Beste certificaathouder,

Driebergen, 14 oktober 2022

Afgelopen dinsdag 11 oktober heeft de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Triodos
Bank goedkeuring gegeven aan de toekomstige notering van de Triodos Bank certificaten op een
Multilateral Trading Facility (MTF). Dit is een belangrijke stap richting het hervatten van de handel. In
deze brief lichten wij u graag toe wat de vervolgstappen zijn.
De buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft ook de voorgestelde uitkering van een
buitengewoon dividend ad EUR 1,01 goedgekeurd. Samen met de uitkering van het interim dividend
ad EUR 0,35 heeft de uitkering van het buitengewoon dividend inmiddels plaatsgevonden.
Zoals u wellicht uit de media of via onze website heeft vernomen, heeft de Stichting
Certificaathouders Triodos Bank aangekondigd naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
Amsterdam te stappen. Wij betreuren deze stap, onder meer omdat deze tot vertraging van de start
van de handel op het MTF-platform zou kunnen leiden. Onze volledige reactie kunt u teruglezen op
triodos.nl/ondernemingskamer.
We zullen evenwel zo goed mogelijk doorgaan met de voorbereiding van de MTF-notering, om zo de
verhandelbaarheid te herstellen en de bank in staat te stellen haar missie te blijven vervullen.
Wat betekent de overstap naar een MTF voor u?

De goedkeuring voor een toekomstige MTF-notering maakt het mogelijk de voorbereiding op de
verhandeling van de certificaten op het handelsplatform de volgende fase te laten ingaan. Bij de
presentatie van de halfjaarcijfers maakten we de keuze voor Captin als partner voor het faciliteren
van het handelsplatform bekend. Captin is een solide en flexibele leverancier van maatwerk MTFoplossingen en naar onze mening de juiste partner om de verhandelbaarheid van de certificaten
weer mogelijk te maken.
Graag lichten wij toe wat in de komende maanden de vier belangrijkste vervolgstappen zullen zijn.
1. Beheer van het certificaathoudersregister door Captin (november 2022)
Op dit moment beheert Triodos Bank het certificaathoudersregister in opdracht van SAAT. In dit
register zijn de naam, het adres en het aantal certificaten van iedere certificaathouder opgenomen.
Triodos Bank zal, onder haar verantwoordelijkheid, het beheer van het certificaathoudersregister
laten uitvoeren door Captin. Deze stap staat voor november gepland.
2. Inzien van certificaten op het Captin platform (november 2022)
Om uw certificaten in het certificaathoudersregister in de online omgeving bij Captin te kunnen
inzien, heeft u een log-in en wachtwoord nodig. U ontvangt hiervoor in november een e-mail of brief
van Captin met de nodige informatie. U kunt op dat moment nog niet handelen. Om de overgang
geleidelijk te laten verlopen kunt u voorlopig ook nog gewoon op de huidige manier, via Triodos
Bank, uw certificaatgegevens raadplegen.

3. Openen van een handelsrekening bij Captin (november 2022 – januari 2023)
Om na de notering van de certificaten op het MTF-platform te kunnen handelen, heeft u
een handelsrekening bij Captin nodig. Voor de opening hiervan wordt u verzocht een aantal
vervolgstappen bij Captin te doorlopen. Dit is een gebruikelijke verplichting vanuit de geldende
wet- en regelgeving. In de periode tussen november 2022 en januari 2023 ontvangt u hierover meer
informatie van Captin. Dit proces gaat gefaseerd per land. Als u deze stappen heeft doorlopen, kunt
u gebruikmaken van alle mogelijkheden die het Captin handelsplatform biedt, zoals rapportages
downloaden en, zodra de handel start, het kunnen handelen in certificaten.
4. Start handel in certificaten (tweede kwartaal 2023)
De daadwerkelijke notering van de certificaten op het MTF van Captin, en daarmee het hervatten
van de handel, kan volgens de huidige planning naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023
worden gerealiseerd.
Bekijk ook onze animatie
Wilt u nog eens stap voor stap worden meegenomen in het gehele proces van de overgang naar de
MTF? Bekijk dan ook onze animatie via triodos.nl/handelssysteem.
Een nieuw hoofdstuk
De handel in certificaten Triodos Bank zal in de toekomst op een andere manier gaan plaatsvinden.
Met de in deze brief beschreven aanpak streven we naar een geleidelijk transitieproces om u in staat
te stellen te kunnen wennen aan de nieuwe opzet. De overgang naar het Captin MTF-platform maakt
het voor u mogelijk om op termijn uw certificaten weer te kunnen verhandelen. En daarmee samen
te kunnen blijven werken aan positieve maatschappelijke impact. In de wereld van vandaag lijkt dat
harder nodig dan ooit.
Heeft u eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Kijk dan op
triodos.nl/certificaathouders. Daar vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat
uw antwoord er niet bij of heeft u behoefte aan meer informatie, dan vindt u er ook onze
contactgegevens. Wij helpen u graag bij deze voor ons allen belangrijke verandering.
Met vriendelijke groet,
Pauline Bieringa
directeur Triodos Bank Nederland

