
 

 
 
 
Triodos Bank schort handel in Certificaten van aandelen op 

 
 
Zeist, 5 januari 2021 
 
 
Op 13 oktober 2020 heeft Triodos Bank meegedeeld dat de handel in de Certificaten van aandelen 

Triodos Bank werd hervat, nadat de handel op 18 maart 2020 werd opgeschort. De beslissing om te 

heropenen was gebaseerd op de verwachting dat de financiële markten na de eerste coronagolf 

zouden normaliseren en dat meer investeerders een investering in de bank zouden overwegen.   

 

Onevenwichtige handel 

Om een evenwichtig handelspatroon te faciliteren heeft Triodos Bank bij heropening maatregelen 

genomen om de verhouding tussen koop en verkoop van certificaten meer in balans te brengen. 

Bestaande certificaathouders zijn benaderd met een geactualiseerd prospectus en zijn gewezen op de 

mogelijkheid van een extra belegging in certificaten. Daarnaast is er een limiet gesteld aan het bedrag 

dat certificaathouders wekelijks kunnen verkopen (in eerste instantie EUR 5.000, vervolgens EUR 

1.000 per beleggingsrekening per week). 

 

De aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie en de economische effecten hiervan op 

langere termijn zijn niet verdwenen. Integendeel. Wereldwijd hebben we te maken met nieuwe 

lockdowns en andere verregaande beperkingen. Sinds de heropening heeft de bank steeds meer te 

maken met een handelspatroon waarbij het aantal verkooporders het aantal kooporders overstijgt. Dit 

ondanks de financiële gezondheid van de bank; de kapitaal- en liquiditeitsratio’s van Triodos Bank 

bevinden zich ruim boven de voorgeschreven minimumniveaus.  

 

Opschorting handel per dinsdag 5 januari 09.00 uur 

Het handelspatroon waar Triodos Bank mee te maken heeft, roept de vraag op of het evenwicht in de 

handel in certificaten in de huidige economische context zal worden hersteld. Het roept ook de vraag 

op welke maatregelen kunnen worden genomen om tot een evenwichtige handel te komen, aangezien 

herstel van een evenwichtige handel niet binnen afzienbare tijd te verwachten valt. De details van 

dergelijke mogelijke maatregelen worden beschouwd als relevante informatie voor het nemen van een 

weloverwogen investeringsbeslissing. De maatregelen zijn echter nog niet concreet genoeg en 

kunnen daarom niet worden gedeeld. Daarom wordt de handel in certificaten van aandelen, in lijn met 

de geldende marktregels, opgeschort.  

  

De handel wordt per dinsdag 5 januari 2021, 09.00 uur, opgeschort. Verkooporders die tot dinsdag 5 

januari 2021, 09.00 uur, zijn ontvangen, worden normaal afgewikkeld. Uitstaande kooporders op 5 

januari 2021, 09.00 uur, worden geannuleerd; dit betekent dat kooporders die ingevoerd zijn vanaf 29 

december 2020, 09.00 uur, niet worden uitgevoerd. Maandelijkse aankooporders worden gedurende 

de sluiting opgeschort.  

 

Het besluit om de handel op te schorten is niet lichtvaardig genomen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit 

besluit gevolgen kan hebben voor u als certificaathouder. Triodos Bank is echter genoodzaakt de 

gevolgen van de huidige ontwikkelingen voor alle certificaathouders en voor Triodos Bank zelf 

zorgvuldig af te wegen. Om zo de huidige en toekomstige certificaathouders te kunnen voorzien van 

alle relevante informatie over de certificaten van aandelen wanneer zij overwegen om certificaten te 

kopen of te verkopen. In de komende maanden onderzoekt Triodos Bank, in afstemming met 



belanghebbenden, de manier waarop de bank haar juridische structuur en kapitalisatie naar de 

toekomst toe kan organiseren. 

 

Webinar op 18 maart 2021 

De (financiële) resultaten voor het gehele boekjaar 2020 zullen op 18 maart 2021 worden 

gepubliceerd. Certificaathouders zullen op dezelfde dag worden uitgenodigd voor een webinar over de 

resultaten. Daarnaast zal er tijdens het webinar een update over de opschorting van de handel in 

certificaten van aandelen worden gegeven. Voor dit webinar ontvangt u te zijner tijd een aparte 

uitnodiging. 
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