6/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent
1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

La venda o cancel•lació anticipada no és possible o pot implicar
pèrdues rellevants.

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

Res no és tan
real com decidir
canviar les coses
Inverteix en Triodos Bank

Publicitat

La teva inversió destinada al canvi social
Els certificados de depósito para acciones (CDA) són un producte d’inversió amb
un propòsit lligat a la missió de Triodos Bank, que té com a objectiu donar suport al
desenvolupament de projectes socials, culturals i mediambientals.
La nostra estructura de govern reflecteix i protegeix
la missió del banc. Les accions de Triodos Bank NV
són subscrites en la seva totalitat per un soci únic, la
Fundación para la Administración de las Acciones de
Triodos Bank (SAAT, en les seves sigles en holandès).

• Dret a assistir a la Junta Anual de Titulars de CDA.

Per tal que qualsevol persona pugui invertir en el capital
de Triodos Bank, la SAAT emet CDA, que són títols negociables no bescanviables per accions, objecte de negociació en un mercat intern. Cada CDA es correspon amb
una acció del banc i atribueix als seus titulars els drets
econòmics de les accions del banc, i alguns dels drets
polítics com són:

El nombre màxim de vots a emetre per titular puja a 1.000
vots, amb independència del nombre de CDA dels quals
sigui titular.

• El dret a assistir a la Junta General Anual d’Accionistes i
a expressar-s’hi.

• Dret a ratificar els membres del Patronat de la
Fundación SAAT (a proposta del Comitè Executiu de
Triodos Bank NV).

La SAAT conserva els drets de vot vinculats a les accions.
Aquests són exercits pel Patronat de la SAAT, per garantir
així que els objectius de recerca de benefici no entrin en
col•lisió amb la missió i les finalitats socials, culturals i
mediambientals del banc.

La nostra cartera de finançament
40%
Medi ambient

24%
Altres

23%
Social

13%
Cultura

Font: Informe Anual 2018 de Triodos Bank NV

Com es fixa el preu dels CDA
El preu de cada CDA ha de ser igual al valor patrimonial
comptable en cada moment de l’acció subjacent a cada
CDA i es determina pel valor net dels actius del banc,
dividit entre el nombre de certificats emesos (expressat
en euros sense decimals) els valors decimals iguals o
superiors a 0,5 s’arrodoneixen a l’alça. La raó d’aquesta
fixació de preu és impedir l’especulació amb els CDA,
garantint que les transaccions sobre aquests s’efectua
en base a un preu objectiu.

Evolució
en xifres

2015

2016

2017

2018

2019

Preu per CDA

81 €

82 €

83 €

84 €

84 €

Dividend per
CDA

1,95 €

1,95 €

1,95 €

1,95 €

1,95 €

Fons propis
(milions €)

781 €

904 €

1.013 € 1.131 €

-

Font: Triodos Bank NV

A Triodos Bank hem mantingut des del principi de la
nostra activitat un desenvolupament sostenible a llarg
termini, amb ràtios que han demostrat la solidesa del
nostre model de banca ètica. Per això, els CDA són una
alternativa d’inversió socialment responsable.

Rendibilitat bruta en % d’anys naturals passats
2015

2016

2017

2018

2019

5,1

5,0

3,7

3,6

1,13

Font: Triodos Bank NV

En els càlculs de la rendibilitat s’han inclòs la retribució dels CDA per mitjà de la subscripció gratuïta de nous CDA emesos
amb càrrec a reserves (prima d’emissió). Aquestes rendibilitats són brutes d’impostos i comissions i es podrien veure
minorades per la comissió de transacció del producte, que és d’un 0,5 % de l’import de compra o venda, amb un mínim de
5 €. Els riscos vinculats a Triodos Bank, així com els riscos relacionats amb els CDA, estan recollits en el fullet registrat a
l’Autoritat de Mercats Financers holandesa (AFM). El resum en castellà està disponible de manera gratuïta a la pàgina web
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) www.cnmv.es, a les oficines de Triodos Bank a Espanya i a l’apartat
de documents dintre de: www.triodos.es/es/inversion/certificados-deposito.
*Les xifres es refereixen al passat. Els rendiments passats no són un indicador fidedigne de resultats futurs.

