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Update over hervatten van de handel in Certificaten van aandelen Triodos Bank.

Zeist, 18 juni 2020.

Op 18 maart 2020 besloot Triodos Bank de handel in Certificaten van Aandelen op te schorten. Dit was 
in reactie op de economische onrust, die ook tot uiting kwam in de handelspatronen in Certificaten van 
Aandelen. De handel is opgeschort totdat er meer duidelijkheid is over de onmiddellijke gevolgen van de 
COVID-19 pandemie voor de economie in het algemeen, voor de financiële sector en voor Triodos Bank. 
Met deze brief willen wij u graag op de hoogte houden van de stappen die wij nemen om de handel in de 
Certificaten van Aandelen te kunnen hervatten.

Sinds maart werken wij er hard aan om onze zakelijke en particuliere klanten te ondersteunen bij de 
financiële uitdagingen die de coronapandemie met zich meebrengt. Zo komen gezonde kredietklanten 
van de bank die door de pandemie worden geraakt in aanmerking voor een aflossingspauze. 
Ook consumenten met een hypotheek die door de pandemie in betalingsproblemen komen, kunnen 
gebruikmaken van zo’n aflossingspauze. Op www.triodos.nl/corona leest u hier meer over. 

De economische gevolgen die onze klanten ondervinden, zullen waarschijnlijk ook de bank zelf treffen. 
Hoe groot dit effect zal zijn of hoe lang het zal duren, is in dit stadium moeilijk te voorspellen. Onze sterke 
kapitaalpositie, die aanzienlijk boven het minimumkapitaalvereiste ligt, zal de bank helpen om deze crisis 
het hoofd te bieden.      

Koers van Certificaten van Aandelen
Terwijl de handel in Certificaten van Aandelen is opgeschort, is de berekening van de koers elke week 
gewoon doorgegaan. De koers staat momenteel op EUR 83,00 (18 maart 2020: EUR 84,00).

Onze Certificaten van Aandelen ontlenen hun waarde aan de berekende waarde van de netto-activa 
van de bank (alle activa minus alle passiva). Deze benadering vermijdt ongecontroleerde marktvolatiliteit 
en speculatie en maakt de koers van onze Certificaten van Aandelen stabieler dan de koers van beurs-
genoteerde aandelen. De wekelijkse berekening van de koers van de Certificaten omvat alle op dat 
moment bekende economische verwachtingen.

Verandering in het faciliteren van transacties in Certificaten van Aandelen
Triodos Bank faciliteert transacties van certificaathouders door aankoop en verkoop van Certificaten. 
Certificaten van Aandelen zijn direct gekoppeld aan het kapitaal van de bank. De hoeveelheid Certificaten 
die de bank kan terugkopen is gelimiteerd door regelgeving.
 
Om de handel in Certificaten op een gecontroleerde manier te hervatten kan de bank een beperking 
invoeren van het totale bedrag aan Certificaten dat door u als certificaathouder te koop mag worden 
aangeboden. Wanneer we weer kunnen beginnen met het verkopen en terugkopen van Certificaten, is 
de maximale waarde die wekelijks kan worden verkocht gelimiteerd tot een bedrag van EUR 5.000 per 
beleggersrekening. Wij zullen het patroon in vraag en aanbod zorgvuldig volgen en kunnen het limietbedrag 
in de toekomst aanpassen.



Financiële impact van COVID-19
Een voorwaarde voor het heropenen van de handel is een redelijke verwachting dat er een weloverwogen 
reactie zal zijn op ons aanbod, resulterend in de instroom van nieuw kapitaal van certificaathouders. Wij 
vinden het belangrijk om inzicht te geven in onze financiële situatie en transparant te zijn over de effecten 
van de huidige coronapandemie op de prestaties van de bank. Op 21 augustus 2020 publiceren wij onze 
(gecontroleerde) halfjaarcijfers over de eerste helft van 2020. Deze cijfers geven een overzicht van onze 
prestaties tussen 1 januari en 30 juni 2020. Wij verwachten de handel kort na deze datum te kunnen 
hervatten, afhankelijk van de goedkeuring van de betrokken toezichthoudende instanties. 

De coronacrisis legt structurele zwakheden in het hedendaagse mondiale sociaaleconomische systeem 
bloot. De koppeling tussen het financiële systeem en de reële economie, en het vinden van nieuw 
evenwicht tussen sociale, ecologische en economische waarden zijn cruciaal voor herstel en voor de weg 
naar een veerkrachtiger systeem. Onze klanten, kredietnemers en de initiatieven die Triodos Bank de 
afgelopen 40 jaar heeft ondersteund, hebben in deze transitie veel te bieden. 

Door te investeren in Certificaten van Aandelen zorgt u voor het benodigde kapitaal dat Triodos Bank in 
staat stelt te blijven groeien en positieve impact te blijven maken. Er liggen veel mogelijkheden voor actie in 
het verschiet en Triodos Bank kan en wil daarin een cruciale rol spelen. 
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