerde tegoeden te beschikken. De Private Banking-cliënten kunnen
hun portefeuille en tegoeden toevertrouwen binnen het Landbouwkrediet aan een uiterst
professionele equipe. Binnen Keytrade Bank hebben we een performante, technische oplossing
en staan we klaar om de overgekomen Kauphting Edge-cliënten toegang te geven tot hun tegoeden.
Heel belangrijk hierbij is dat de cliënten Kaupthing Bank kunnen genieten van de veiligheid en
zekerheid van een solide en solvabele Belgische bankgroep, de groep Landbouwkrediet.
Ik hou eraan te onderstrepen dat de Groep Landbouwkrediet in deze transactie enkel de cliënten
en de deposito’s van Kaupthing Bank Belgium overneemt. De Groep Landbouwkrediet neemt
dus niet het bedrijf zelf of delen ervan over."

EEN GOEDE AFLOOP VOOR DE CLIENTEN VAN KAUPTHING BANK BELGIUM
De Private Banking-cliënten vinden een veilige haven bij Landbouwkrediet en zullen binnenkort
toegang krijgen tot hun beleggingsportefeuille. Landbouwkrediet kondigde op 11 december ll.
nog de uitbreiding van zijn activiteiten aan met een tak Private Banking. De bank heeft hiervoor
een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Petercam, een toonaangevende
vermogensbeheerder in België. De vermogende cliënten die overkomen van Kaupthing Bank
Belgium kunnen rekenen op een persoonlijke, op maat gesneden en professionele service.
De Kaupthing Edge -cliënten van Kaupthing Bank Belgium zullen bij Keytrade Bank een ervaren
en deskundige financiële partner vinden.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank: "Wij staan klaar om 16.000 nieuwe cliënten te
begroeten en zijn ervan overtuigd dat zij snel de vele voordelen als Keytrade-cliënt zullen
ontdekken. Niet alleen onze uiterst scherpe tarieven, die zich permanent bij de beste van de
markt situeren, maar ook het zeer performante en ruime aanbod van beleggingsproducten van
Keytrade Bank, 100% dochter van Landbouwkrediet, zijn in de huidige omstandigheden
aanzienlijke troeven."
Keytrade Bank maakt zich sterk dat de betrokken cliënten de volledige beschikking zullen hebben
over hun deposito’s via haar transactionele website.
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De voormalige cliënten van Kaupthing Bank Belgium kunnen nu opgelucht ademhalen; ze
worden cliënt van de Groep Landbouwkrediet en zullen zo snel mogelijk over hun geld kunnen
beschikken bij hun nieuwe bank.
Op technisch vlak zijn Landbouwkrediet en Keytrade Bank vandaag klaar om de cliënten te
ontvangen; de effectieve overname van de cliënteel en de tegoeden hangt af van externe factoren
waarop de Groep Landbouwkrediet geen greep heeft.
Deze transactie wordt afgesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de Belgische en
Luxemburgse toezichthouders.

OVER DE GROEP LANDBOUWKREDIET
De Groep Landbouwkrediet
De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vier entiteiten die volledig complementair zijn: de coöperatieve bank
Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank
Keytrade Bank.
Het Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten
aanbiedt.
De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve
Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50 %), en het Franse Crédit Agricole (50 %), die het Landbouwkrediet steunen in de
realisatie van zijn ambities.
Groep Landbouwkrediet =
1.764 medewerkers, 291 agentschappen, 512.000 klanten, 117.000 coöperatoren.
Keytrade Bank
Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online beurs- en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost. Meer dan 90.000 cliënten in België en Luxemburg
schenken ons reeds hun vertrouwen.
Online beursdiensten: Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ,
AMEX, OTC-BB), de Canadese beurzen (TSX & TSX Venture), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot
de markten van Frankfurt, Milaan, Zurich, Madrid, Londen, Helsinki, Stockholm en Kopenhagen. Als een multimarkten en multi-productenplatform kan men via Keytrade Bank investeren in aandelen, fondsen, warrants, opties
(Euronext en US) en obligaties van de primaire en secundaire markt. Via het platform Keytrade Pro, krijgt u een
rechtstreekse toegang tot Forex, Futures en CFD’s (Contracts For Difference), markten die voorheen enkel
toegankelijk waren voor professionele beleggers.
Online bankdiensten: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen,
hoogrentende spaarrekeningen, termijnrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en
kredietkaarten (Visa en American Express).
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank- en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7.
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