
 

 

Driebergen – Zeist, donderdag 23 februari 2023 

 

Betreft: Uitnodiging online informatiebijeenkomsten certificaathouders 

 

Beste ~salutation~, 

Graag nodigen wij u uit om een van onze online informatiebijeenkomsten (webinars) bij te wonen op 

woensdag 8 of donderdag 9 maart 2023. Wij organiseren deze webinars ter voorbereiding op de 

Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank 

(SAAT) en de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Voor deze vergaderingen, 

die plaatsvinden op 23 maart 2023 in de Jaarbeurs Utrecht en digitaal, heeft u onlangs een 

uitnodiging ontvangen.  

Het doel van deze webinars is om u te informeren over de voorgestelde wijzigingen in het 

stembeleid, zoals in de uitnodiging voor de BAVA op 16 februari 2023 aan u is medegedeeld. 

Daarnaast zullen de webinars nadere informatie bevatten over de voorbereiding van de notering van 

Certificaten van aandelen Triodos Bank op het multilaterale handelsplatform (MTF).  

We organiseren de webinars op vier verschillende momenten. Alle met dezelfde agenda en 

programmering. U kunt een webinar volgen in het Engels (met simultaanvertaling), Nederlands of 

Spaans. Een van de Engelstalige webinars met Nederlandse ondertiteling kunt u kort na de 

uitzending terugkijken op www.triodos.nl/certificaathouders. 

Het programma (of: De agenda) 

De webinar bestaat uit twee delen.  

1. Het eerste deel wordt verzorgd door SAAT. Het bestuur van SAAT informeert u over de 

voorgestelde opties om het stembeleid van SAAT te wijzigen (zie de agenda BAVA via 

www.triodos.nl/AVA). Een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van het stembeleid 

vindt u in een pdf via www.triodos.nl/stembeleid 

 

2. Het tweede deel van de webinar wordt verzorgd door Triodos Bank. CEO Jeroen Rijpkema en 

hoofd MTF Office Justina Alders-Sheya,  informeren u over het MTF-platform: welke stappen 

zijn er genomen en wat kunt u de komende maanden verwachten in aanloop naar de 

notering. Daarnaast geeft een vertegenwoordiger van het management van Captin inzicht in 

de rol van Captin richting de MTF-notering en het registratie- en identificatieproces. Verder 

geven we u meer informatie over de handelskarakteristieken op een MTF. Wij leggen u 

bijvoorbeeld uit hoe u de koop- en verkooporders kunt indienen, hoe de handel 

georganiseerd wordt en geven u informatie over de afwikkeling van transacties. 

Vragen en antwoorden 

U kunt altijd meer informatie over het MTF-platform vinden op www.triodos.nl/certifcaathouders.  

Daarnaast willen wij u de gelegenheid bieden om vragen, die niet op onze veelgestelde vragen 

pagina staan, te sturen naar events@triodos.nl. Dit kan tot en met dinsdag 7 maart 2023. We zullen 

zoveel mogelijk van deze vooraf gestelde vragen proberen te beantwoorden tijdens de webinars.   



Registreren 

U kunt zich registreren voor een webinar via www.drhwebinars.com. U wordt doorgestuurd naar 

een Engelse registratiepagina waar u de keuze voor de webinar en tijdstip kunt maken. We vragen u 

uw naam, e-mailadres en land van verblijf in te vullen. De opties zijn: 

❑ Woensdag 8 maart 16.30-17.45:  

Nederlandstalig webinar (geen simultaan vertaling) 

❑ Woensdag 8 maart 19.30-20.45:  

Engelstalig webinar (met simultaan vertaling in het Nederlands, Frans, Spaans en Duits) 

❑ Donderdag 9 maart 16:30-17:45: 

Spaanstalig webinar (geen simultaan vertaling) 

❑ Donderdag 9 maart 19.30-20.45:  

Engelstalig webinar (met simultaan vertaling in het Nederlands, Frans, Spaans en Duits) 

Na inschrijving voor een webinar naar keuze ontvangt u een bevestigingsmail. En kort voor het 

webinar een link naar de livestream. 

We kijken ernaar uit u te verwelkomen,  

Met vriendelijke groet, 

Pauline Bieringa, 

Directeur Triodos Bank Nederland 


