
 

 

Beste certificaathouder,     Driebergen, 18 augustus 2022 

 

Graag breng ik u op de hoogte van onze voorbereidingen om de notering van certificaten van 

aandelen Triodos Bank (certificaten) op een Multilateral Trading Facility (MTF) mogelijk te maken. 

Zoals eerder met u gedeeld, werken we hard aan het oplossen van de huidige situatie waarin handel 

niet mogelijk is. We streven daarbij drie hoofddoelen na. Naast het hervatten van de handel in 

certificaten is het ons doel om de missie van de bank te blijven beschermen en de mogelijkheid om 

nieuw kapitaal aan te trekken te herstellen.  

Een belangrijke mijlpaal in dit traject is de selectie van een geschikte partner van het MTF-platform. 

We hebben deze partner gevonden in Captin. Captin heeft een lange staat van dienst als aanbieder 

van gebruiksvriendelijke handelsplatformen voor financiële instrumenten zoals onze certificaten van 

aandelen. Samen met Captin zullen wij de inrichting van ons MTF-platform bepalen en afstemmen, 

waar mogelijk, op de verwachtingen en voorkeuren van onze certificaathouders. De selectie van 

Captin als MTF-partner is een belangrijke volgende stap in ons streven om de verhandelbaarheid in 

het tweede kwartaal van 2023 te herstellen.  

Volgende stappen 

Op dinsdag 11 oktober 2022 vindt een Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank NV 

(BAVA) plaats. Een uitnodiging voor deze BAVA ontvangt u begin september 2022. Tijdens de 

vergadering verzoeken we onze aandeelhouder, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos 

Bank (SAAT), formeel de notering van de certificaten op het door Captin gehoste MTF goed te 

keuren. In de komende periode zullen we u meer informatie geven over het MTF-platform en de 

volgende stappen die nodig zijn om de handel weer mogelijk te maken.  

Onze halfjaarresultaten 

Ik wil u ook graag vertellen dat wij onze halfjaarresultaten voor 2022 hebben gepubliceerd. De 

eerste zes maanden van 2022 zijn beïnvloed door uitdagende geopolitieke, economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Triodos Bank heeft bevredigende financiële resultaten geboekt, 

haar sterke financiële positie gewaarborgd en een positieve impact gerealiseerd in lijn met haar 

missie. De lancering van het ‘Triodos Future Generations Fund’ (met focus op directe bijdrage aan 

het welzijn en ontwikkeling van kinderen) en de allereerste ‘Triodos Biobased Hypotheek’ in 

Nederland illustreren dit. We bevestigen hiermee onze voortrekkersrol op het gebied van 

duurzaamheid en onze unieke positie als missiegedreven bank. 

Met betrekking tot dividenduitkeringen heeft het Bestuur van SAAT tijdens de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 20 mei 2022 de Raad van Bestuur uitgenodigd om na te 

denken over haar dividendbeleid en de mogelijkheid te onderzoeken tot het uitkeren van een 

interim-dividend tijdens het boekjaar. De Raad van Bestuur heeft aan deze oproep gehoor gegeven 

en gekozen voor de uitkering van een interim-dividend in contanten van € 0,35. Het interim dividend 

in contanten wordt tegelijk met het buitengewoon dividend van € 1,01 na de BAVA van 11 oktober 



2022 uitbetaald. Tijdens de BAVA delen we de overwegingen en het geactualiseerde dividendbeleid 

met u. 

Meer informatie over onze financiële prestaties in het eerste halfjaar van 2022 vindt u in het 

persbericht over de halfjaarresultaten.  

Terug- en vooruitblik 

Als Triodos gemeenschap staan wij voor complexe uitdagingen als gevolg van de opschorting van de 

handel in certificaten. Tijdens de afgelopen twee jaren hebben we u regelmatig geïnformeerd en zijn 

we met u in gesprek gegaan. Sommige certificaathouders hebben aangegeven een overzicht te 

willen ontvangen met overwegingen en stappen die wij tot nu toe hebben genomen. Wij hebben 

een overzicht hiervan op www.triodos.nl/certificaathouders ('Laatste informatie') geplaatst met 

verwijzingen naar alle communicatiemomenten. 

Ik besef terdege dat dit overzicht de emotie niet wegneemt en geen oplossing biedt voor de 

persoonlijke impact die de opschorting van de handel in certificaten heeft veroorzaakt. Ik kan het 

verleden niet veranderen, tegelijkertijd zijn mijn collega's en ik vastbesloten alle noodzakelijke 

stappen te ondernemen om de verhandelbaarheid van certificaten te herstellen in het belang van 

onze certificaathouders en alle belanghebbenden van Triodos Bank. 

Hoewel deze reis naar een MTF-platform uw en ons geduld, onze moed, onze besluitvaardigheid en 

ons doorzettingsvermogen op de proef stelt, ben ik ervan overtuigd dat onze Triodos gemeenschap 

deze reis samen tot een goed einde kan brengen. De keuze van Captin als nieuwe partner is een 

belangrijke volgende stap op onze weg naar een nieuw handelsplatform voor de certificaten en een 

nieuwe fase in de toekomst van onze bank. Een toekomst waarin wij samen met u en al onze 

belanghebbenden blijven bijdragen aan een betere wereld door bewust met geld om te gaan, 

gesteund door een sterke investeerdersbasis met onze certificaten genoteerd op een MTF.  

Hartelijk dank, ook namens al mijn medewerkers, voor uw voortdurende steun en loyaliteit. Ik kijk 

ernaar uit u binnenkort weer te zien.  

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Rijpkema 

Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank 

 

 

 

http://www.triodos.nl/certificaathouders

