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Vereniging van Effectenbezitters 

h.o.d.n. European lnvestors-VEB

t.a.v. de heer Gerben Everts

Amaliastraat 7

2514 JC Den Haag

per e-mail: 

Betreft: Reactie op brief VEB d.d. 17 maart 2022 (uw kenmerk: 2022132) 

Geachte heer Everts, 

De Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van Triodos Bank N.V. 

("Triodos Bank") hebben kennisgenomen van uw brief namens European lnvestors-VEB ("VEB") 

d.d. 17 maart 2022. Hieronder vindt u de reactie namens Triodos Bank op uw brief.

Inleidende opmerkingen 

Triodos Bank en de VEB hebben in de afgelopen periode regelmatig contact gehad via (digitale) 

overleggen. De VEB weet op basis van die eerdere contacten dat Triodos Bank altijd bereid is om 

op verzoeken tot het voeren van een constructieve dialoog met de VEB in te gaan. Triodos Bank 

heeft de eerder gevoerde gesprekken ook als constructief ervaren. Op basis van die eerdere 

contacten, waarbij Triodos Bank ook geregeld het initiatief daartoe heeft genomen, heeft Triodos 

Bank niet de indruk gekregen dat bij de VEB klachten of vragen bestonden over de 

informatieverstrekking door Triodos Bank. 

Triodos Bank is onverminderd bereid om andermaal in constructief overleg met de VEB te treden 

om de door de VEB geuite bezwaren te bespreken. Triodos Bank verneemt graag of de VEB op 

deze uitnodiging wenst in te gaan. 

Algemeen kader 

De VEB heeft in haar brief een aantal bezwaren geformuleerd ten aanzien van de keuzes die 

Triodos Bank heeft moeten maken met betrekking tot 

i. de opschorting van de mogelijkheden tot facilitering door Triodos Bank van handel in

certificaten op aandelen in het kapitaal van Triodos Bank ("Certificaten");

ii. het besluit van Triodos Bank om zich te richten op het verkrijgen van een notering voor

Certificaten aan een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) teneinde op een duurzame wijze de

mogelijke toegang tot nieuw CET-1 kapitaal voor Triodos Bank te kunnen creëren en

daarnaast de mogelijkheid van verhandelbaarheid via een handelsplatform voor beleggers in

Certificaten te kunnen realiseren; en

iii. het door Triodos Bank voorgestelde beperkte inkoopprogramma voor Certificaten (het
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