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Update Triodos Bank over strategische overwegingen met betrekking tot haar kapitaalbasis 

FAQs 
 

Kernboodschappen 

Triodos Bank heeft de afgelopen 40 jaar laten zien hoe een bank die bewust met geld omgaat, impact 

kan genereren en kan bijdragen aan een duurzamere wereld. De stappen die de bank nu neemt zijn 

bedoeld om ervoor te zorgen dat Triodos ook in de toekomst positieve veranderingen kan 

stimuleren. 

Dit vereist een versterking en verbreding van hoe de bank zich kapitaliseert. Het huidige model werkt 

al 40 jaar goed maar heeft zijn grenzen bereikt. De vandaag gepresenteerde opties zijn niet alleen 

bedoeld om de verhandelbaarheid van certificaten te creëren, maar ook om de toegang tot nieuw 

kapitaal te verbeteren. Nieuw kapitaal waarmee de bank meer duurzame initiatieven kan financieren 

en haar missie kan blijven verwezenlijken.  

De bank heeft een groot aantal opties geanalyseerd. Een notering van de certificaten op een 

besloten handelsplatform (MTF) of op een publiek handelsplatform (beurs) zoals Euronext biedt 

volgens de bank het beste perspectief om de toegang tot kapitaal te waarborgen en de 

verhandelbaarheid te herstellen. 

De komende periode gebruikt de bank om de dialoog met haar certificaathouders voort te zetten en 

de opties verder uit te werken, zodat er voor het einde van het jaar een weloverwogen beslissing kan 

worden genomen.  

Welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen; de missie zal en mag niet in discussie worden gesteld. 

Immers, alles wat de bank doet is gericht op het realiseren van impact in de reële economie, en op 

het verwezenlijken van de missie.  

 

 

FAQs 

1. Wat doet een bank als Triodos op de beurs? 
Al 40 jaar zijn mensen bereid te investeren in verandering, door te investeren in Triodos Bank. Met 

een model dat al 40 jaar goed werkt maar zijn grenzen bereikt. De vandaag gepresenteerde opties 

zijn niet alleen bedoeld om de verhandelbaarheid van certificaten te creëren, maar ook om de 

toegang tot nieuw kapitaal te verbeteren. Nieuw kapitaal waarmee de bank meer duurzame 

initiatieven kan financieren en de missie kan blijven verwezenlijken. Een notering op de 

effectenbeurs is een van de gepresenteerde opties. Er is nog geen besluit genomen. Er is bij veel 

beleggers een grote behoefte om te investeren in echt duurzame bedrijven en met een 

beursnotering zou de bank hen die mogelijkheid kunnen bieden.  

2. Op een beurs wordt de missie van de bank te koop aangeboden - dat past toch niet? 
Bij de invoering van het huidige systeem van certificaten van aandelen was een van de 

uitgangspunten dat kapitaalverschaffers niet de enige zeggenschap mochten hebben over de 

strategie van de bank. Bij Triodos Bank staat de missie voorop. Nu en in de toekomst. Als Triodos 

Bank naar de beurs gaat, zal daarbij voor een vorm worden gekozen die de juiste balans tussen 
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kapitaal en andere belanghebbenden vindt. Denk daarbij aan voldoende juridische en bestuurlijke 

bescherming, zodat de missie voorop blijft staan. 

 

 

3. Wanneer verwacht u dat de handel in certificaten weer hersteld zal zijn? 
De implementatie van een van de opties die nu voorliggen kan minstens 12 tot 18 maanden duren, 

vanaf het moment van besluitvorming. De bank denkt na over een mogelijke tussenoplossing, een 

zogenaamd prikbord. Ook over die optie hoopt de bank in december duidelijkheid te hebben, gelijk 

met het besluit over de voorliggende opties.  

4. Wat is de waarde van mijn certificaten als de prijs niet langer tot stand komt op basis van de 
NAW? 

Voor alle duidelijkheid: er is nog geen beslissing genomen. En het valt nog niet te zeggen. Het hangt 

van meerdere factoren af. Bij een notering zal de prijsstelling gebaseerd zijn op vraag- en aanbod, 

ondersteund door de prestaties van de bank, financieel en niet-financieel, marktomstandigheden, 

interesse van investeerders, behoefte aan impact, behoefte aan groene investeringen enz.. Een 

notering kan helpen situaties zoals nu waarbij geen handel mogelijk is te voorkomen.  

5. Waarom is er geen handel mogelijk binnen het huidige systeem? 
Al 40 jaar zijn mensen bereid te investeren in verandering, door te investeren in Triodos Bank. Nu 

bereikt dat handelssysteem zijn grenzen. Er is een gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod. 

Regels beperken de ruimte voor het terugkopen van eigen certificaten (maximaal 3% van het 

uitstaande kapitaal). De bank is daardoor niet in staat binnen het huidige systeem het evenwicht 

tussen vraag en aanbod te herstellen. 

6. Loopt de bank risico? Is mijn geld veilig? 
De bank is winstgevend en goed gekapitaliseerd. De kredietportefeuille presteert goed en de klanten 

zijn loyaal. De opties die aan bod komen, zijn gericht op het veiligstellen van de mogelijkheden om in 

de toekomst impact te genereren. Het gaat hier dus om de missie en ons vermogen om die te 

verwezenlijken, en nadrukkelijk niet om de bank als zodanig. 

7. Zijn er andere alternatieven? 
De bank heeft tal van scenario’s zorgvuldig overwogen en is van mening dat de huidige opties het 

beste de belangen van alle belanghebbenden dienen en de mogelijkheden om ook in de toekomst 

impact te genereren, veilig stellen.  
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