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NewB in dienst van de Belgische samenleving
De coöperatieve bank is een essentiële hefboom die een antwoord biedt op de sociale en
ecologische uitdagingen in België.
De Belgische bank NewB wil 40 miljoen euro ophalen bij particuliere en publieke institutionele
beleggers. Deze kapitaalverhoging stelt NewB in staat om het huidige particuliere aanbod van
kredieten uit te breiden voor bedrijven en om energierenovatie van woningen te stimuleren. NewB
ontwikkelt innovatieve formules die medeburgers helpen in tijden van stijgende energiekosten en
overheden helpen om de Klimaatakkoorden van Parijs na te komen.
De kapitaalverhoging, volgens de bedrijfsrevisor nodig voor de continuïteit van de onderneming, is de
laatste etappe om weer een versnelling hoger te schakelen en de bank commercieel uit te bouwen.
“We zijn nog nooit zo dicht bij de verwezenlijking van onze opdracht geweest”, zegt Thierry Smets,
CEO van NewB. Die opdracht is de uitbouw van een coöperatieve, ethische en duurzame bank die ten
dienste staat van de samenleving en de planeet.
In het licht van de huidige crisissen -hoge energieprijzen, inflatie, de gezondheids- en klimaatcrisiskan NewB particulieren en bedrijven helpen de economische en sociale uitdagingen het hoofd te
bieden. Die kredieten zijn een maatschappelijke hefboom, die ook de overheden kunnen helpen om
hun sociale en milieudoelstellingen te helpen realiseren. “Meer dan ooit is NewB een essentieel
hulpmiddel voor de Belgische samenleving”, zegt Bernard Bayot, voorzitter van de Raad van Bestuur.
Wat 14 jaar geleden begon als een bescheiden burgerinitiatief en positief alternatief na de
bankencrisis van 2008, is vandaag een solide bank die de steun geniet van bijna 120.000 coöperanten.
Het is niet meer of minder dan een succes te noemen dat NewB de eerste nieuwe Belgische bank in
60 jaar is: in een context van verstrengde bankregels na de bankencrisis van 2008, van jarenlange
negatieve rente en de recente gezondheidscrisis is NewB erin geslaagd om een stabiele bank uit te
bouwen die klaar is voor een duurzame toekomst.

