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Ordeno

ADQUIRIR

Certificats de dipòsit per a accions, per la quantitat de

TRANSMETRE

Nombre de CDA _____________________

€

Preu unitari per certificat

€

Es carregarà en el compte corrent a Triodos Bank associat una comissió per transacció del 0,5 %, amb un mínim de 5 euros, per cada compra/venda
de certificats de dipòsit. Aquests costos de transacció es calcularan sobre el preu total de la transacció, és a dir, el preu del certificat de dipòsit
multiplicat pel nombre de certificats de dipòsit adquirits o venuts.
La seva comissió per aquesta transacció serà de: ________________ €

A emplenar per Triodos Bank

Total ordre: _______________ €
Triï la forma de retribució dels seus CDA que més li convingui:
A través de subscripció gratuïta de nous CDA, sense retenció fiscal

Lletra país
Compte associat als seus certificats de dipòsit per a accions

En efectiu, a través d’ingrés en el compte associat, amb retenció fiscal

D.C.

E S

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. Compte

1 4 9 1 0 0 0 1

*Per adquirir certificats de dipòsit per a accions cal que, prèviament, sigui client de Triodos Bank. Si vostè no és client, haurà d'obrir-hi un compte
corrent. L’execució de l’ordre no es durà a efecte fins el moment en què hi hagi prou fons i efectivament disponibles dipositats en el compte. A
aquests efectes, cal assenyalar que el preu dels CDA pot canviar en qualsevol moment. En cas que es produeixi un canvi en el preu dels CDA, la
seva sol•licitud de compra serà anul•lada. Disposa de més informació a www.triodos.es o trucant al 902 360 940 / 916 404 684. El preu per CDA
fluctuarà d'acord amb la valoració descrita en el fullet oficial per a l'emissió de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank NV, accessible
a www.triodos.es. El pagament/cobrament del preu de l'adquisició/venda del/s seu/s CDA es realitza a través del seu compte associat a Triodos
Bank. Li informem que tant el compte associat com l'opció de retribució triada indicats en aquest formulari tindran efecte per a tots els certificats
de la seva titularitat, independentment de la data transmissió. Els CDA només poden ser adquirits per un titular, sense que s'admetin cotitulars ni autoritzats o proindivisos. L'ordre d'adquisició/venda s'executarà pel nombre sencer de CDA i la seva fracció corresponent, resultant de dividir la quantitat
destinada a l'adquisició entre el preu vigent del CDA en la data d'execució de l'ordre. Sobre aquest import, es carregarà en el seu compte corrent
associat la comissió per transacció corresponent.

B DADES OBLIGATÒRIES DEL TITULAR
Nom ___________________________________ Cognom 1 _____________________________ 2 ____________________________
Professió _________________________ E. civil ________________ Data de naixement

Sr.

Sra.

NIF/NIE _____________________

Domicili habitual ______________________________________________________ Població ________________________ C.P. _________________
Província _______________ Tel. particular _______________ Mòbil _______________ Correu electrònic ____________________________________
De conformitat amb la legislació vigent sobre prevenció i blanqueig de capitals i la normativa MiFID sobre serveis d'inversió, els següents
camps són també d'obligada formalització:
Treballador per compte propi

aliè

Data autònom _____________ Càrrec _____________ Sector d'activitat _____________________

Empresa _____________________________________________ Ingressos anuals bruts _________________________________________________
Recordi que pot consultar l'estat de les seves ordres trucant al 91 640 46 84.
Aquesta comunicació quedarà registrada per Triodos Bank segons la regulació vigent durant un període de 5 anys i estarà disponible per a vostè
durant aquest període si la requereix.

C SIGNI AQUÍ
Triodos Bank NV S.E.

Data _________ de ______________________ de 20 ____

vapf 0809

!

