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RESUM 

 
El següent resum compleix els requisits de la Directiva de Fullets i del Reglament núm. 809/2004 de la Comissió 

relatiu a l'aplicació de la Directiva de Fullets (el Reglament DF ), incloent-hi els requisits de contingut previstos a 

l'Annex XXII del Reglament DF. Aquests requisits s'apliquen als Certificados de Depósito para Acciones i el següent 

resum es dirigeix a inversors potencials en els Certificados de Depósito para Acciones. El Reglament DF especifica 

una ordre obligatòria per a les seccions i elements que s'estableixen a continuació i l'ús de la menció "No Aplicable" 

per a qualsevol element especificat més endavant quan no hi hagi informació pertinent per divulgar o quan el requisit 

no sigui aplicable per qualsevol motiu. Els títols de les següents seccions de la B a la E són en si mateixos resums dels 

requisits previstos a l'Annex XXII del Reglament DF. Aquest resum s'ha elaborat basant-se en el fet que només l'Annex 

X del Reglament DF és aplicable a emissions de Certificados de Depósito para Acciones i, com a conseqüència, els 

elements referits a continuació no es numeren consecutivament de forma deliberada. 
 
 

Secció A – Introducció i advertències 

 
A.1. Introducció  i  

advertències 

 
Aquest resum s'ha de llegir com una introducció al Fullet. Qualsevol decisió d'invertir en els 

Certificados de Depósito para Acciones es basarà en una valoració del Fullet en el seu 

conjunt per part de l'inversor. Quan es presenti davant un tribunal una demanda relativa a la 

informació inclosa en aquest Fullet, hi ha la possibilitat que, en virtut de la legislació 

nacional dels Estats membre de l'Espai Econòmic Europeu, l'inversor demandant hagi de 

sufragar els costos per traduir aquest Fullet abans que s'iniciïn els procediments legals. La 

responsabilitat civil només recaurà sobre les persones que hagin presentat el resum, incloent-

hi qualsevol traducció, però només si el resum es enganyós, imprecís o incoherent quan es 

llegeix juntament amb les altres parts del Fullet o si no recull, quan es llegeix juntament amb 

la resta de les parts d'aquest Fullet, informació fonamental destinada a ajudar els inversors a 

l'hora de considerar si inverteixen en els Certificados de Depósito para Acciones 

A.2. Intermediaris No aplicable; ni Triodos Bank ni l'emissor donen el seu consentiment per a l'ús d'aquest fullet  
  financers per a qualsevol venda posterior o col·locació final dels Certificados de Depósito para Acciones  

   per intermediaris financers.  

      

    Secció B – Emissor  

B.31  Informació de l'emissor   
  de les accions    

  subjacents:    
      

  Nom legal i  Triodos Bank N.V. El nom comercial del banc és Triodos Bank. Triodos Bank no  

  comercial de l'emissor té altres noms comercials.  

  Domicili  / personalitat Triodos Bank N.V. es va constituir com una societat anònima a l'empara del dret  
  jurídica/ país de  neerlandès per mitjà d'escriptura de 30 de juny de 1980, atorgada davant el Notari de dret  

  constitució  civil A.G. van Solinge d'Amsterdam. Triodos Bank opera d'acord al dret  

    neerlandès.  
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El domicili social del Banc es troba a Zeist, Països Baixos. L'adreça és 
Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Països Baixos, i el número de telèfon és +31 (0)30 
693 6500. 

Activitat Les principals activitats de Triodos Bank des de la seva data de constitució són les 
activitats d'una entitat de crèdit. Triodos Bank vol connectar els diners amb la 
millora en la qualitat de vida de les persones, en el seu sentit més ampli, des d'una 
perspectiva positiva i emprenedora. Per a molts, l'eix d'aquest esforç és una empresa 
socialment responsable, i la banca sostenible reflecteix aquest esperit emprenedor i de 

canvi positiu en el sector financer. 

