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PRIMER SUPLEMENT DE DATA 27 D'AGOST DE 2019 AL 
FULLET DE DATA 13 DE JUNY DE 2019 

 
 

FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DE TRIODOS BANK   
(STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN TRIODOS BANK) 

 
(establerta en els Països Baixos com a fundació, amb seu corporativa a Zeist, Països Baixos) 

 
Oferta de fins a 3.500.000 nous certificados de depósito para acciones ordinàries amb un valor 

nominal de 50 euros cada una a 
 
 
 

 
 

Triodos Bank NV. 
 

(constituït en els Països Baixos com a societat anònima amb responsabilitat 
limitada, amb seu social a Zeist, Països Baixos) 

 
 

SUPLEMENT AL FULLET DE DATA 13 DE JUNY DE 2019 
 

Triodos Bank N.V. (Triodos Bank) ofereix a través de la Fundación para la Administración de las Acciones 
de Triodos Bank (o Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank) (l'Emissor) fins a 3.500.000 
certificados de depósito en forma nominativa (els Certificados de depósito) respecte a accions ordinàries en 
forma nominativa amb un valor nominal de 50 euros cada una (les Acciones) en el capital de Triodos Bank 
(l'Oferta). L'Oferta consisteix en una oferta pública que es fa al públic en general a Bèlgica, Alemanya, 
Països Baixos i Espanya. 

 
Aquest primer fullet informatiu addicional (el Suplement es basa en l'article 5:23 de la Llei de Supervisió 
Financera dels Països Baixos (Wet op het Financieel Toezicht), s'ha elaborat en relació amb l'Oferta i té 
caràcter complementari, per la qual cosa forma part de, i s'ha de llegir juntament amb, el fullet informatiu de 
data 13 de juny de 2019 emès per Triodos Bank N.V. (el Fullet Original). Aquest Suplement, juntament 
amb el Fullet Original, constitueix un fullet (el Fullet) a efectes de la Directiva 2003/71/CE del Parlament 
Europeu i del Consell (la Directiva de Fullets), terme que inclou les seves modificacions, en la mesura en 
què s'apliquen en un Estat membre pertinent a l'Espai Econòmic Europeu al qual es faci referència). El 
propòsit d'aquest Suplement és incloure l'informe semestral (no auditat) relatiu a Triodos Bank de data 23 
d'agost de 2019 (l'Informe Semestral). 

 
Els termes usats però no definits en aquest Suplement tenen el significat que se'ls atribueix en el Fullet 
Original. En la mesura en la qual existeixi alguna incoherència entre (a) qualsevol informació d'aquest 
Suplement o qualsevol informació incorporada per referència al Fullet Original per aquest Suplement i (b) 
qualsevol altra informació del Fullet Original o incorporada per referència a aquest, prevaldran les 
informacions del punt (a) anterior. 

 
Aquest Suplement ha estat aprovat per l'Autoritat dels Països Baixos per als Mercats Financers (Stichting 
Autoriteit Financiële Markten, l'AMF), que és l'autoritat competent dels Països Baixos a efectes de la 
Directiva de Fullets. Triodos Bank NV ha sol·licitat a l'AFM que proporcioni un certificat d'aprovació i una 
còpia d'aquest document a les autoritats competents de Bèlgica, Alemanya i Espanya. 
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Els Certificados de Depósito no cotitzen en cap mercat de valors. Tanmateix, l'Emissor mantindrà una 
plataforma per a operacions respecte al valor liquidatiu dels Certificados de Depósito.  Els Certificados de 
Depósito s'ofereixen només en aquelles jurisdiccions i a aquelles persones a les quals es poden fer ofertes i 
vendes de Certificados de Depósito conforme a la legalitat. 

 
AVISOS IMPORTANTS 

 
Triodos Bank accepta la responsabilitat sobre la informació continguda en aquest Suplement. Segons el lleial 
saber i entendre de Triodos Bank (que ha pres totes les precaucions raonables per assegurar-se que així 
sigui), la informació continguda en aquest Suplement és coherent amb els fets i no omet res que pugui afectar 
la transcendència d'aquesta informació. 