Signatura del Titular

Mikel García-Prieto
Director General

Si vostè no és TITULAR DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO o no ha realitzat anteriorment un test de conveniència amb resultat APTE dintre dels tres
anys anteriors i un test de mercat objectiu amb resultat positiu l'any anterior, és necessari per a la seva correcta tramitació que empleni els test que
es troben disponibles a la web.
Llegeixi detingudament la clàusula de consentiment i acceptació del contracte d'execució d'ordres i altra documentació relacionada que figura en el
revers d'aquest imprès. La signatura d'aquesta sol·licitud comporta la seva acceptació.
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SÓC TITULAR de CDA Triodos Bank

NO SÓC TITULAR de CDA de Triodos Bank *

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.
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CLÀUSULA DE CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ D'ORDRES
A través d'aquest document, el/s signant/s, en nom propi, bé en nom de l'entitat a la qual representen o bé en la seva condició de representant/s legal/s o apoderat/s, declara/en que: (i) coneix/en
amb prou antelació i accepta/en les condicions del fullet per a l'emissió de certificats de dipòsit per a accions, publicat segons Directiva Comunitària EC/809/2004, i registrat en l'Autoritat dels
Mercats Financers holandesa (AFM). El resum del fullet, l'extracte del qual s'inclou en el revers d'aquest document, està publicat a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(www.cnmv.es), i és accessible a través de www.triodos.es (ii) accepten haver rebut tota la informació necessària per ordenar la subscripció/transmissió de certificats de dipòsit per a accions
de Triodos Bank i especialment conèixer i acceptar els apartats "Restriccions de venda i de transferència" i "Factors de risc" continguts en el fullet publicat a la CNMV, així com el contingut dels
documents "Anàlisi de risc de CDA" i "Informació fiscal rellevant per als titulars de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank"; (iii) disposen d'accés regular a internet i disposen d'una
adreça de correu electrònic que figura en aquest formulari; (iv) accepten com a mitjà d'accés a la informació del producte i de Triodos Bank el lloc web www.triodos.es; (v) declaren conèixer i
acceptar els documents de : "Declaració de polítiques d'aplicació a Triodos Bank NV SE", concretament en els seus apartats relatius a la política d'execució d'ordres de Triodos Bank i a les
polítiques organitzatives, de tractament d'informació privilegiada
i de gestió de conflictes d'interès, i les "Condicions generals del servei de recepció, transmissió i execució d'ordres de compra/venda de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank NV",
així com l'existència de Registres on consten les ordres d'execució, les operacions realitzades i els contractes subscrits amb els clients. Així mateix, declara/en que: (1) les seves dades personals
facilitades a Triodos Bank són veritables i exactes, (2) és/són major/s d'edat, (3) coneix, accepta i ratifica el consentiment informat prestat per al tractament de les seves pròpies dades personals
de conformitat amb la clàusula de protecció de dades personals continguda en el Contracte global per a persones físiques residents o, si no és possible, en el Contracte global per a persones
jurídiques, si no li fos d'aplicació l'anterior, així mateix declarar haver estat informat de la actualització de les esmentades clàusules i de la Declaració de Privacitat de Triodos Bank, (4) en el cas
de contractació de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank de forma no presencial (via electrònica o telefònica), declara conèixer que ha disposat amb prou antelació de la informació
referida a aquest producte d'inversió, disponible en suport durador a www.triodos.es, així com al sistema de resolució de conflictes a través del Servei d'atenció al client, i a l'existència de
comissions i despeses repercutibles (també sempre accessibles sol·licitant informació escrita en el 902 360 940, en el 916 404 684 o a www.triodos.es).
VERIFICACIÓ DE DADES LABORALS
El/s titular/s ha/n estat informat/s per Triodos Bank NV Sucursal a Espanya de què la legislació vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals obliga les entitats bancàries a obtenir dels
seus clients la informació de la seva activitat econòmica i a realitzar-ne una comprovació. Amb aquesta exclusiva finalitat de verificació de la informació facilitada, presto/prestem el
meu/nostre consentiment exprés a Triodos Bank NV SE perquè el nom meu/nostre pugui sol·licitar davant la Tresoreria de la Seguretat Social aquesta informació. Les dades obtingudes de
la Tresoreria de la Seguretat Social seran utilitzades exclusivament per a la gestió assenyalada anteriorment. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part de l'Entitat financera i/o
del personal que hi presta serveis, s'executaran totes les actuacions previstes a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa que la
desenvolupa.
QUÈ PASSARÀ UNA VEGADA ENVIAT AQUEST FORMULARI D'ADQUISICIÓ/TRANSMISSIÓ?
Quan rebem aquest formulari signat i la documentació requerida, procedirem a tramitar l'ordre d'adquisició/transmissió de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank. Si vostè no
és TITULAR DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO o no ha realitzat anteriorment un test de conveniència amb resultat APTE dintre dels tres anys anteriors i un test de mercat objectiu amb resultat
positiu l'any anterior, és necessari per a la seva correcta tramitació que empleni els test que es troben disponibles a la web. Si el resultat de l'avaluació realitzada resultés Apte, s’executarà
l'operació ordenada i li enviarem comunicació de CONFIRMACIÓ D'ADQUISICIÓ/TRANSMISSIÓ de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank, juntament amb el document de polítiques
MIFID d'aplicació a Triodos Bank en el seu cas, que té a la seva disposició a la web www.triodos.es. Per a qualsevol consulta o aclariment, té a la seva disposició a l'equip de professionals de
Triodos Bank. Truqui’ns al 902 360 940 / 916 404 684 i l'atendrem personalment.
Té més informació en el document relatiu a la informació prèvia a la contractació de CDA i preguntes freqüents a la pàgina web www.triodos.es.
EMISSOR, DIPOSITARI I COMERCIALITZADOR
Els certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank (CDA) són emesos per la Fundació SAAT (Foundation of Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, registrada a la ciutat
de Zeist, Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Països Baixos, amb número de Registre Comercial 41179632). Triodos Bank NV és l'entitat gestora i dipositària dels certificats de dipòsit per a
accions de Triodos Bank. Triodos Bank NV Sucursal a Espanya actua com a entitat comercialitzadora. Atès que l'emissor dels CDA és una entitat holandesa, el règim fiscal d'aquest producte
d'inversió i de la rendibilitat que aquest pugui generar es troba sotmesa a les peculiaritats pròpies d'un producte no nacional.

