Algemene Vergadering Triodos Bank keurt voorstel beperkt
terugkoopprogramma van certificaten goed
Op 29 maart vond een Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank plaats, gevolgd door een
Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.
Samenvatting besluiten
Tijdens onze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) heeft de Stichting
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), als enige aandeelhouder van Triodos Bank, het
beperkte terugkoopprogramma voor certificaten van aandelen goedgekeurd en de Raad van Bestuur
gemachtigd om in het kader van dat programma certificaten van aandelen Triodos Bank te verwerven.
Het beperkte terugkoopprogramma voor certificaten is bedoeld om enige liquiditeit te verschaffen aan
certificaathouders die wensen te verkopen in afwachting van de notering van de certificaten op een
Multilateral Trading Facility (MTF)-platform, terwijl de handel in certificaten nog steeds is opgeschort.
Een bedrag van EUR 14,4 miljoen is beschikbaar om het beperkte terugkoopprogramma mogelijk te
maken. Het bedrag komt overeen met de resterende ruimte die de bank door de toezichthouder heeft
gekregen om certificaten terug te kopen (‘Market Making Buffer’).
De prijs voor het terugkoopprogramma is vastgesteld op EUR 59, dezelfde prijs die eind vorig jaar om
administratieve en fiscale redenen werd bepaald. Deze prijs vertegenwoordigt de laatste handelsprijs
minus een correctie van 30% voor illiquiditeit. De prijs die zal worden toegepast voor het beperkte
terugkoopprogramma vormt geen indicatie voor de toekomstige prijs wanneer de certificaten op een
MTF-platform worden genoteerd.
Van de EUR 14,4 miljoen die voor het beperkte terugkoopprogramma beschikbaar is, zal een bedrag van
EUR 3 miljoen worden toegewezen aan de certificaathouders die het dringendst liquide middelen nodig
hebben om lopende uitgaven van vitaal belang te kunnen voldoen. Er zullen specifieke criteria gelden
voor certificaathouders om in aanmerking te komen voor de solidariteitsregeling.
Update vervolgstappen
Met de toestemming van de BAVA bereidt Triodos Bank zich verder voor om het beperkte
terugkoopprogramma uit te voeren.
Met betrekking tot de solidariteitsregeling zal de Raad van Bestuur van de bank beoordelen of het
mandaat van de BAVA voor de solidariteitsregeling kan worden gebruikt.
Het is mogelijk dat de bank besluit alvast te starten met de uitvoering van het terugkoopprogramma
maar te wachten met de uitvoering van de solidariteitsregeling. En mocht blijken dat Triodos Bank
besluit de solidariteitsregeling niet uit te voeren, zal ze met het terugkoopprogramma doorgaan zonder
de solidariteitsregeling.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving zal een prospectus met informatie over het
terugkoopprogramma worden opgesteld. Het prospectus zal na goedkeuring door de FSMA eveneens te
vinden zijn op triodos.be.
De data die we eerder, onder voorbehoud, meegedeeld hebben in verband met de uitvoering van het
terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling, moeten we herzien. Zodra we hierover meer
duidelijkheid hebben, communiceren we die informatie.