 
No s'ha autoritzat cap persona a proporcionar informació o fer cap manifestació que no estigui continguda en 
el Fullet i en aquest Suplement o que no sigui coherent amb aquests i, en cas que s'hagi proporcionat o fet, no 
es considerarà que aquesta informació o manifestació hagi estat autoritzada per Triodos Bank. 

 
Tret que s'indiqui el contrari en aquest Suplement, no s'ha produït cap altre factor significatiu nou, error o 
inexactitud materials en relació amb la informació inclosa en el Fullet Original des de la seva publicació. 

 
Ni l'entrega d'aquest Suplement ni del Fullet Original implicarà en cap cas que la informació continguda en 
l'esmentat Fullet Original i en aquest document sobre Triodos Bank sigui correcta en qualsevol moment 
posterior al 13 de juny de 2019 (en el cas del Fullet Original) o a la data d'aquest document (en el cas 
d'aquest Suplement). 

 
Sempre que el Fullet Original i aquest Suplement siguin vàlids tal com es descriu a l'article 12 de la Directiva 
de Fullets, estaran disponibles còpies d'aquest Suplement i del Fullet Original juntament amb la resta de 
documents enumerats a l'apartat "Documents incorporats per referència" del Fullet i la informació 
incorporada per referència en el Fullet pel present Suplement. Triodos Bank facilitarà, sense càrrec 
addicional, a totes les persones a les quals s'hagi lliurat una còpia del Fullet prèvia sol·licitud oral o per 
escrit, una còpia de tots els documents incorporats per referència, i qualsevol altre fullet o suplement elaborat 
per Triodos Bank, amb la finalitat d'actualitzar o esmenar qualsevol informació continguda en aquest o en 
aquells i, si fos convenient, les traduccions a l'anglès de qualsevol d'aquests documents. Aquests documents 
també es poden consultar en els llocs web locals de Triodos Bank. 

 
De conformitat amb l'article 5:23(6) de la Llei de Supervisió Financera dels Països Baixos (Wet op het 
financieel toezicht), els inversors que hagin acordat comprar o subscriure Certificados de Depósito de 
conformitat amb l'Oferta abans que es publiqui el Suplement tindran dret, que es podrà exercir abans que 
acabi el període de dos dies hàbils a partir del dia hàbil posterior a la data de publicació d'aquest Suplement, 
a retirar-ne acceptació. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

• La primera part de l'apartat actual titulat "Documents incorporats per referència" a la pàgina 23 del 
Fullet Original se substituirà per la següent redacció; el quadre i la resta del text d'aquesta pàgina es 
modificaran: 

 
Es considerarà que els següents documents, que hauran estat prèviament publicats o que es publicaran 
simultàniament a aquest Fullet i que seran dipositats a l'Autoritat dels Mercats Financers (AMF), s'han 
incorporat a aquest Fullet i en formen part: 

 
(i) els estatuts de l'Emissor i de Triodos Bank; 

 
(ii) les Condicions Administratives de l'Emissor; 

 
(iii) els comptes anuals auditats inclosos en els informes anuals corresponents als exercicis acabats el 31 

de desembre de 2016, el 31 de desembre de 2017, el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 
2019 de Triodos Bank, on s'inclouen els informes dels auditors corresponents a aquests estats 
financers; 

 
(iv) les dades clau de Triodos Bank corresponents als exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 (incloses en els 

informes anuals de Triodos Bank; vegeu la taula que s'inclou a continuació); 
 

(v) els informes del Comitè Executiu corresponents als exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 (inclosos en 
els informes anuals de Triodos Bank; vegeu la taula que s'inclou a continuació); i 

 
(vi) l'Informe Semestral no auditat de data 23 d'agost de 2019. 
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