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Driebergen, 16 maart 2023 

 

Betreft: dividenduitkering / keuzedividend 

 

 

Geachte heer Rinnooy Kan, 

 

Tijdens de Buitengewone Aandeelhouders Vergadering op 23 maart aanstaande stellen de 

Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud en vanaf het moment 

van het van kracht worden van de MTF-notering voor de statuten van Triodos Bank N.V. te 

wijzigen conform de ontwerpakte die ter inzage beschikbaar is gesteld bij de convocatie (het 

Wijzigingsvoorstel). 

 

In verband met dit Wijzigingsvoorstel ontvingen wij het verzoek van SAAT om de voorgestelde 

wijziging van artikel 17 lid 5, waarin een technische verduidelijking is voorgesteld ten aanzien 

van de regeling omtrent keuzedividend, nader toe te lichten.  Het voorgestelde artikel luidt als 

volgt: 

 

De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen hetgeen 

aan aandeelhouders als uitkering toekomt, aan hen in contanten of geheel of 

gedeeltelijk in de vorm van aandelen ter beschikking stellen, waarbij aan 

aandeelhouders een keuzemogelijkheid moet worden gegeven, tenzij de raad van 

bestuur onder goedkeuring van de raad van commissaris ter zake van een specifieke 

uitkering gemotiveerd afziet van het geven van een keuzemogelijkheid. 

 

Meer specifiek verzocht SAAT om aan te geven of Triodos Bank N.V. op grond van dit 

Wijzigingsvoorstel voorziet dat de situatie zich voor kan doen dat certificaathouders geen keuze 

krijgen om dividend in contanten uitgekeerd te krijgen. 

 

In de Leeswijzer bij de voorgestelde statutenwijziging is toegelicht dat het voorgestelde 

Wijzigingsvoorstel is bedoeld om te verduidelijken dat het Bestuur, onder goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen, kan besluiten geen keuze te bieden tussen cash en aandelen.  

 

Het uitgangspunt voor Triodos Bank N.V. is en blijft echter dat certificaathouders een 

keuzedividend aangeboden krijgen. Het Wijzigingsvoorstel is bedoeld om te verduidelijken dat 

enkel dividend in contanten kan worden aangeboden in een situatie waarin Triodos Bank N.V. 

niet in staat zou zijn stockdividend aan te bieden. Tot een dergelijk besluit kan de Raad van 

Bestuur alleen gemotiveerd overgaan na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.   
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De bank heeft geenszins  de intentie om op enig moment een uitkering te doen in slechts 

stockdividend. Wanneer er tot uitkering van stockdividend zal worden overgegaan, zal daarbij 

als uitgangspunt ook steeds de mogelijkheid worden geboden om te kiezen voor stockdividend 

of een uitkering in contanten. 

 

In vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Rijpkema 

Triodos Bank N.V. 

 

 

 


