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Beste Collega’s, 

 

Hoeveel inschrijvingen heeft Triodom? 

 

Per 31 januari 2022 hebben zich 1.350 certificaathouders ingeschreven met een totaal certificaatwaarde van 

ruim 89.000.000,= 

 

Wat is de juridische verhouding tussen de Triodos Bank en de SAAT? 

 

De Triodos Bank geeft aandelen uit. Dat zijn waardepapieren met zeggenschap (stemrecht) over het beleid 

van de bank. 

 

Deze aandelen worden statutair verkocht aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, 

kortweg de SAAT. De SAAT is dus 100% aandeelhouder van de Triodos Bank en heeft dus 100% 

zeggenschap (stemrecht) over het beleid van de Triodos Bank. 

 

Aandelen geven dus recht op zeggenschap en op dividend (= aandeel in de winst van de bank) 

Op haar beurt geeft de SAAT certificaten van aandelen uit (kortweg certificaten genoemd) om de aankoop 

van de aandelen te kunnen betalen. Deze certificaten geven géén recht op zeggenschap, maar wel op 

dividend (winstdeling). 

 

U en wij maken dus als certificaathouder deel uit van de SAAT, die als enig aandeelhouder 

verantwoordelijk is voor de aandeelhoudersbesluiten van de Triodos Bank. 

 

Op basis van deze (vereenvoudigde) hoofdlijnen heeft Triodom (met steun van de voornoemde 1.350 

individuele certificaathouders) actie genomen naar het bestuur van de SAAT met onderstaande 

aangetekend schrijven: 

 

Certificaathouder: 

E.C.A. Versluis 

Tolhuislaan 16 

3862WL Nijkerk 

 

www.triodom.nl 

 

certificaathouders@triodom.eu 
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AANTEKENEN 

 

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodosbank (SAAT) 

T.a.v. Mevrouw J. de Zwaan, voorzitter 

De Reehorst, 

Hoofdstraat 10, 

3972 LA Driebergen-Rijsenburg 

  
Nijkerk, 29 januari 2022 

 

Betreft: Verzoek tot verstrekking van informatie en documenten 

 

 

 

Geacht Bestuur, Geachte mevrouw De Zwaan, 

 

Ondergetekenden, in hun hoedanigheid van certificaathouder van de Triodosbank, gesteund door de > 

1.300 aangesloten certificaathouders van het platform Triodom, brengen het volgende onder uw aandacht: 

 

In de brochure “Certificaten van aandelen Triodos Bank“ (ondertitel “Beleggen in Triodos Bank) gaat u 

onder het hoofdstuk “Structuur” de volgende verplichting aan: 

 

De SAAT:  legt verantwoording af aan de certificaathouders over de dialoog die zij als 

aandeelhouder met de bestuurder van de bank heeft gevoerd. 
 

Verder brengen wij onder uw aandacht het in het vennootschapsrecht vastgelegde informatierecht  van 

(bewilligde) certificaathouders 

 

(Asser 2-11b NV en BV – corporate Gouvernance 677: Rechten van bewilligde en vergadergerechtigde 
certificaathouders) 

 

Op grond van beide vorengenoemde verplichtingen vorderen wij van de Stichting Administratiekantoor 

Aandelen Triodos Bank (SAAT) het volgende: 

1. Alle (achtergrond)documenten, notulen en aantekeningen inzake de aanvrage van de directie van de 

Triodos Bank tot aandeelhoudersbesluiten ter stopzetting van de verhandelbaarheid van de certificaten 

SAAT 

2. Alle (achtergrond)documenten, aantekeningen en notulen van aandeelhoudersvergadering(en) die geleid 

hebben tot het aandeelhoudersbesluit tot stopzetting van de verhandelbaarheid van de certificaten SAAT. 

3. Alle (achtergrond)documenten, notulen en aantekeningen inzake de aanvrage van de directie van de 

Triodos Bank tot aandeelhoudersbesluiten inzake de verhandelbaarheid van certificaten op een Multilateral 

Trading Platform (MTF). 