Mercats i les nostres activitats essencials 
Triodos Bank és un banc internacional amb sucursals en el Països Baixos (des de 1980), 
Bèlgica (des de 1993), Espanya (des de 2004), Alemanya (des de 2009) i una oficina a 
França (des de 2012). Des de l'1 de maig de 2019, la sucursal de Triodos Bank en el  
Regne Unit (des de 1995) s'ha transferit a l'anomenada Triodos Bank UK 

Ltd. 

L'activitat de Triodos Bank se separa entre dues àrees essencials. D'una banda, estan la 
Banca Personal, la Banca d'Empreses i els serveis d'inversió, i d'altra banda,  
Triodos Investment Management B.V, que inverteix a través de fons d'inversió o 
institucions d'inversió i gestionats per Triodos Investment Management B.V. 

Tendències recents Mercats internacionals 
En molts països europeus, el públic demanda cada vegada més un banc amb la missió, 
experiència, productes i serveis que Triodos Bank pot oferir. Triodos Bank busca 
contínuament vies a través de les quals pugui ser actiu en països on les persones i  

les empreses estiguin interessades en la seva aproximació. 

Banca Personal i d'Empreses 
Les activitats detallistes desenvolupades el 2018 per persones i empreses sostenibles 

segueixen triant associar-se amb Triodos Bank. 

Triodos Investment Management 
Cada dia, més i més inversors són conscients que la manera com inverteixen 

els seus diners ara, determina el que el món veurà en el futur. 

Perspectiva 

No hi ha tendències en productes, vendes i serveis, costos i preus de venda des del 
final de 2018 fins a la data d'aquest Fullet, que siguin significatives o rellevants per a 
Triodos Bank. 

Grup Triodos Bank és l'únic accionista de Triodos Bank UK Ltd i Triodos Investment 
Management B.V. i segons es descriu més endavant. Stichting Administratiekantoor 

Aandelen Triodos Bank posseeix totes les accions de Triodos Bank. 
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Triodos Bank UK Ltd. 

Triodos Bank UK Ltd., constituïda en el Regne Unit, gestiona el negoci bancari de 
Triodos Bank en el Regne Unit. 

Triodos Investment Management B.V. 

Triodos Investment Management BV, constituïda en els Països Baixos, gestiona 

diversos fons d'inversió, tant detallistes com institucionals. 

Triodos Ventures B.V. 

Triodos Ventures B.V., constituïda en els Països Baixos, és part del Grupo Triodos. És 

jurídicament independent de Triodos Bank i té un paper en el desenvolupament i 

finançament de projectes nous que, en molts casos, representen inversions d'alt risc. 

S'inclouen activitats de capital de risc, desenvolupament de projectes i fons socials. 

Drets de vot Els drets de vot dels titulars de Certificados de Depósito para Acciones significatius no 

difereixen dels d'altres titulars de Certificados de Depósito para Acciones. 

Triodos Bank no coneix cap persona, al marge dels membres del Comitè Executiu que, 

directament o indirectament, tingui un interès declarable segons el dret neerlandès en els 

drets de vot o el capital de Triodos Bank. 

Triodos Bank no coneix cap persona que directament o indirectament posseeixi o controli 
les activitats de Triodos Bank. 

Informació financera Imports en milions d'EUR 2018 2017 2016  
fonamental històrica

Informació financera seleccionada

1.131 Patrimoni net 1.013 904  
Fons confiats 9.558 8.722 8.025    

Préstecs 7.274 6.598 5.708    

Total del balanç 10.870 9.902 9.081    
 

Fons gestionats* 4,673 4.604 4.373    
Total d'actius gestionats 15,543 14.506 13.454    

Total d'ingressos 266,2 240,3 217,6  
Despeses d'explotació -211,8 -190,2 -171,9
Degradació de la cartera de crèdit -3,5 -1,8 -5,7