Els CDA són un producte
d’inversió
Els CDA són un producte d’inversió, no un producte d’estalvi bancari
ni un dipòsit bancari en termes de rendibilitat, risc i liquiditat
Per aquest motiu, la inversió en aquests no es troba protegida ni
garantida pel Fons de Garantia de Dipòsits o similar. Per atorgar un
tractament més adequat als CDA, de conformitat amb la normativa
MiFID II aplicable, Triodos Bank NV
S.E. concedeix als CDA el tractament de producte complex. Per tant,
fem una valoració de la conveniència del producte, en funció del
coneixement del client del mateix producte i dels seus coneixements
i experiència d’altres productes d’inversió i una avaluació per
determinar si el producte ha estat dissenyat tenint en compte les
característiques particulars del perfil inversor del client per mitjà
d’un test de Mercat Objectiu.
Triodos Bank NV Sucursal en España exerceix com a comercialitzador
per a Espanya dels CDA emesos a Holanda per la SAAT i gestionats
per Triodos Bank NV, que actua a Holanda com a dipositari, gestor
del pagament dels dividends i de la remuneració alternativa que
consisteix en la subscripció gratuïta de nous certificats, així com
de les operacions efectuades en el mercat intern de certificados de
depósito. interno de certificados de depósito.

42.400

Inversors a Europa

8.000

Inversors a Espanya

Fuente: Informe Anual 2018 de Triodos Bank NV

Finançar el canvi
A Triodos Bank pensem que és important
recuperar el paper natural de l’inversor com
a “copropietari del propòsit” d’una iniciativa,
amb la qual comparteix la seva visió a l’hora de
respondre a una necessitat social.
Mikel García-Prieto
Director general
de Triodos Bank
España

Ser un inversor responsable és una oportunitat
per transformar la societat i canviar les
finances és un repte clau del nostre temps.
Treballem-hi junts.

Captació de capital
Cada decisió que prenem sobre l’ús dels nostres diners té un efecte en el conjunt de la societat. A Triodos Bank, financem emprenedors
que fan realitat una nova economia.
Inverteix en Triodos Bank per adquirir un paper
protagonista. Formaràs part d’un grup cada
vegada més gran d’inversors europeus que utilitzen els seus diners per crear un futur positiu.

Peter Blom
President del
Comitè Executiu de
Triodos Bank

Resum d’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 el cas que el banc no obtingui beneficis, ja
que aleshores no es podrien repartir dividends
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.

Risc
En cas de resultats econòmics negatius (pèrdues)
del banc, el valor/preu de cada CDA, que és
essencialment coincident 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.

Liquiditat
Els CDA no cotitzen en mercats secundaris
oficials, sinó que només es poden comprar o
vendre en el mercat intern de CDA que gestiona el
mateix banc a Holanda per delegació de l’emissor,
la SAAT.
En principi, la liquiditat del producte és més
limitada que la d’altres productes que cotitzen
en mercats organitzats oficials o sistemes
multilaterals de negociació, ja que aquests
estan oberts a tot el públic en general. Els CDA
tenen, des del punt de vista de la liquiditat, amb
l’avantatge que el mateix Triodos Bank manté una
reserva econòmica (coneguda com a buffer, que
consisteix en una quantitat de diners que s’aprova
a cada Junta General Anual d’Accionistes, i que
actualment puja a 28,2 MM €. Aquest buffer es
pot usar per Triodos Bank per comprar CDA als
titulars interessats en la seva venda, de manera
que hagin líquid el producte amb rapidesa.
Després, el banc ven aquests CDA a 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 la qual
cosa es podria donar el cas que el titular vulgui
vendre CDA i no es pugui dur a terme la venda
immediatament.

Característiques de l’adquisició o venda de CDA
Preu dels CDA
A 21 de abril de 2020, el preu és de 83€. Consulta el preu actual a triodos.es.

Comissió de transacció (compra o venda)
0,5 %, amb un mínim de 5 euros, calculats sobre el preu total de la transacció.

