Perscommuniqué
In overeenstemming met artikel 7 van het K.B. van 8 november 1989, deelt het
Landbouwkrediet het volgende mee:

Landbouwkrediet wordt
hoofdaandeelhouder
van Keytrade Bank
Het Landbouwkrediet maakt vandaag een akkoord bekend met de

referentieaandeelhouders van Keytrade Bank NV (Euronext Brussels KEYT), (de

oprichters Jean-Guillaume Zurstrassen, José Zurstrassen en Grégoire de Streel,

Van Moer Santerre NV en de Compagnie Centrale 1909 NV), met het oog op de

verwerving van een participatie van 40,9% van Keytrade Bank tegen een prijs die
overeenstemt met 31,22 EUR per aandeel, waardoor Keytrade Bank

gevaloriseerd wordt op 109,8 miljoen EUR. Bijkomend werd een optie genomen
op de latere verwerving, in de eerste jaarhelft 2007, van nog eens 36,9% van de

aandelen die nog in het bezit zijn van deze personen, tegen identieke financiële
condities. De aandelen zullen cash betaald worden.

Conform de geldende reglementering zal Landbouwkrediet, onder voorbehoud
van de goedkeuring van de operatie door de bevoegde autoriteiten, in de

eerstvolgende weken aan het publiek de mogelijkheid bieden om zijn aandelen
(22,2%) over te dragen in het kader van een verplicht openbaar bod, dat zal

starten na closing van de transactie. Een volledig dossier zal ingediend worden

bij de CBFA na goedkeuring van de verkoop door de bevoegde autoriteiten, d.i.
de CBFA, prudentiële toezichthouder van de bancaire sector, en de

concurrentie-autoriteiten. Die goedkeuringen worden verwacht in de loop van
de zomer.
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De prijs stemt overeen met een premie van 5,8% t.o.v. de laatste koers vóór de

schorsing van de notering van het aandeel Keytrade Bank gisteren op Euronext
Brussels en van 24,4% t.o.v. de gemiddelde koers gedurende de drie maanden

vóór 15 mei jl., dag waarop de vennootschap bevestigd heeft dat zij in contact
was met potentiële partners.

Na de aankoop van Europabank in 2004 wil Landbouwkrediet met de acquisitie
van Keytrade Bank verdere uitvoering geven aan het strategisch plan en het
ondernemingsproject dat in 2003 werd vastgelegd door zijn Belgische

aandeelhouders (de coöperateurs verenigd in de Coöperatieve Kassen van het
Landbouwkrediet) en zijn Franse aandeelhouders (de Caisses régionales van
Crédit Agricole du Nord de France en Crédit Agricole du Nord-Est en de SA

Crédit Agricole). Dit strategisch en ondernemingsplan is gericht op groei, zowel
intern als extern.

Volgens Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet, “verrijkt het Landbouwkrediet
met deze acquisitie onmiddellijk haar aanbod met een zeer performant en
rendabel technologisch platform voor de verkoop on line van financiële
producten."

Voor Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO van Keytrade Bank, “zal Keytrade Bank

zijn cliëntenbasis gevoelig kunnen uitbreiden. Via het Landbouwkrediet zal de

bank voortaan de ruggesteun genieten van de Franse groep Crédit Agricole. De
verdere uitbouw van zijn aanbod, zowel naar particulieren als naar

institutionelen, de verhoogde visibiliteit en de grotere financiële armslag, zullen
de ontwikkeling van Keytrade Bank in een stroomversnelling brengen”.

De 3 oprichters van Keytrade Bank, Jean-Guillaume Zurstrassen, José

Zurstrassen en Grégoire de Streel, die nog steeds de kern uitmaken van het
managementteam, hebben toegezegd om nog minstens tot eind 2006 aan te

blijven als lid van het directiecomité en als bestuurder. Zij blijven overigens ook
aandeelhouder, en dit tot hun mogelijke verkoop in 2007.

Zakenbank Petercam is opgetreden als adviseur voor Keytrade Bank en de
verkopers.

Voor alle verdere informatie, gelieve te contacteren :
Keytrade Bank

Crédit Agricole

Jean-Guillaume Zurstrassen

Patrick Boulin

+32 475 27 99 20

+32 2 558 74 26

CEO

Secretaris-generaal
+32 475 75 69 97
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Keytrade Bank NV
Keytrade Bank is de onbetwiste marktleider in online brokerage in België en
Luxemburg met ruim 525.000 uitgevoerde transacties in 2004. Keytrade is

tevens een online bank voor retailcliënten, met een geïntegreerd aanbod van on
line beurs- en bankdiensten aan verminderde prijzen. Ze heeft in 2004 een

winst na belastingen gerealiseerd van 5,75 miljoen EUR. Per einde mei 2005 telt
Keytrade Bank 50.000 cliënten.
www.keytradebank.com

Landbouwkrediet NV
Landbouwkrediet biedt aan particulieren, KMO’s, zelfstandigen en land- en

tuinbouwers in België, een volledig gamma van bancaire diensten en producten.
De Groep Landbouwkrediet heeft 370.000 cliënten, 271 bankagentschappen en
1.603 medewerkers. De omloop kredieten bedroeg per 31 december 2004 4,0
miljard EUR, de omloop spaardeposito’s bedroeg 4,8 miljard EUR. Het

geconsolideerd resultaat voor het jaar 2004 was 26,1 miljoen EUR en het
balanstotaal bedroeg per einde 2004 6,1 miljard EUR.
www.landbouwkrediet.be

Groupe Crédit Agricole SA (Frankrijk)
Met 134.000 medewerkers, een balanstotaal van 913 miljard EUR en met 66

miljard EUR aan eigen middelen, is de groep Crédit Agricole de grootste bank
op de Franse markt en een van de belangrijkste europese bankgroepen. De

groep is genoteerd op Euronext Parijs en zijn beurswaarde bedraagt ongeveer
31 miljard EUR. De strategie van de groep bestaat er in zijn leiderspositie te

bevestigen ten overstaan van de particulieren op de Franse markt en tevens een
sterke europese dimensie ontwikkelen.

De Groep Crédit Agricole is actief als makelaar via het Internet sinds de

verwerving in 1999 van CPR Online, een van de belangrijkse online makelaars
van Frankrijk met meer dan 10 jaren ervaring in het verstrekken van diensten
aan investeerders op de beurs, die in 2004 fusioneerde met Top Trades, een
online makelaar in handen van Crédit Lyonnais.
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Crédit Agricole Nord de France
Derde Regionale Kas van de Groep Crédit Agricole France, Crédit Agricole Nord

de France behelst de Franse departementen van Nord en Pas-de-Calais. De Kas
heeft in 2004 een nettowinst geboekt van 140,9 miljoen EUR. Het balanstotaal
bedraagt eind 2004 12,9 miljard EUR.

Crédit Agricole du Nord-Est
Vierde Regionale Kas van de Groep Crédit Agricole France, de Regionale Kas van
Crédit Mutuel du Nord Est behelst de Franse departementen van Aisne,

Ardennes en Marne. De Kas heeft in 2004 een nettowinst geboekt van 95,6
miljoen EUR. Het balanstotaal bedraagt eind 2004 13,8 miljard EUR.
www.creditagricole.com
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