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Triodos Bank schort de handel in certificaten van aandelen op. 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Op 13 oktober 2020 hebben we onze certificaathouders geïnformeerd dat we de handel 

in certificaten van aandelen hervatten nadat we de handel op 18 maart 2020 hadden 

opgeschort. De beslissing om te heropenen was gebaseerd op de verwachting dat de 

markten na de eerste coronagolf genormaliseerd zouden zijn en dat men een 

investering in de bank zou overwegen.   

 

Bij de heropening van de handel namen we maatregelen om een evenwichtig 

handelspatroon te faciliteren waarbij een instroom van kooporders de verkooporders 

zouden compenseren.  

We hebben de bestaande certificaathouders proactief benaderd met een 

geactualiseerd prospectus om de mogelijkheid van een extra belegging in certificaten 

van aandelen onder hun aandacht te brengen. Om de eventuele toename van 

verkooporders te beheersen, hebben we een limiet ingesteld voor het bedrag  dat 

certificaathouders in één transactie kunnen verkopen (in eerste instantie 5.000  EUR, 

vervolgens 1.000 EUR per beleggingsrekening, per week).  

 

De aanhoudende onzekerheid rond de coronacrisis en de economische effecten ervan 

op langere termijn zijn niet verdwenen. Integendeel: wereldwijd hebben we te maken 

met nieuwe lockdowns en andere beperkingen. Sinds de heropening zien we een 

handelspatroon waarbij het aantal verkooporders zwaarder doorweegt dan het aantal 

kooporders voor certificaten. Die trend tekent zich af ondanks de financiële gezondheid 

van de bank, zoals blijkt uit onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s die ruim boven de 

voorgeschreven minimumniveaus blijven. 

 

Het handelspatroon waarmee we te maken hebben, roept de vraag op of in de huidige  

economische context het evenwicht in de handel in certificaten zal worden hersteld. 

Alsook de vraag naar de maatregelen die we kunnen nemen om tot een evenwichtige 

handel te komen, aangezien we er nu van uit moeten gaan dat vroegere 

handelspatronen zich waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd zullen herstellen. De 

details van de maatregelen die Triodos momenteel aan het uitwerken is, worden 

beschouwd als relevante informatie voor het nemen van een weloverwogen 

investeringsbeslissing.  



 

 

 

 

De maatregelen zijn echter nog niet voldoende concreet en kunnen bijgevolg niet 

openbaar worden gemaakt. Triodos Bank heeft daarom beslist de handel in certificaten 

van aandelen voorlopig op te schorten.  

  

De handel wordt vanaf dinsdag 5 januari 2021 om 9.00 uur geschorst. Verkooporders die 

tot dinsdag 5 januari 9.00 uur zijn ontvangen, worden normaal afgewikkeld. Uitstaande 

aankooporders op dinsdag 5 januari 9.00 uur worden geannuleerd. Maandelijkse 

aankooporders worden gedurende de sluiting opgeschort.  

 

De beslissing om de handel op te schorten nemen we niet lichtvaardig en we zijn ons 

ervan bewust dat dit gevolgen kan hebben voor die certificaathouders die (een deel van) 

hun belegging in Triodos Bank op korte termijn willen verkopen. We zijn echter 

genoodzaakt de impact van de huidige ontwikkelingen voor alle certificaathouders en 

voor Triodos Bank zelf, zorgvuldig te overwegen teneinde de huidige en toekomstige 

certificaathouders alle relevante informatie over de certificaten van aandelen te 

kunnen geven wanneer zij beslissen te investeren of te desinvesteren.  

 

In de komende maanden hebben we een reeks interviews gepland met verschillende 

belanghebbenden. We voorzien ook een bevraging van alle certificaathouders om een 

goed inzicht te krijgen in uw mening over de specifieke manier waarop Triodos Bank 

haar juridische structuur en kapitalisatie heeft georganiseerd. De informatie uit deze 

gesprekken zal ons helpen bij het bepalen en afwegen van de maatregelen die nodig 

zijn. 

 

De resultaten voor het gehele jaar 2020 zullen op 18 maart 2021 worden gepubliceerd. 

Certificaathouders zullen worden uitgenodigd voor een webinar op dezelfde dag , met 

daarin een presentatie van de resultaten en een update over de opschorting van de 

handel in certificaten van aandelen. Voor dit webinar ontvangt u vooraf een aparte 

uitnodiging. 

 

De tekst van deze e-mail kan ook als een pdf-bestand worden gedownload op 

www.triodos.be/certificaten. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Thomas Van Craen 

Directeur Triodos Bank België 

http://www.triodos.be/certificaten