Cómo adquirir CDA
A les nostres oficines, a través de Banca Telefònica i en línia a la teva zona privada de Banca Internet.
Recorda que el preu pot variar, ja que es determina pel valor net dels actius del banc, dividit entre el nombre de certificats
emesos. En qualsevol cas, abans d’efectuar la compra t’informarem del preu vigent per CDA.

Fiscalitat
Pots trobar tota la informació en els documents d’Informació fiscal rellevant i Anàlisi de risc de CDA disponibles
a la nostra web www.triodos.es.
A continuació, et presentem un resum de la fiscalitat del producte. Pel que fa a la fiscalitat de les adquisicions o vendes de certificados de depósito, són aplicables la legislació espanyola, en matèria de rendiments de valors mobiliaris, i
el Conveni Hispano-Holandès per evitar la doble imposició en matèria d’Impostos sobre la Renda i sobre el Patrimoni, de
data 16 de juny de 1971 (BOE 16/10/1972).
Com a titular de CDA pots triar cada any la forma de retribució: pots subscriure nous CDA sense que els rendiments passin
pel teu compte (per la qual cosa no hi ha retenció) o rebre en efectiu els rendiments en el teu compte associat. En tot cas,
consulta amb el teu assessor en matèria de fiscalitat.
Com a titular de CDA pots triar cada any la forma de retribució: pots subscriure nous CDA sense que els rendiments passin
pel teu compte (per la qual cosa no hi ha retenció) o rebre en efectiu els rendiments en el teu compte associat. En tot cas,
consulta amb el teu assessor en matèria de fiscalitat.

Retribució sense retenció fiscal

Retribució amb retenció fiscal
Si decideixes rebre el dividend en metàl•lic abonat en el teu
compte:

Si optes per la subscripció gratuïta de nous
CDA emesos amb càrrec a reserves (prima
d’emissió):
• Només tributaràs a Espanya quan venguis els
CDA i es generi un guany per la diferència entre
el preu de venda i el d’adquisició, i no patiràs
cap retenció/tributació a Holanda.
• Les plusvàlues que obtinguis per mitjà de nous
CDA emesos amb càrrec a reserves no tributen fins al moment en què els venguis, és a dir,
quan es produeixi el guany patrimonial. Això
et permetrà adequar el moment de la venda a
l’escenari fiscal que consideris més oportú.

Base de l’estalvi
Base liquidable des de
0
6.000,00
50.000,00

• En aplicar-se el Conveni de Doble Imposició Hispano- Holandès, el
dividend patirà una retenció/tributació a Holanda del 15 %, que podràs recuperar a través de deduccions a Espanya.
• El dividend que percebràs l’hauràs de declarar a Espanya com un
rendiment més de la base imposable de l’estalvi, però rebut de font
estrangera per tractar-se d’un producte holandès. La retenció/tributació del 15 % practicada a Holanda conforme el Conveni de Doble
Imposició Hispano-Holandès resultarà deduïble a Espanya en efectuar la declaració de l’IRPF corresponent. A aquest rendiment se li
aplicarà una retenció addicional a Espanya del 19 %, tret de futures
modificacions legals.
• El dividend en metàl•lic tributarà a Espanya en el mateix exercici en
què el rebis.

Resta base liquidable fins a

Tipus marginal aplicable 2019

6.000,00
50.000,00
En adelante

19%
21%
23%

En tot cas, consulta amb el teu assessor en matèria de fiscalitat.
Pots trobar tota la informació en els documents d’Informació fiscal rellevant i Anàlisi de risc de CDA disponibles a la
nostra web www.triodos.es.

Cinc raons per invertir en banca ètica
1. Perquè és ètica de debò
Al triar Triodos Bank, els teus diners financen economia real i no activitats especulatives. Les entitats de
banca ètica dediquem al voltant del 70% dels actius a
préstecs, mentre els bancs convencionals només presten a l’economia real de mitjana el 40% (informe GABV).
A més, mentre els teus diners són al banc, els utilitzem
per finançar únicament iniciatives positives en els sectors social, cultural i mediambiental. Així, dones suport
al desenvolupament d’atenció per a persones grans,
renovables o cultura, alhora que t’assegures que no
dones suport a energies contaminants o a la producció
d’armes.