Aquest és un extracte del fullet oficial per a l'emissió de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank, amb data 14 de juny de 2018, i que es pot obtenir de manera gratuïta contactant
amb Triodos Bank NV, SE, a la pàgina web del banc www.triodos.es i el resum en castellà del qual es troba publicat a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors
www.cnmv.es.
La signatura d'aquest formulari significa l'acceptació de les condicions d'emissió tal i com estan descrites en el fullet d'emissió de certificats de dipòsit per a accions de Triodos Bank
accessible a www.triodos.es.
El futur inversor ha d'analitzar detingudament el capítol "Factors de risc" del fullet publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Si algun dels riscos esmentats arribés a materialitzar-se,
el valor dels certificats de dipòsit podria disminuir i l'inversor podria perdre part o la totalitat de la seva inversió. A causa de les característiques d'aquest producte, el subscriptor haurà de
consultar-ne tota la informació relativa per adoptar la decisió més adequada al seu perfil d'inversió.
FUNDACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ DE LES ACCIONS DE TRIODOS BANK (SAAT)
(establerta en els Països Baixos com a fundació, amb seu corporativa a Zeist, Països Baixos)
Oferta de fins a 4.000.000 nous certificats de dipòsit per a accions ordinàries amb un valor nominal de 50 euros cada una a TRIODOS BANK NV (establert en els Països Baixos com a
societat anònima, amb seu social a Zeist, Països Baixos)
Triodos Bank NV (el banc) ofereix a través de la Fundació per a l'Administració de les Accions de Triodos Bank (l'emissor) fins a 4.000.000 certificats de dipòsit per a accions en forma nominativa
(els certificats de dipòsit) respecte a accions ordinàries en forma nominativa amb un valor nominal de 50 € cada una (les accions) en el capital del banc (l'oferta). L'oferta pública presentada
a Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Espanya i Regne Unit. Aquest document (el fullet) constitueix un prospecte per als objectius de l'Article 5.3 de la Directiva 2003/71/EC (Directiva de fullets)
modificada per la Directiva 2010/73/EC i ha estat preparat d'acord amb l'Article 5:9 de la Llei de supervisió financera (Financial Supervision Act, FSA) i la normativa vigent. Aquest fullet ha
estat aprovat i arxivat per l'Autoritat Holandesa dels Mercats Financers (Autoriteit Financiële Markten, AFM). Triodos Bank NV ha sol·licitat a l'AFM que faciliti un certificat d'aprovació i una
còpia d'aquest document a les autoritats competents de cada país on el banc tingui sucursals: Bèlgica, Alemanya, Espanya i Regne Unit.
Els certificats de dipòsit no han estat ni seran admesos a cotització a cap Borsa de valors. L'emissor, tanmateix, mantindrà un mercat per als certificats de dipòsit. Els certificats de dipòsit
s'ofereixen només en aquelles jurisdiccions i a aquelles persones a les quals legalment els està permès oferir i vendre els certificats de dipòsit.
Per a una descripció de les restriccions de l'oferta, la venda i les transferències de les accions i la distribució d'aquest fullet en altres jurisdiccions, vegeu l'apartat "Restriccions de venda i
transferència".
Els certificats de dipòsit i les accions subjacents seran emesos de forma contínua, amb exclusió dels drets preventius dels titulars de certificats de dipòsit (titulars de certificats de dipòsit)
