24 mei 2022
Update over beperkte terugkoop van certificaten van aandelen.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank NV, 20 mei j.l. heeft CEO Jeroen
Rijpkema certificaathouders een update gegeven over het eerder aangekondigde voornemen om
een beperkt terugkoopprogramma van certificaten te lanceren. Hieronder vindt u een transcriptie
van zijn toespraak. Een volledige opname is te bekijken op www.triodos.nl/ava.
“De aankondiging van het voorgenomen terugkoopprogramma in februari 2022 volgde op een
periode van intensief overleg met de Nederlandse toezichthouders. Triodos Bank moet nu
concluderen dat het proces meer tijd vraagt dan voorzien. Het is nog niet zeker dat dit proces kan
worden afgerond binnen tijdlijnen die een onderlinge afhankelijkheid met de voorbereiding en
notering van de Triodos Bankcertificaten op een Multilateral Trading Facility (MTF) vermijden. We
streven ernaar om de voorbereiding van deze notering in de eerste helft van 2023 af te ronden. Als
de terugkoopregeling voor het einde van de zomer (2022) nog niet is afgerond, staat deze timing
voor de notering van de MTF op het spel. Aan het begin van de zomer bekijken we de voortgang van
de terugkoopvoorbereidingen en besluiten we of we het beoogde programma geheel of gedeeltelijk
voortzetten.
We vinden het jammer dat de voorbereidingen deze tijd vergen, maar we willen niet dat snelheid
ten koste gaat van de zorgvuldigheid. De vraag kan worden gesteld of Triodos Bank deze situatie niet
had kunnen voorzien voorafgaand aan de aankondiging van de regeling. Een terechte vraag. Ik kan u
alleen dit vertellen: Wij vonden dat we alles moesten onderzoeken om u tussentijdse oplossingen
aan te bieden. Daarbij zijn we buiten de bekende paden getreden. We zijn op zoek gegaan naar
nieuwe oplossingen om de aankoop van certificaten binnen de wettelijke mogelijkheden mogelijk te
maken. Een ‘prikbord’ bleek helaas niet mogelijk. Nu blijkt echter dat de terugkoopregeling nieuwe
vragen oproept binnen de huidige constellatie. Nieuwe vragen, die tijd en nieuwe antwoorden
vergen. Hadden we dat moeten voorzien? Ik geloof dat niet van tevoren proberen, omdat het
resultaat niet 100% gegarandeerd was, een slechtere optie was. Ik ben blij dat we alle opties
proberen om wat liquiditeit te creëren, en ik hoop nog steeds op succes. Al moet ik er ook rekening
mee houden dat we het beoogde programma niet geheel of slechts gedeeltelijk zullen kunnen
uitvoeren, omdat we anders de notering op de MTF zouden vertragen. Zodra hier meer over bekend
is, laten we dat uiteraard weten.”