2. Perquè és el moment
La idea de crear Triodos Bank es remunta als anys 60
del segle XX. En aquells moments, moltes persones i
entitats es van adonar que, mentre protestaven contra
la guerra o la discriminació racial, els seus diners en el
banc no seguien la mateixa direcció. Un grup acadèmic
holandès va proposar un canvi de model.
Avui vivim un altre gran moment de canvi, la direcció
del qual està per definir. Alhora que moltes persones
volen que s’actuï davant el canvi climàtic i el creixement de la desigualtat social o la intolerància, els seus
diners en el banc contribueixen de vegades a accentuar
aquests problemes. És hora d’activar els diners en
positiu.

3. Perquè és real i sòlida
Ja tenim l’experiència de quatre dècades de vida i la
confiança de més de 700.000 clients en cinc països
d’Europa. Triodos Bank manté nivells de solvència per
sobre de la mitjana del sector.

4. Porque es justa
Buscamos un equilibrio entre los intereses de todas
las personas que forman parte de la comunidad de
banca ética y no el máximo beneficio.
Por ello, no existen primas para directivos, buscamos
lograr una rentabilidad estable pero moderada para
los inversores, ofrecemos condiciones atractivas a los
proyectos sostenibles que apoyamos, evitamos grandes diferencias de salarios entre empleados y fijamos
precios justos para los clientes, en función del valor y
los costes de los servicios.

5. Per coherència
Si ets una persona compromesa, segur que ja recicles,
intentes usar menys plàstic o potser fer servir menys
el cotxe. És possible que també col•laboris amb entitats socials. Però, què fas amb els teus diners?
Al apoyar como inversor un banco en coherencia con
tus valores, logras un cambio fundamental en la economía.

Per a què s’utilitzen els recursos que captem?
Quan inverteixes en CDA promous el desenvolupament d’una entitat financera que busca millorar la qualitat de vida de les
persones i de la societat. Utilitzem els recursos que captem per a la creació i desenvolupament de projectes com aquest:
Centauro Quirón:
El centre de teràpies eqüestres i activitats esportives Centauro Quirón es
troba a la Sierra de Múrcia. A més de
teràpies amb animals rescatats, ofereix serveis de logopèdia, fisioteràpia,
rehabilitació i estimulació sensorial
per a persones amb discapacitat.

Pots veure tots els projectes finançats a triodos.es

Més informació: Si tens alguna consulta sobre nosaltres o vols resoldre qualsevol dubte sobre l’oferta de certificados
de depósito para acciones, truca’ns al 91 640 46 84 / 902 360 940, escriu a relacionconinversores@triodos.es, visita
la nostra web www.triodos.es, la web del regulador www.cnmv.es o visita les nostres oficines. Si ho desitges, ens pots
sol•licitar de franc el fullet i tota la documentació addicional relativa a la nostra oferta de certificados de depósito para
acciones. A Triodos Bank no prestem assessorament en matèria d’inversió.

triodos.es | 91 640 46 84
Triodos.es
triodoses
Triodos Bank España
relacionconinversores@triodos.es

Aquest document ha estat publicat per Triodos Bank NV per a la seva utilització exclusiva a Espanya, i no haurà de servir de referència a cap persona que resideixi en una altra
jurisdicció. Les sol•licituds de certificados de depósitos para acciones per residents a Espanya s’hauran de fer basant-se únicament en el Fullet original de campanya amb
data de 13 de juny de 2019 publicat per Triodos Bank NV i registrat a l’AFM, o qualsevol altre document que reguli l’oferta de valors emesos per o en nom de Triodos Bank NV
a Espanya.
Triodos Bank opera a Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit i Alemanya sota supervisió del Banc Central Holandès i l’Autoritat de Mercats Financers holandesa. El Banc
d’Espanya supervisa la sucursal espanyola en matèria d’interès general, liquiditat, transparència i protecció del client de serveis bancaris i la CNMV en l’àmbit de la comercialització dels productes d’inversió i les normes de conducta aplicables a les empreses que comercialitzen serveis d’inversió.
© Triodos Bank NV S.E., Madrid 2019
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