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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

TRIODOS BANK N.V. 

 

 

Heden, [    ] tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, 

notaris te Amsterdam:  

[   ].  

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van Triodos Bank N.V., een naamloze 

vennootschap, statutair gevestigd te Zeist (adres: 3704 EC Zeist, Nieuweroordweg 1, handelsregis-

ternummer: 30062415) (de "Vennootschap") gehouden te Zeist op [   ] tweeduizend eenentwintig, 

op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap met goedkeuring van de raad van com-

missarissen van de Vennootschap onder meer besloten heeft de statuten van de Vennootschap par-

tieel te wijzigen. Een kopie van het uittreksel van de notulen (de "Notulen") van voormelde alge-

mene vergadering zal aan deze akte worden gehecht.  

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op dertig juni tweeduizend twintig voor mij, notaris.  

Ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene vergadering verklaarde de comparant de sta-

tuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:  

I. De Preambule wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

"Preambule 

De oprichters van Triodos Bank hadden een sterke band met antroposofie en/of de Chris-

tengemeenschap.  

De antroposofie bood hen bij de oprichting van Triodos Bank belangrijke inzichten ten 

aanzien van de eigendomsstructuur van de bank, de rol van geld, de rol van een bank in de 

samenleving en de daarbij passende activiteiten. 

Belangrijke doelen van de bank zijn maatschappelijke vernieuwing, meer bewust omgaan 

met geld en de verschillende kwaliteiten van geld inzetten voor een positieve ontwikke-

ling.  

Een drieledige maatschappijvisie ligt aan die doelen ten grondslag, namelijk: dat ieder 

mens zich in vrijheid kan ontwikkelen, dat ieder mens gelijke rechten heeft en dat ieder 

mens de gevolgen van zijn/haar handelen voor de medemens en de aarde draagt. Dit is 

vastgelegd in artikel 2 van de statuten.  

De missie van Triodos Bank is in de breedste zin de kwaliteit van leven te realiseren en 

bevorderen. Niet alleen hier en nu maar ook vanuit een lange termijn- en mondiaal per-

spectief.  

Menselijke waardigheid is leidend: de mens als individu, de mens als deel van een sociale 

gemeenschap en de mens als onderdeel van, en verantwoordelijkheid dragend voor, de ge-

zondheid van de aarde.  

Triodos Bank wil mensen en organisaties in staat stellen en stimuleren deze waarden te 

realiseren en hun financieel handelen daarmee in lijn te brengen.  

Deze op waarden georiënteerde wijze van bankieren is waar Triodos Bank voor staat, wat 

richting geeft aan al haar inspanningen en waarlangs zij haar handelen transparant toetst.".  

II. Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

"Doel 
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Artikel 2 

1. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bankbedrijf in de ruimste 

zin genomen, waaronder begrepen advies- en beleggingsdiensten, fondsen- en 

vermogensbeheer en assurantiebemiddeling. Het deelnemen in, het samenwerken 

met en het voeren van de directie over andere ondernemingen of instellingen be-

hoort eveneens tot het doel van de vennootschap.  

2. De vennootschap beoogt met de uitoefening van het bankbedrijf bij te dragen aan 

maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrij-

heid kan ontwikkelen, gelijke rechten heeft en een verantwoordelijk draagt voor 

de gevolgen van zijn/haar economisch handelen voor de medemens en de aarde.".  

SLOTVERKLARING  

De comparant verklaarde ten slotte dat zij blijkens de Notulen is aangewezen om de notariële akte 

van statutenwijziging te doen verlijden.  

SLOT  

De comparant is mij, notaris, bekend.  

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.  

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-  

deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben  

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, on-

dertekend.   

 

 