Ajustaments de valor dels interessos de participació -0,5 1,3 -1,5 
Resultat d'explotació abans d'impostos 50,4 49,6 38,5 
Impostos sobre el resultat d'explotació -11,8 -12,2 -9,3

Benefici net 38,6 37,4 29,2    

Coeficient de capital (ordinari) de nivell 1 17,7% 19,2% 19,2% 
Ràtio de palanquejament 8,7% 8,9% 8,8% 
Despeses d'explotació/total d'ingressos 80% 79% 79% 
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Rendiment del capital en % 3,6% 3,9% 3,5% 

Rendiment sobre actius en % 0,4% 0,4% 0,3% 

Actius d'Economia Real / Total Balanç 77,6% 80,2% 80,6% 

Actius de triple resultat/ Total balanç ** 76,5% 75,3% 77,0% 

Per acció (en EUR) 
Valor de net patrimonial al final de l'exercici 84 83 82 
Benefici net*** 2,99 3,19 2,83 

Dividends 1,95 1,95 1,95 

Nombre de titulars de Certificados 

de Depósito para Acciones 42.416 40.077 38.138 
Nombre de comptes - particulars 839.242 808.090 759.738 

Nombre de comptes – empreses 68.751 60.339 50.765 

*Incloent-hi fons gestionats amb empreses participades que no s'han inclòs a la

consolidació.

**Els actius de triple resultat es refereixen a actius que no només se centren en els beneficis
econòmics, sinó també en els beneficis socials i ambientals positius. Triodos Bank

considera que aquest resultat és el millor indicador del compromís d'un banc amb la

sostenibilitat. Els actius compromesos amb l'economia real i el triple resultat

corresponents als exercicis 2014-2016 no han estat revisats.

*** La xifra de benefici net per acció es calcula sobre el número mitjà d'accions emeses

en circulació durant l'exercici.

Durant els exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018, 
i des del 31 de desembre de 2018, no hi ha hagut canvis significatius o importants 
en la posició financera o comercial de l'Emissor i/o Triodos Bank i/o el grup del qual 
l'Emissor i Triodos Bank fossin part segons el significat de l'Article 24b del tom 2 
del Codi Civil neerlandès. 

Previsió de beneficis No aplicable. No hi ha una previsió de beneficis inclosa en el Fullet ni a l'informe 
anual de l'exercici 2018.  

Excepcions a No aplicable. No hi ha excepcions en els informes d'auditoria sobre la informació 

l'informe d'auditoria financera històrica dels exercicis acabats a 31 de desembre de 2016, 2017 i 2018. 

Informació sobre el Vegeu l'apartat D.4 següent. 

l'emissor de les accions

subjacents

B.32 Informació de l'emissor Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (l'Emissor), una fundació 
constituïda a l'empara del dret neerlandès, es va constituir i opera a l'empara del dret 
holandès per mitjà d'escriptura de 30 de juny de 1980, atorgada davant el Notari de dret 
civil A.G. van Solinge de Amsterdam.  El domicili social de l'Emissor es troba a Zeist, 

Països Baixos. L'adreça és Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Països Baixos, i el 

número de telèfon és +31 (0)30 693 6500. 

dels Certificados de

Depósito para Acciones
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Secció C – Valores 

C.13 Informació de les

accions subjacents:

Descripció de les Les Accions s'han creat a l'empara del dret neerlandès i són accions nominatives, 

accions i el registre es manté a les oficines centrals de Triodos Bank a Nieuweroordweg 1, 
3704 EC, Zeist, Països Baixos. Triodos Bank és responsable de la custòdia dels 

documents de les Accions en el registre. 

Divisa Les Accions subjacents estan denominades en euros. 

Nombre d'accions i El capital autoritzat de Triodos Bank puja a 1.500.000.000 EUR, dividit en 

valor nominal 30.000.000 Accions amb un valor nominal de 50 EUR cada una. A 31 de desembre de 
2018, el nombre d'accions emeses, i totalment desemborsades per l'Emissor, és de 
13.494.697. . 

