Terugblik vergaderingen 20 mei 2022
Op 20 mei 2022 hebben de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank NV en de Vergadering van
Certificaathouders Stichting Administratiekantoor Triodos Bank (SAAT) plaatsgevonden in Utrecht, Nederland.
We lichten alvast twee belangrijke onderwerpen toe zoals die aan bod zijn gekomen tijdens de Algemene
Vergadering van Triodos Bank: enerzijds het voorstel van dividend over het boekjaar 2021 en anderzijds een
update van de voorbereidingen voor het beperkte terugkoopprogramma van certificaten.
Dividend
Triodos Bank heeft bij de publicatie van de jaarresultaten 2021 een totaal dividendbedrag voor het jaar 2021
van EUR 25.589.559 miljoen voorgesteld, wat neerkomt op een dividendbedrag in contanten van 1,80 EUR per
certificaat.
Het resterende bedrag van de totale nettowinst over 2021 (EUR 50,8 miljoen euro na belastingen) zal worden
toegevoegd aan de reserves.
Het dividendvoorstel voor het jaar 2021 werd tijdens de Algemene Vergadering toegelicht.
De Raad van Bestuur benadrukte op de eerste plaats dat de bank zich terdege bewust is van de impact op
certificaathouders van de langdurige opschorting van de handel in certificaten, de prijsontwikkeling van het
certificaat en het uitblijven van voorspelbare dividenduitkeringen tijdens de afgelopen jaren.
Met haar dividendvoorstel zoekt de bank het evenwicht tussen het uitkeren van een eerlijk en aantrekkelijk deel
van de nettowinst aan certificaathouders en het versterken van de veerkracht en de stabiliteit van de bank op
lange termijn, tegen een achtergrond van economische onzekerheden en mogelijke nieuwe richtlijnen van de
toezichthouder in verband met een extra kapitaalbuffer voor banken.
Triodos Bank is daarom van oordeel dat in de huidige omstandigheden het voorgestelde dividendbedrag
evenwichtig is en in het belang van alle belanghebbenden. De ingehouden winst versterkt de kapitaalbasis van
de bank en draagt zodoende bij aan een verdere, duurzame impact en toekomstige winst van de bank. Dat is
ook in het belang van certificaathouders van aandelen Triodos Bank.
Het dividendvoorstel werd na uitvoerige bespreking en afweging door de Stichting Administratiekantoor Triodos
Bank (SAAT), aandeelhouder van de bank, goedgekeurd.
Update beperkt terugkoopprogramma van certificaten
Tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank NV heeft CEO Jeroen Rijpkema de certificaathouders
ingelicht over de stand van zaken van het beperkte terugkoopprogramma van certificaten dat de bank zoals
eerder aangekondigd, wenst te lanceren. Hieronder vind je een transcriptie van zijn toespraak. De volledige
opname en de documenten van de algemene vergaderingen kan je terugvinden op triodos.be/vergadering.
Binnen drie maanden na de vergaderingen publiceren we op deze webpagina ook de notulen van de
vergaderingen.

"De aankondiging in februari van het voorgenomen terugkoopprogramma volgde op een periode van intensief
overleg met de Nederlandse toezichthouders. Triodos Bank moet nu vaststellen dat het traject meer tijd
vraagt dan voorzien. Het is nog niet zeker dat dit traject kan worden afgerond binnen een termijn die een
overlapping met de voorbereiding en notering van de certificaten op een Multilateral Trading Platform (MTF)
vermijdt.

We streven ernaar de voorbereiding van de notering op een MTF in de eerste helft van 2023 af te ronden. Als
het terugkoopprogramma aan het eind van de zomer nog niet is afgerond, komt deze timing voor de notering
op een MTF in het gedrang.
We zullen daarom aan het begin van de zomer de status van de voorbereidingen voor het
terugkoopprogramma evalueren en besluiten of wij – geheel of gedeeltelijk – verdergaan met het
voorgenomen programma. Wij betreuren het dat de voorbereidingen zoveel tijd in beslag nemen, maar wij
willen niet dat snelheid ten koste gaat van zorgvuldigheid.
U kunt terecht de vraag stellen of Triodos Bank deze situatie niet had kunnen voorzien vóór de aankondiging
van de regeling. Het enige wat ik u kan zeggen is dit: wij hebben gemeend alles te moeten onderzoeken om u
tussentijdse oplossingen te kunnen bieden. Daarbij zijn we buiten de bekende paden getreden. We zijn op
zoek gegaan naar nieuwe oplossingen om binnen de wettelijke mogelijkheden de terugkoop van certificaten
mogelijk te maken. Een prikbord (‘bulletin board’) bleek helaas niet mogelijk. Nu blijkt echter dat de
terugkoopregeling in de huidige opstelling nieuwe vragen oproept. Nieuwe vragen, die tijd vragen en nieuwe
antwoorden vergen. Hadden we dat moeten voorzien? Ik ben van mening dat het bij voorbaat niet proberen
omdat de uitkomst niet 100% gegarandeerd was, een slechtere optie was. Ik ben tevreden dat we alle opties
om enige liquiditeit te creëren proberen, en hoop nog steeds op succes. Al houd ik er ook rekening mee dat
we het voorgenomen programma geheel niet of slechts gedeeltelijk zullen kunnen uitvoeren, omdat we
anders de notering op het MTF zouden vertragen. Zodra hier meer over bekend wordt, laten we u dat
uiteraard weten.”

