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Agenda

1. Notering op een MTF – hoe zijn we tot dit besluit

gekomen?

2. Bijdrage van het Bestuur van SAAT 

3. Voorbereiden op een notering op een MTF

4. Tussentijdse oplossingen

5. Corporate kalender

6. Uw vragen



Notering op een MTF – hoe zijn we 

tot dit besluit gekomen?

1.

3



Onderzoek onder 
certificaathouders, klanten en 
medewerkers. 
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Een grote meerderheid van de certificaathouders is 
loyaal aan de missie en visie van Triodos Bank.

1.

De betrokkenheid en motivatie van 
certificaathouders worden beïnvloed door de 
schorsing.

2.

Certificaathouders beschouwen verhandelbaarheid 
en groeimogelijkheden voor Triodos Bank als het 
belangrijkste.

3.

Conclusies

certificaathouders-

enquête

Certificaathouders hebben vertrouwen in hun 
toekomstige relatie met Triodos Bank.

4.
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De toekomstscenario's vereisen duidelijkheid over 
de borging van de waarden en principes van Triodos 
Bank.

1.

Zowel zakelijke als particuliere klanten hebben 
veel vertrouwen in en betrokkenheid bij Triodos 
Bank.

2.

De huidige situatie met de certificaten heeft geen 
sterke invloed op deze elementen.

3.

Conclusies Klant

Focusgroepen
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Voor elk toekomstscenario moet de belangrijkste 
focus liggen op het veiligstellen van de missie van 
Triodos Bank en de heldere communicatie hierover.

1.

Medewerkers hebben over het algemeen een hoge 
binding, motivatie en betrokkenheid bij Triodos Bank 
en haar missie.

2.

Hoewel de huidige situatie als complex wordt ervaren en 
aanleiding geeft tot enige bezorgdheid, heeft dit geen 
invloed op de connectie, motivatie en betrokkenheid van 
de medewerkers.

3.

Conclusies

Medewerkers

Focusgroepen



Notering op een MTF – hoe zijn we 

tot dit besluit gekomen?
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Bijdrage van SAAT2.
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Agenda

1. Onze rol

2. Hoe kwam SAAT tot inzichten over de beslissing van 

Triodos Bank om op een MTF te noteren?

3. Hoe gaat SAAT verder? Wat zullen we doen?



Waarborgen van het 

belang van de bank

Bestuur van SAAT’s rol in de praktijk
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Waarborgen van de 

belangen van 

certificaathouders

Aandachtsgebieden in onze interactie met Triodos Bank

Nastreven van 

de missie



Voorbereiden op een
MTF-notering

3.
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Notering aan een MTF

Wat zal veranderen?

Handel op 

onafhankelijk 

gereguleerd platform

Variabele prijzen

Wat blijft hetzelfde?

Onze missie

De gezondheid van ons 

bedrijf: 

• financieel

• impact

Rechten van 

certificaathouders:

• Dividend

• Stemrecht in 

certificaathouders-

meeting

• Participatie in 

intrinsieke waarde

Wat zal verbeteren?

Verhandelbaarheid

Mogelijke toegang tot 

nieuw kapitaal
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DRAFT FOR 

DISCUSSION

Voorbereiden op een MTF-
notering

• Contract afsluiten met MTF-partner

• Contracteren van professionele adviseur 

afronden

• In gesprek met huidige en nieuwe 

investeerders

• Certificaathouders migreren naar nieuw 

platform

• Lancering MTF (ongeveer 10-16 maanden 

vanaf nu)

Certificaathouders zullen regelmatig worden 

geïnformeerd over de vooruitgang die we maken 

en worden begeleid bij de praktische zaken die 

ervoor zorgen dat ze kunnen handelen wanneer 

ze willen op de MTF.