Drets vinculats a Entre altres coses, les Accions donen dret a percebre dividends quan siguin pagadors, 

les Acciones així com a participar a la quota resultant de la liquidació. A més, cada Acció dona 

dret a emetre un vot a la Junta General. 

Els accionistes tenen un dret de subscripció preferent proporcional a la seva participació. 
El 18 de maig de 2018, la Junta General de Triodos Bank ha autoritzat al Comitè Executiu 
perquè, durant un període de 30 mesos, exclogui aquest dret de subscripció preferent. 

No hi ha procediments especials per exercir els drets vinculats a les Accions. 

Transferibilitat de les Les Accions no es poden transferir lliurement. Les Accions només es transferiran entre el 

Acciones Banc i l'Emissor en el context de l'emissió de Certificados de Depósito para Acciones 
de conformitat amb els Termes Administratius. 

Cotització No està previst que se sol·liciti la cotització dels Certificados de Depósito para Acciones 
en cap mercat de valors. 

Política de dividends Part, o la totalitat, del benefici que es mostra en el compte de resultats serà utilitzat 
pel Comitè Executiu per dotar les reserves o per contribuir-hi, en la mesura que 
el Comitè Executiu ho estimi oportú. El benefici restant podria ser distribuït 
entre els accionistes, seguint els estatuts de Triodos Bank. La intenció del Comitè 
Executiu és tenir un repartiment de dividends estable per cada Certificado de Depósito para 

Acciones. Tanmateix, aquesta intenció no serà vinculant de cap manera per a Triodos 
Bank i/o el seu Comitè Executiu. La política de dividends de Triodos Bank s'estableix  
d'acord amb el criteri únic i exclusiu de Triodos Bank, i està subjecte als requisits 
(europeus) legals i estatutaris aplicables. És possible que els titulars de Certificados de 
Depósito para Acciones puguin rebre dividends en efectiu o subscriure gratuïtament 
nous Certificados emesos amb càrrec a reserves. Cap pagament de dividends té una 
naturalesa acumulativa. 

C.14 Informació de 

Certificados de

Depósito para Acciones
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Descripció dels Els Certificados de Depósito para Acciones s'han creat a l'empara del dret 

rebuts de dipòsit neerlandès i s'emetran en virtut del dret holandès amb la col·laboració de Triodos 
Bank. L'Emissor emet un Certificado de Depósito para Acciones per cada Acció. Els 
Certificados de Depósito para Acciones també es poden emetre amb la forma de  
fraccions, i aquestes fraccions s'arrodoniran fins a tres (3) xifres decimals i el total de 
les fraccions equivaldrà a un (1). 

Divisa Els Certificados de Depósito para Acciones estan denominats en euros. 

Drets vinculats Els titulars de Certificados de Depósito para Acciones tenen els drets que la llei 

  als Certificados de holandesa atribueix al fet que els Certificados de Depósito para Acciones s'hagin 

Depósito para Acciones emès amb la cooperació de Triodos Bank. Entre altres coses, els drets vinculats als 
 Certificados de Depósito para Acciones es refereixen amb els dividends i la quota 
resultant de la liquidació pels Certificados de Depósito para Acciones i el dret a 
assistir a les Juntes Generals i a tenir-hi veu. Els Certificados de Depósito 

para Acciones no tenen dret a votar a les Juntes generals. 

Els titulars de Certificados de Depósito para Acciones tenen un dret de subscripció 

preferent proporcional a les seves accions que el Comitè Executiu pot limitar o excloure. 

Els Certificados de Depósito para Acciones no són convertibles. Per no convertible 

s'entén que un Certificado de Depósito para Acciones no es pot convertir en una 
Acció. 

