Brussel, 25 augustus 2005

Perscommuniqué
Keytrade Bank opgenomen in de
Groep Landbouwkrediet
Het Landbouwkrediet heeft op 24 augustus de acquisitie voltooid van 40,9 %
van de aandelen van Keytrade Bank, tegen een prijs die overeenstemt met
31,22 EUR per aandeel. Het Landbouwkrediet heeft hiervoor de goedkeuring
gekregen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(CBFA) – in haar hoedanigheid van toezichthouder van de bankinstellingen - en
van de Raad voor de Mededinging. Er werden ook call- en put-opties
toegekend, opdat het Landbouwkrediet in de eerste jaarhelft van 2007 nog eens
36,9 % van de aandelen die nog in het bezit zijn van de oprichters van Keytrade
Bank, zou kunnen verwerven, tegen identieke financiële condities.
Raad van Bestuur en Directiecomité
Jacques Rousseaux werd benoemd tot Voorzitter van de nieuwe Raad van
Bestuur van Keytrade Bank; Alain Diéval (Directeur-generaal van Crédit Agricole
Nord de France) en Bernard Mary (Directeur-generaal van Crédit Agricole du
Nord Est) werden benoemd tot Ondervoorzitters; Luc Versele (Voorzitter van het
Directiecomité van het Landbouwkrediet) en Fernand George (Voorzitter van de
Federatie van de Belgische Kassen van het Landbouwkrediet) werden benoemd
tot Bestuurders. Daarnaast blijven André Van Moer (vertegenwoordiger van de
aandeelhouder Van Moer Santerre NV) en Eric de Keuleneer (onafhankelijk en
Voorzitter van het Auditcomité) Bestuurders van Keytrade Bank. Het bestaande
Directiecomité, dat voorgezeten wordt door Jean- Guillaume Zurstrassen en
verder samengesteld is uit José Zurstrassen, Grégoire de Streel en Thierry
Ternier, wordt behouden.
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De Groep Landbouwkrediet heeft met de Belgische aandeelhouders (de
coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse) en de Franse aandeelhouders (de
Regionale Kassen " Crédit Agricole du Nord de France" en "Crédit Agricole du
Nord Est" en Crédit Agricole France) een akkoord afgesloten over een
ondernemingsproject

waarin

twee

sleutelbegrippen

voorkomen:

groei

en

diversificatie. Het Landbouwkrediet zet, na de acquisitie van Europabank in mei
vorig jaar, zijn beleid van externe groei dus verder. De acquisitie van Keytrade
Bank past bovendien perfect in het diversificatiebeleid van het Landbouwkrediet
en deze acquisitie zal ook bijdragen tot het versterken van het imago van
moderne en dynamische bank.
Keytrade Bank: Belgische marktleider in on line brokerage
Keytrade Bank is de eerste Belgische bank (zowel historisch als inzake
marktaandeel) die zich uitsluitend on line tot haar cliënteel richt. Het bedrijf
surft op het succes van het wereldwijde web: het biedt de cliënten een
gebruiksvriendelijke en beveiligde site waarmee zij snel en goedkoop hun
geldzaken en beursverrichtingen kunnen beheren.
Keytrade Bank is ontstaan uit VMS-Keytrade, dat in 1998 opgericht werd als de
eerste Belgische beleggingswebsite. De site oogstte meteen een sterke bijval;
het bedrijf boekte elk jaar een spectaculaire winst en eind 2001 klokte Keytrade
af met 25.000 cliënten. In 2002 kocht Keytrade RealBank en zo werd Keytrade
Bank

geboren.

Sindsdien

kunnen

de

cliënten

hun

beurstransacties

bankverrichtingen uitvoeren via www.keytradebank.com.
Keytrade Bank in cijfers
Cliënten

31/12/2004

Totaal aantal cliënten

+ 50.000

Uitgevoerde transacties/jaar

520.329
31/12/2004 (in mio EUR)

Deposito's en effecten op

1.702

rekening
Balanstotaal

432,8

Netto geconsolideerde winst

5,7

Groep Landbouwkrediet, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
Tel: 02 558 71 11 - Fax: 02 558 76 33 - E-mail: info@crelan.be

www.landbouwkrediet.be

en

Landbouwkrediet in cijfers
Cliënten

31/12/2004

Totaal aantal cliënten

+ 370.000
31/12/2004 (in mio EUR)

Schuldvorderingen op de

4.001,8

cliënteel
Totaal cliëntendeposito's

4.654,3

Balanstotaal

6.058,8

Netto geconsolideerde winst

26,1

Besluit: een versterkte Groep
Het Landbouwkrediet evolueert steeds meer tot een universele bank. Het
Landbouwkrediet biedt aan particulieren, KMO's, zelfstandigen en land- en
tuinbouwers in België een volledig gamma van bancaire diensten en producten.
Met de komst van Keytrade Bank werd de Groep Landbouwkrediet weer
versterkt. De Groep telt nu ruim 420.000 cliënten.

Voor meer informatie: www.landbouwkrediet.be of:
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