
Bekijk uw portefeuille van 
certificaten van aandelen

Fiscale informatie

Certificaathouders ontvangen vanaf 
december inloginstructies om hun 
portefeuille van certificaten van 
aandelen te bekijken.

Triodos Bank is wettelijk verplicht 
fiscale informatie te verstrekken 
aan de Nederlandse Belastingdienst. 
Deze informatie bevat ook de reële 
waarde van de certificaten van 
aandelen voor belastingdoeleinden.

December t/m 
februari 2023

Open een handelsrekening 
bij Captin
Om in certificaten van aandelen te handelen, 
moeten certificaathouders een 
handelsrekening openen. Captin zal namens 
Triodos Bank een uitnodiging sturen om deze 
rekening te openen. De handel zal naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 2023 
mogelijk zijn.

Januari / februari

Voorlichtingsbijeenkomsten
Er zullen voorlichtingsbijeenkomsten voor 
certificaathouders worden gehouden. 

Vanaf december*

2022

MTF-gerelateerde Buitengewone 
Algemene Vergadering (BAVA)
Triodos Bank organiseert een 
MTF-gerelateerde BAVA. De agenda 
wordt voorafgaand aan deze
vergadering bekendgemaakt.

Maart

Certificaathoudersvergadering
Er zal een MTF-gerelateerde 
certificaathoudersvergadering worden 
gehouden. De agenda wordt voorafgaand 
aan deze vergadering bekendgemaakt.

Maart

Maart

Overzicht van de stappen naar de notering 
van certificaten van aandelen op de MTF

*In november zijn we begonnen met een kleine groep certificaathouders. De rest van de certificaathouders ontvangt deze instructies vanaf december. 

Dit overzicht van stappen weerspiegelt een dynamisch proces en wordt alleen ter informatie gepubliceerd. Updates van dit overzicht zullen naar 

verwachting periodiek worden gepubliceerd op www.triodos.be/certificaathouders. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

April

Update met betrekking 
tot de notering
Certificaathouders ontvangen 
informatie over de voortgang van de 
voorbereidingen voor de notering op de 
MTF van Captin.

Certificaathoudersvergadering 
+ jaarlijkse algemene 
vergadering (AVA)
Er wordt een vergadering van 
certificaathouders en een AVA 
gehouden. De directie van Triodos 
Bank licht de financiële resultaten, de 
behaalde impact en eventuele andere 
relevante informatie toe.

Mei 

Notering en hervatting 
van de handel
Hervatting van de handel in certificaten 
van aandelen op de MTF van Captin.

(Verwacht) 
2e kwartaal

December

2023

Informatiememorandum (IM)
Triodos Bank publiceert een IM met 
informatie over certificaten van aandelen 
en hoe te handelen op de MTF.

Versie 12 december 2022

!