Transferibilitat de En principi, no es permet l'adquisició de Certificados de Depósito para Acciones si i 

Certificados de en la mesura en què la part que adquireix en solitari, juntament amb una o més societats del 

Depósito para Acciones grup o basant-se en un acord per cooperar juntament amb un o més tercers, fos directament 
o indirectament un titular, o es converteix en un titular com a resultat de la transferència,

d'un import nominal de Certificados de Depósito para Acciones que conjuntament es

corresponen amb el deu per cent ( %) o més del capital emès total de Triodos

Bank. En circumstàncies limitades, es poden permetre excepcions de les disposicions

anteriors.

Garantia vinculada als Certificados de Depósito para Acciones: no aplicable. 

Junta de tenidors de En diverses situacions, els estatuts socials de l'Emissor i els Termes Administratius 

Certificados de requereixen decisions de la junta de titulars de Certificados de Depósito para Acciones. Per 

Depósito para Acciones exemple, l'Emissor només pot modificar els seus estatuts socials i els Termes 
Administratius amb l'aprovació de la junta de titulars de Certificados de Depósito para  
Acciones i l'aprovació de Triodos Bank. Així mateix, la junta de titulars de Certificados 
de Depósito para Acciones designa els membres del patronat de l'Emissor en funció  
d'una proposta vinculant per part del mateix patronat de l'Emissor. Triodos Bank ha  

d'aprovar el nomenament dels membres de patronat de l'Emissor.  

En una junta de titulars de Certificados de Depósito para Acciones, cada Tenidor de 
Certificados de Depósito para Acciones té tants vots com Certificados de Depósito 
para Acciones íntegres posseeixi, amb un màxim de 1.000 vots. No es pot emetre cap 

vot per la fracció d'un Certificados de Depósito para Acciones 
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 Garantia No aplicable. No hi ha garanties vinculades al Certificados de Depósito para Acciones,  
  l'objectiu de les quals és subscriure les obligacions de l'Emissor. 
 
 
 
 

  Secció D – Riscos 
 

D.4 Informació Riscos relacionats amb Triodos Bank i el sector en el qual opera en general 
 

 fonamental sobre 
• Triodos Bank es pot veure obligat a assumir dèficits per la fallida d'entitats 

financeres en virtut dels Sistemes de Garantia de Dipòsits nous i existents de Països 

Baixos i de la Unió Europea. 

 

• Triodos Bank està exposat al risc de les intervencions per part de les autoritats 
reguladores. 

 

• Triodos Bank està exposat al risc dels sistemes i processos ineficaços (TIC), i a la 
interrupció, a la fallada o a l'incompliment d'aquests. 

 

• Triodos Bank està exposat al risc climàtic. 

 

• Com a sector bancari en general, el passiu de Triodos Bank corresponent als seus 

clients supera l'actiu líquid de Triodos Bank En particular, Triodos Bank depèn de 

dipòsits i comptes d'estalvis dels clients, i una carència sobtada d'aquests fons podria 

incrementar el cost de finançament de Triodos Bank. 
 

• Com a institució creditícia, Triodos Bank està exposat a la solvència de tercers. 
Triodos Bank està exposat al risc que tercers que li deguin diners, valors o altres 

actius no compleixin les seves obligacions. Aquests tercers inclouen contraparts de 

les operacions de Triodos Bank, clients, bosses, càmeres de compensació i altres  
institucions financeres. Aquestes parts poden incomplir les seves obligacions amb 

Triodos Bank degut a la manca de liquiditat, fallida o per altres motius. Aquest risc 

sorgeix en multitud de contextos, incloent-hi en relació amb contractes de derivats. 
 

• Triodos Bank opera en una indústria que està altament regulada. Hi podria haver un 
canvi advers o un increment de les lleis i/o reglaments de serveis financers que 

regeixen les activitats de Triodos Bank. 
 

• Triodos Bank està exposat al risc de perdre l'equip directiu i empleats fonamentals 

de Triodos Bank. Perdre els serveis d'un o més membres de l'equip directiu podria 

perjudicar Triodos Bank. 
 
