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Brussel, 1 augustus 2022 

 

Intrekking van het voorgestelde beperkte terugkoopprogramma 

voor certificaten van aandelen, inclusief de voorgestelde 

solidariteitsregeling. 

 

Vragen (V) en antwoorden (A) 

 

V. Op 2022 maart, toen u de goedkeuring van de Algemene Vergadering kreeg, gaf u aan dat 

er problemen zouden kunnen zijn om de solidariteitsregeling te implementeren, maar dat u 

het algemene terugkoopprogramma zou uitvoeren als de solidariteitsregeling niet mogelijk 

was. Nu trekt u beide in. Waarom? 

 

A. Bij de voorbereiding van de uitvoering van het terugkoopprogramma voor certificaten van 

aandelen en de voorgestelde solidariteitsregeling zijn we gebotst op onvoorziene complicaties 

bij de gelijktijdige uitvoering van het programma in de vijf landen waar Triodos Bank actief is. 

Triodos Bank heeft geconcludeerd dat het beperkte terugkoopprogramma en de 

solidariteitsregeling niet meer tijdig kunnen worden uitgevoerd. Als gevolg van dit ernstige 

risico op verdere vertraging zouden de tijdschema's voor de uitvoering van de notering van de 

certificaten op een Multilateral Trading Facility platform (MTF) waarschijnlijk nadelig worden 

beïnvloed. Triodos Bank acht het risico van vertraging van de notering van de certificaten op 

een MTF onaanvaardbaar gezien de langdurige opschorting van de handel die de huidige 

certificaathouders treft. Triodos Bank zal alle noodzakelijke stappen blijven nemen om de 

voorbereidingen voort te zetten voor een tijdige start van de MTF, die naar verwachting in de 

eerste helft van 2023 zal worden afgerond.  

 

V. Tegen welke onvoorziene complicaties bent u aangelopen? Waarom wist u dit niet van 

tevoren? 

 

A. Triodos Bank heeft geprobeerd manieren te vinden om tussenoplossingen te bieden voor 

het gebrek aan verhandelbaarheid en de liquiditeitsproblemen die certificaathouders kunnen 

ondervinden. Wij vonden dat wij alle mogelijkheden moesten onderzoeken om 

certificaathouders tussentijdse oplossingen te bieden. Daarbij zijn we buiten de bekende 

paden getreden. Wij zijn op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen om de terugkoop van 

certificaten van aandelen binnen de wettelijke mogelijkheden mogelijk te maken. Een 

prikbord (Bulletin board) bleek helaas niet mogelijk. Het terugkoopprogramma riep nieuwe 

vragen van toezichthouders op, die tijd en nieuwe antwoorden vergen. Zoals we in de 

Algemene Vergadering van 20 mei 2022 hebben verklaard, kunnen we het beoogde 

terugkoopprogramma niet uitvoeren als het voorbereiden van de antwoorden op de vragen 

zoveel tijd in beslag neemt dat de notering op de MTF daardoor zou worden vertraagd. 
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V. Ik rekende op het geld van het terugkoopprogramma en nu u dat programma heeft 

ingetrokken, heb  ik financiële problemen. Hoe kunt u mij helpen? 

 

A. Wij zijn ons ervan bewust dat door het intrekken van het terugkoopprogramma en de 

solidariteitsregeling sommige certificaathouders de verbetering van hun financiële situatie 

waarop zij hadden gehoopt, zullen mislopen. Als dat voor u het geval is en u financiële 

moeilijkheden ondervindt, stuur ons dan een e-mail via info@triodos.be. We bekijken met u of 

we binnen geldende regelgeving samen een passende oplossing kunnen vinden, uiteraard 

binnen de mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn.  

 

V. Triodos Bank stelt een buitengewoon dividend voor van EUR 1,01 per certificaat: is dit 

omdat de Raad van Bestuur van SAAT u heeft gevraagd om een interim-dividend te 

overwegen? 

 

A. Het buitengewoon dividend, dat nu wordt voorgesteld, is bedoeld om het bedrag van EUR 

14,4 miljoen dat was gereserveerd voor het beperkte terugkoopprogramma en de 

solidariteitsregeling uit te keren aan de certificaathouders. 

 

De uitkering van een eventueel interim-dividend, waarvoor de Stichting Administratiekantoor 

Aandelen Triodos Bank (SAAT) tijdens de Algemene Vergadering van 20 mei heeft gepleit, zou 

een beslissing zijn op basis van de financiële prestaties en vooruitzichten van dit jaar en kan 

pas worden overwogen na de opstelling van de halfjaarresultaten 2022. Mocht de Raad van 

Bestuur besluiten om een interim-dividend uit te keren, dan zal een dergelijk besluit later 

worden gecommuniceerd, samenvallend met of volgend op de publicatie van de 

halfjaarresultaten 2022. 


