ANÀLISI DEL RISC DEL PRODUCTE D’INVERSIÓ CDA
DES DE LA TRIPLE APROXIMACIÓ DE RENDIBILITAT,
SEGURETAT I LIQUIDITAT
La venda o cancel•lació anticipada no és possible o pot implicar pèrdues rellevants.
Aquest número és indicatiu del risc
del producte, i és 1/6 indicatiu de
menor risc i 6/6 de major risc.

Producte financer que no és senzill i pot ser difícil de comprendre.

Els CDA són un producte d’inversió, no un producte d’estalvi bancari. Per aquest motiu la seva inversió no es troba protegida ni garantida pel
Fons de Garantia de Dipòsits o similar. A Espanya realitzem als nostres clients una valoració sobre la conveniència del producte a través d’un
Test de Conveniència.
Els CDA atribueixen als seus titulars:
A. Els drets econòmics de les accions del banc.
B. El dret a l’assistència a la Junta General Anual d’Accionistes i a expressar-s’hi.
C. El dret a l’assistència a la Junta Anual de Titulars de CDA i a ratificar als membres de la SAAT (a proposta del Comitè Executiu de
Triodos Bank NV).

RESUM DELS ELEMENTS DE RISC ASSOCIATS ALS CDA
RENDIBILITAT
La rendibilitat dels CDA està vinculada a la de les accions del banc. Depèn, per tant, dels resultats econòmics de Triodos Bank en cada exercici.
Aquesta rendibilitat és variable i podria ser nul•la en cas que el banc no obtingués beneficis, ja que aleshores aquests no es podrien repartir ni
s’incrementaria el valor dels CDA amb els beneficis no repartits. La rendibilitat històrica ha estat positiva, tot i que rendibilitats passades mai
no garanteixen rendibilitats futures.
SEGURETAT
En cas de resultats econòmics negatius (pèrdues) del banc, el valor/preu de cada CDA, que coincideix essencialment amb el valor net comptable de cada acció del banc, es pot reduir i, per tant, perdre part o tots els diners invertits ja que el valor dels CDA depèn del valor patrimonial de
Triodos Bank. Si el banc experimentés pèrdues el valor dels CDA es reduiria, i podria col•locar-se per sota del cost d’adquisició del CDA.
Aquesta possibilitat negativa també s’esdevé amb les accions adquirides en Borsa, però en el cas d’aquestes no es depèn només del valor
patrimonial de l’empresa que emet les accions, sinó també dels vaivens i especulacions en els mercats. El valor dels CDA s’ha anat incrementant cada any, però això no garanteix que aquests no puguin perdre valor en un moment determinat.
LIQUIDITAT
Els CDA no cotitzen en mercats secundaris oficial, sinó que només es poden comprar o vendre en el mercat intern de CDA que gestiona el
mateix banc (Triodos Bank NV) a Holanda per delegació de l’emissor (SAAT). Triodos Bank NV Sucursal a Espanya actua només com a comercialitzador dels CDA a Espanya. En principi la liquiditat del producte és més limitada que la d’altres productes cotitzen en mercats secundaris
organitzats. Una altra diferència important dels CDA amb les accions i altres productes d’inversió que cotitzen a la Borsa és que els CDA estan
afectat per la mesura antiespeculativa, que consisteix en què en el mercat intern de pot abaixar el preu de venda quan es pretén vendre i fer
líquid el producte ràpidament (la qual cosa sí es pot fer amb les accions que cotitzen en mercats secundaris oficial). Tanmateix, els CDA
disposen, des del punt de vista de la liquiditat, de l’avantatge que el mateix Triodos Bank manté una reserva econòmica (coneguda com a
buffer, que consisteix en una quantitat de diners que s’aproven en cada Junta d’Accionistes Anual, i que puja a un 2% del capital del banc.
Aquest buffer es pot usar per Triodos Bank per comprar CDA als titulars interessats en la seva venda, de forma que facin líquid el producte amb
rapidesa. Després, el banc col•loca aquests CDA entre tercers interessats en adquirir-los.
Aquest dipòsit de liquiditat per comprar CDA es troba limitat quantitativament, i Triodos Bank es reserva el dret a utilitzar-lo per a l’esmentada finalitat, per la qual cosa podria donar-se el cas que el titular vulgui vendre CDA i no es pugui dur a terme la venda immediatament.
En el cas que Triodos Bank NV es veiés immers en un procés especial de resolució d'entitats de crèdit contemplat en la normativa europea
o espanyola (Reglament UE 806/2014 i Llei 11/2015 de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió) el valor
dels CDA, com a productes d'inversió no assegurats afectes al règim de la normativa esmentada anteriorment, es podria reduir a zero. Els
CDA es trobarien sotmesos a la preferència dels dipòsits en el banc en aquest tipus de processos amb la qual cosa la seva posició quant a
la recuperació de la inversió es podria situar en últim lloc.
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Per possibilitar la participació d'inversors particulars i institucionals en el capital del banc, la SAAT, emet certificats de dipòsit per a accions
(CDA) que són títols negociables no bescanviables per accions. Cada CDA es correspon amb una acció del banc i són objecte de negociació en
un mercat intern, sobre la base que el preu de transmissió ha de ser igual al valor patrimonial comptable en cada moment de l'acció subja- cent
en cada CDA (denominat “valor liquidatiu”). La raó d'aquesta fixació del preu és impedir l'especulació amb els CDA garantint que les transaccions sobre aquests s'efectuen en base a un preu objectiu.

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegary 5, 28232. Las Rozas (Madrid). Registre Mercantil de Madrid: Volum 19.798, Llibre 0, Foli 180, Secció 8, Full M-348646 i al Banc d’Espanya amb el Nº 1491. CIF: W 0032597G.

Triodos Bank NV és una societat anònima domiciliada a Holanda i autoritzada per operar com a entitat de crèdit i que actualment té sucur- sals
en cinc països europeus. El capital social del banc està dividit en accions que són subscrites en la seva totalitat per un soci únic, la Fundació per
a l’Administració de les Accions de Triodos Bank (SAAT, en les seves sigles en holandès) per salvaguardar la missió del banc, ja que la SAAT
conserva els drets polítics de les accions del banc.