4. Alle (achtergrond)documenten, aantekeningen en notulen van aandeelhoudersvergadering(en) die geleid 

hebben tot het aandeelhoudersbesluit tot verhandelbaarheid van certificaten via een Multilateral Trading 

Platform (MTF) 

5. Alle (achtergrond)documenten, notulen en aantekeningen inzake de aanvrage van de directie van de 

Triodos Bank tot aandeelhoudersbesluiten inzake de (fiscale) afwaardering van de koers van de certificaten 

6. Alle (achtergrond)documenten, aantekeningen en notulen van aandeelhoudersvergadering(en) die geleid 

hebben tot het aandeelhoudersbesluit om de afwaardering van de koers van de certificaten. 



7. Alle (achtergrond)documenten, notulen en aantekeningen inzake de aanvrage van de directie van de 

Triodos Bank tot aandeelhoudersbesluiten inzake de wijziging in de grondslag van de waardeberekening 

van de certificaten van aandelen 

8. Alle (achtergrond)documenten, aantekeningen en notulen van de aandeelhoudersvergadering(en) die geleid 

hebben tot het aandeelhoudersbesluit tot wijziging in de grondslag voor de waardeberekening van de 

certificaten van aandelen. 

9. Aanlevering van een door de AFM afgegeven goedkeuring van het alsdan geldige prospectus voor ieder 

van de handelingen vermeld onder 1 t/m 8 

  

U kunt alle geëiste gegevens per e-mail zenden aan certificaathouders@triodom.eu. 

  

Wij verzoeken u en voor zover nodig sommeren u de geëiste informatie toe te zenden binnen 8 dagen na 

het via de Post.nl verzendscan te bepalen aflevering van dit aangetekend schrijven bij gebreke waarvan wij 

levering daarvan rechtens zullen afdwingen 

  

Met vriendelijke groet, 

 

E.C.A. Versluis, privé, certificaathouder 

ECAMA HOLDING B.V., certificaathouder 

 
  

Het gaat nu om het inwinnen van informatie, waartoe men verplicht is. Juristen zullen deze informatie 

nader bestuderen en hun conclusies met ons delen. 

 

Nog wat anders: 
 

Hoe gaan wij om met door u aangedragen oplossingen? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij geprobeerd veel vragen te beantwoorden. Er zijn ook veel (heel vaak 

creatieve) oplossingen aangedragen! Die laten zich niet zo makkelijk beantwoorden maar weest u ervan 

overtuigd dat iedere oplossing wordt overwogen en dat elementen daaruit worden meegenomen in ons 

beleid. Onze beoordelingscriteria: 

 Voldoet de oplossing aan de missie ? 

 Is de oplossing juridisch haalbaar ? 

 Wie is er bij de oplossing betrokken: Triodos Bank, SAAT, certificaathouders, regelgeving etc. ? 

 Is de oplossing praktisch haalbaar? 

 Kan/wil de Triodos Bank meewerken aan de oplossing? 

 Hoe ontstaat zo min mogelijk schade aan alle partijen? 

 Zijn oplossingen te combineren tot een haalbaar scenario? 

 Enzovoorts. 

 

 

mailto:certificaathouders@triodom.eu


Wij rekenen op uw begrip dat wij niet alle oplossingen uitgebreid kunnen bespreken. 

 

Zelfwerkzaamheid: De Politiek: 
 

Er is in de schrijvende pers veel aandacht besteed aan onze problematiek. Tot op heden is de politiek daar 

buiten gebleven. Wij roepen u op om uw politieke partij per e-mail op de hoogte te stellen van uw 

persoonlijke moeilijkheden als certificaathouders. 

 

Wij wachten nu eerst de reactie van het bestuur van de SAAT af en komen dan met een volgende 

nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
www.triodom.nl 

Evert C.A. Versluis 

Certificaathouder 

http://www.triodom.nl/

