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Brussel, 18 augustus 2022 

 

Triodos Bank wijst de bank Captin B.V. aan om het platform voor de 

Multilateral Trading Facility in te richten. 

 

Basis: 

Toewijzing Captin 

Na een zorgvuldig selectieproces heeft Triodos Bank Captin aangesteld als aanbieder 

van de Multilateral Trading Facility (MTF) voor de notering en verhandeling van de 

certificaten van gewone aandelen Triodos Bank. Zoals eerder aangekondigd, zal het 

noteringsproces, inclusief de voorbereidingen en het verkrijgen van (wettelijke) 

goedkeuringen, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond. 

De staat van dienst van Captin illustreert haar bekwaamheid om financiële 

instrumenten zoals de certificaten Triodos Bank te verhandelen op een gereguleerd 

platform. De mogelijkheid om de inrichting van het platform te definiëren en waar 

mogelijk af te stemmen op de verwachtingen van de certificaathouders zal naar 

verwachting bijdragen aan een soepele overgang. 

Halfjaarresultaten 

De eerste zes maanden van 2022 werden beïnvloed door uitdagende geopolitieke, 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Triodos Bank heeft bevredigende 

financiële resultaten behaald en haar sterke financiële positie veiliggesteld. De 

lancering van de allereerste biobased hypotheek in Nederland bevestigde opnieuw 

onze rol als leider op het gebied van duurzaamheid en onze unieke positie als missie-

gedreven bank. 

 

Vragen (V) en antwoorden (A) 

Captin 

V. Wat is een multilateral trading facility (MTF)? 

A. Multilateral trading facilities (MTF) bieden beleggers en beleggingsondernemingen 

een alternatief voor traditionele beurzen. Via dit handelsplatform kunnen beleggers 

handelen in fondsen of ondernemingen zoals Triodos Bank. Beleggers krijgen de 
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mogelijkheid om via vraag en aanbod certificaten te verhandelen op het 

handelsplatform. Een MTF is alleen toegankelijk voor geregistreerde deelnemers. 

Een registratie op een MTF stelt nieuwe beleggers in staat toe te treden tot de 

Triodos-beleggingsgemeenschap door zich te registreren op het MTF-platform. Met 

andere woorden, het MTF-platform zal de verdere groei van de gemeenschap van 

bekende investeerders mogelijk maken en de langetermijnambitie van Triodos Bank 

ondersteunen. 

 

V. Wie wordt de nieuwe MTF-partner? 

A. Captin B.V., een Nederlandse aanbieder van MTF-platformen, is gekozen als 

partner van Triodos Bank. Het platform geeft certificaathouders de mogelijkheid om 

via vraag en aanbod certificaten te verhandelen. Captin staat onder toezicht van de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en is 

geregistreerd bij de AFM. 

 

V. Waarom heeft het zo lang geduurd voor Captin als partner werd aangekondigd?  

A. Het proces om een geschikte partner te vinden, was omvangrijk. Dat geldt voor de 

besluitvorming van Triodos Bank zelf, maar ook voor de afstemming met onze 

toezichthouders. Dat kost tijd. 

 

V. Waarom werd Captin gekozen als de meest geschikte partner? 

A. Bij de selectie van MTF-aanbieders heeft Triodos Bank een intensieve analyse 

uitgevoerd van de MTF-bedrijven die in Nederland actief zijn. Captin werd onder meer 

gekozen op basis van haar omvang, haar ervaring met het faciliteren van relatief grote 

aantallen beleggers, haar financiële stabiliteit en haar databeveiligingssystemen. 

 

V. Wat zijn de volgende stappen voor certificaathouders? 

A. De certificaathouders zullen worden uitgenodigd voor de Buitengewone 

Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 11 oktober 2022 (de certificaathouders 

ontvangen in september een uitnodiging). Tijdens deze vergadering zal 

aandeelhouder Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) worden 

gevraagd om de notering van de certificaten op Captin's MTF goed te keuren. 

 

Resultaten 

De vragen worden genoteerd en later beantwoord. 