Tussentijdse oplossingen4.
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Beperkt terugkoopprogramma voor certificaten*
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EUR 14,4 miljoen beschikbaar, gelijk aan de resterende ruimte om certificaten te kopen ('Market 

Making Buffer’)

1. Solidariteitsregeling - Maximaal EUR 3 miljoen gereserveerd

2. Certificaat-terugkoopprogramma - Minimum van EUR 11,4 miljoen

(+ rest van solidariteitsregeling)

Eenmalig programma

Er zijn geen verdere terugkoopprogramma’s of CET-1 kapitaalverminderingen voorzien

Prijs: EUR 59 

Geen transactiekosten

*Onder voorbehoud goedkeuring BAVA



Solidariteitsregeling*
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EUR 3 miljoen beschikbaar, eenmalige aanbieding

Maximaal EUR 6.000 per solidariteitsdossier

Prijs: EUR 59

Criteria om in aanmerking te komen voor een solidariteitsregeling:

• Een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om de lopende 

levensnoodzakelijke uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) te dekken, en

• Als gevolg van een onvoorziene persoonlijke gebeurtenis (bijv. ziekte, werkloosheid), en

• Geen vrij verkrijgbare financiële activa beschikbaar.

Proces:

‒ Telefonische intake via lokaal kantoor

‒ Privacybescherming

‒ Aanvragen beoordeeld door Reviewcommissie

‒ Bij overinschrijving wordt het bedrag pro rata toegekend

‒ In geval van onderinschrijving wordt restant toegevoegd aan beperkt terugkoopprogramma

* Onder voorbehoud goedkeuring BAVA



Terugkoopprogramma certificaten*
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Kenmerken terugkoopprogramma:

‒ Elke certificaathouder komt in aanmerking voor deelname

‒ EUR 2.000 maximaal gatingbedrag, per beleggingsrekening

‒ Certificaathouders nemen individuele beslissing om deel te nemen en voor welk bedrag 

(maximaal 2.000 EUR)

‒ Aanmeldingsperiode = 3 weken

• Bij onderinschrijving wordt er een nieuwe ronde gestart

• In geval van overinschrijving wordt bedrag pro rata toegekend op basis van 

inschrijvingsbedragen

Werkwijze

‒ Aanmeldingsperiode van 3 weken

‒ Gebruikelijk transactieproces in uw Triodos Bank-kantoor

*Onder voorbehoud goedkeuring BAVA
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Vervolgstappen terugkoopprogramma*

29 maart
BAVA-stemming om terugkoopprogramma goed te keuren (SAAT stemt 

als enige aandeelhouder)

Alle volgende data onder voorbehoud van goedkeuring door de BAVA

30 maart details voor het aanvragen van Solidariteitsregeling gepubliceerd

4 april open voor aanvragen Solidariteitsregeling via telefonische intake

25 april deadline voor aanvragen Solidariteitsregeling

9 mei aanvragen beoordeeld

27 mei mogelijke dividenduitkering*

31 mei betaling Solidariteitsregeling

23 mei – 10 juni inschrijvingsperiode voor beperkt terugkoopkoopprogramma

21 juni settlement eerste ronde

* Onder voorbehoud goedkeuring BAVA, AVA en toezichthouders



Corporate kalender5.
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Belangrijke data

Kalender van de onderneming tot juni 2022

Datum Evenement

15 + 17 februari 2022 Informele informatiesessie voor certificaathouders

17 maart 2022 Publicatie jaarresultaten 2021 van Triodos Bank NV

17 maart 2022 Publicatie (Online) jaarverslag 2021

29 maart 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- Stemming over terugkoopprogramma

20 mei 2022
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- Mogelijke stemming over dividendvoorstel



Samenvattend

✓ MTF-partner aanwijzen

✓ Benoeming professionele noteringsadviseur

✓ Implementatie afronden

✓ Migratie voorbereiden

✓ BAVA goedkeuring 29 maart

✓ Lancering Solidariteitsregeling 4 april

✓ Solidariteitsregeling afronden 31 mei

✓ Terugkoopprogramma open 23 mei

✓ Terugkoopprogramma settlement 21 juni

✓ Bedien onze klanten

✓ Onze missie waarmaken

#AsOneToZero

✓ Financiële doelstellingen behalen

Uitvoeren van onze strategie

Voorbereiden MTF notering

Uitvoering terugkoopprogramma
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Uw vragen
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