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We bevinden ons in ongekende tijden. We weten dat de COVID-19 pandemie een grote impact heeft 

op mensen, bedrijven en hele economieën. Hoe het precies zal verlopen, is uiterst onzeker. In de 

tussentijd blijven we de bank zo normaal mogelijk runnen, borgen we dat de continuïteit van onze 

dienstverlening niet in gevaar komt, beschermen we onze medewerkers, staan we naast onze klanten 

en denken we actief mee over praktische oplossingen. 

 

Tijdelijke sluiting aan- en verkoop 

De COVID-19 pandemie heeft voor veel onzekerheid gezorgd in de economie. Deze onzekerheid leidt 

tot aanzienlijke verstoring van financiële markten. Onder deze omstandigheden heeft Triodos Bank 

ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van Certificaten van Aandelen Triodos Bank en te 

stoppen met het accepteren van verkooporders totdat er meer duidelijkheid is over de effecten die de 

pandemie heeft op Triodos Bank en haar certificaten. 

 

Dit betekent dat certificaathouders tot nader order geen certificaten kunnen bijkopen en hun 

bestaande certificaten niet kunnen verkopen en deze moeten aanhouden totdat we de mogelijkheid 

om te kopen en verkopen hervatten. Hervatting zal mogelijk zijn wanneer we een evenwichtige in- en 

uitstroom van certificaten verwachten.  

 

De handel in Certificaten van Aandelen 

We willen graag wat meer achtergrond geven bij dit besluit. Certificaten van Aandelen Triodos Bank 

worden niet op de beurs verhandeld. De waarde ervan is dus niet het gevolg van vraag en aanbod. De 

certificaten ontlenen hun koers aan de berekende waarde van de netto-activa van de bank (alle activa 

minus alle passiva). Deze benadering vermijdt ongecontroleerde marktvolatiliteit en speculatie. Dit 

maakt de koers stabieler dan de koers van beursgenoteerde aandelen. 

 

Onder normale marktomstandigheden is de aan- en verkoop van certificaten grotendeels in evenwicht. 

Triodos Bank maakt de handel in certificaten mogelijk door een beperkte interne markt in stand te 

houden. Op deze manier faciliteren wij certificaathouders die willen verkopen als er in een bepaalde 

week niet genoeg nieuwe kopers zijn. Een breuk in de normale trend van aan- en verkopen van de 

afgelopen week heeft geleid tot een besluit om de handel op te schorten totdat er meer duidelijkheid is 

over de effecten van de pandemie op de economie en op Triodos Bank. 

 

Jaarresultaten 2019 

Triodos Bank heeft 18 maart jl. haar financiële en maatschappelijke resultaten over het boekjaar 2019 

gepubliceerd. Stabiele resultaten in lijn met de verwachtingen. Daaruit blijkt de sterke solvabiliteit en 

liquiditeit van de bank en dat Triodos Bank een veerkrachtige organisatie is. 

 

Omdat we sterk verbonden zijn met de reële economie, en omdat de door ons gefinancierde 

ondernemers een cruciale rol spelen in een duurzaam economisch herstel, voelen wij als bank een 

grote verantwoordelijkheid om de bedrijven die we financieren te helpen om deze storm te doorstaan. 

 

 



Dividendvoorstel 

Met de publicatie van de jaarresultaten 2019 hebben we ook het dividendvoorstel gepresenteerd. Ons 

beleid is gericht op een pay-out ratio tussen 50% en 70%. Wij stellen een dividend voor van EUR 1,35 

per aandeel. Dit betekent dat de pay-out ratio (het percentage van de totale winst dat als dividend 

wordt uitgekeerd) 50% zal bedragen. 

 

Waarom hebben we die beslissing genomen? Enerzijds willen we dat onze certificaathouders delen in 

de winst die we in 2019 hebben weten te behalen. Anderzijds willen we met het uitkeren van dividend 

aan de onderkant van de bandbreedte laten zien dat we de uitdagingen die voor ons liggen 

onderkennen. De winst die we aan de interne reserves toevoegen, draagt bij aan ons vermogen om 

de gevolgen van de crisis op te vangen en om krediet te verstrekken aan duurzame ondernemers die 

onze steun nu harder nodig hebben dan ooit. 

 

Triodos Bank financiert al 40 jaar initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 

Ook in 2019 hebben we een stabiele groei en positieve impact kunnen genereren. De komende 

maanden zullen voor niemand makkelijk zijn. We werken en leven allemaal in zeer uitdagende 

omstandigheden. Maar we zijn een sterke gemeenschap en kunnen verbazingwekkende dingen 

bereiken. We doen dit al 40 jaar, en we blijven dit met elkaar doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Matthijs Bierman 

Algemeen Directeur  
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