en el moment de l'oferta. El nombre existent de certificats de dipòsit serà distribuït proporcionalment en les noves emissions.
El preu d'emissió dels certificats de dipòsit (el preu d'emissió) serà determinat diàriament pel banc sobre la base del valor liquidatiu més recentment calculat pel banc, dividit pel nombre
de certificats de dipòsit emesos (valor liquidatiu per certificat de dipòsit) i amb coneixement dels resultats corrents obtinguts pel Comitè Executiu del banc (el Comitè Executiu). Els resultats
corrents que es presentin després del càlcul de l'últim valor liquidatiu es determinarà sobre la base de l'administració financera. El preu d'emissió per certificat de dipòsit s'arrodonirà a
euros complets i els decimals de 0,5 euros i superiors s'arrodoniran a l'alça. El preu d'emissió aplicable pot ser sol·licitat pel banc diàriament i es publica també a les seves pàgines web
locals. A Bèlgica www.triodos.be, a Alemanya www.triodos.de, als Països Baixos www.triodos.nl, a Espanya www.triodos.es i al Regne Unit www.triodos.co.uk.
Es percebrà un càrrec per transacció del 0,5 %, amb un mínim de 5 euros, per cada compravenda de certificats de dipòsit. Aquests costos de transacció es calcularan sobre el preu total de
la transacció, és a dir, el preu del certificat de dipòsit multiplicat pel nombre de certificats de dipòsit.
En alguns períodes es podrien aplicar descomptes sobre el preu d'adquisició o sobre els costos de transacció per a alguns inversors. Aquestes descomptes es publicaran a les pàgines web
locals del banc.
Les assignacions seran realitzades pel Comitè Executiu en nom de l'emissor. La política d'assignació tindrà en compte la importància d'un diferencial equilibrat de les titularitats dels
certificats de dipòsit. A més, el nombre de certificats de dipòsit posseïts directament o indirecta per qualsevol titular de certificat de dipòsit es limitarà a un màxim de 10 % del nombre total
de certificats de dipòsit en circulació. El Comitè Executiu està autoritzat en nom de l'emissor a rebutjar subscripcions sobre certificats de dipòsit o a assignar-ne un nombre limitat. A més,
el Comitè Executiu pot decidir en qualsevol moment limitar, suspendre o excloure l'emissió de certificats de dipòsit. Qualsevol decisió d'interrupció de l'emissió serà anunciada a les pàgines
web locals del banc.
Els certificats de dipòsit estan inscrits i s'inscriuran en el registre de titulars de certificats de dipòsit (el registre) que gestiona el banc. Després de l'assignació el subscriptor rebrà una prova
de la inscripció en el registre.
Els drets derivats dels certificats de dipòsit inclosos en aquesta emissió estaran vigents des de la data en què s'hagi abonat el preu d'emissió al banc i els certificats de dipòsit hagin estat
lliurats al titular dels certificats de dipòsit a través d'inscripció en el registre.
El fullet està constituït segons l'Article 5.3 de la Directiva 2003/71/EC ("Directiva de fullets d'Emissió") modificada per la Directiva 2010/73/EC i ha estat elaborat d'acord amb l'article 5:9
de la Llei de supervisió financera (Web financieel toezicht, la FSA) i les normes que se'n deriven. Aquest fullet ha estat aprovat i presentat davant l'Autoritat Holandesa dels Mercats Financers
(Autoriteit Financiële Markten, AFM).
Aquest fullet té data 14 de juny de 2018.