Riscos relacionats específicament amb les activitats i circumstàncies de Triodos 
Bank 

• Triodos Bank es troba actiu en un nombre limitat de sectors, la qual cosa implica 
que hi hagi una concentració del risc de crèdit i, per tant, una major vulnerabilitat 

per part de Triodos Bank davant una desacceleració en aquests sectors. 

 

 riscos essencials que 
 

 són específics de 
 

 l'emissor de les accions 
 

 subjacents 
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Triodos Bank és una institució financera de serveis integrals relativament petita amb 

un àmbit internacional, una cartera de productes diversificada i un creixement 

aproximat del 10% anual en els últims anys. Això planteja reptes respecte de 

l'organització ja que depèn d'un nombre relativament petit d'alts directius. La 

impossibilitat de gestionar el seu creixement i de satisfer els requisits reguladors 

dintre del seu marc de control pot perjudicar els objectius de les activitats de Triodos 

Bank i podria influir negativament en els seus resultats financers. 
 

Triodos Bank està principalment finançat per fons que els seus clients li han confiat, i 

no és una entitat activa en els mercats monetaris i de capital per al seu finançament. 

En èpoques de crisi de liquiditat prolongades i greus, a Triodos Bank li pot resultar 

complicat tenir accés als mercats monetaris i de capital. Això podria desembocar en 

un cost de finançament relativament alt perquè Triodos Bank no té presència actual ni 

històrica en aquests mercats de finançament. Això podria perjudicar els resultats 

financers de Triodos Bank. 
 

D.5 Informació 
Riscos relacionats amb els Certificados de Depósito para Acciones i l'Oferta 
Només és possible negociar amb els Certificados de Depósito para Acciones de forma 

limitada i, en conseqüència, potser els inversors hagin d'esperar abans que es puguin 

vendre (tots) els seus Certificados de Depósito para Acciones o potser no puguin vendre 

els Certificados de Depósito para Acciones al preu que van pagar per ells o a un preu 
superior. 

 

 fonamental sobre els 
 

 Certificados de 
 

 Depósito para Acciones 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 

Secció E - Oferta 

 
E.1  Ingressos nets per CDA 

subscrits i càlcul de 

despeses 

 
L'import total dels ingressos depèn del nombre de Certificados de Depósito para Acciones 

venuts. El màxim d'ingressos nets totals serà d'aproximadament 290.000.000 EUR. El 

màxim de costos implicats en l'emissió dels Certificados de Depósito para Acciones serà 

d'aproximadament 400.000 EUR. 
 
Càlcul de despeses carregades a l'inversor: Vegeu l'apartat E.7 següent. 

 
E.2a Motius de l'oferta 

 
L'Emissor pretén usar íntegrament els ingressos nets de l'Oferta de Certificados de 

Depósito para Acciones per adquirir Acciones de Triodos Bank. 
 
L'Oferta pretén donar suport al creixement de Triodos Bank a efectes de finançar activitats 

sostenibles aportant prou capital per satisfer els requisits de solvència propis de Triodos 

Bank. Això reforçarà la solvència i enfortirà encara més la marca Triodos Bank. 
 
Triodos Bank utilitza els ingressos de la venda d'Acciones a l'Emissor per finançar 

empreses, institucions i projectes que afegeixin valor cultural, social i mediambiental, amb 

el suport d'impositors i inversors que vulguin fomentar el desenvolupament d'activitats 

innovadores i socialment responsables. 
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E.3 Clàusules i condicions 

de l’oferta  
 

 

 
Nombre màxim de Certificados de Depósito para Acciones disponibles per a l'emissió 
 
En la data d'aquest Fullet, el capital autoritzat puja a 1.500.000.000 EUR, dividit en 

30.000.000 d'accions amb un valor nominal de 50 EUR cada una. L'Oferta consisteix en 

una oferta pública que es realitza al públic a Bèlgica, Alemanya, Països Baixos i Espanya. 

En la data d'aquest Fullet, hi ha 3.500.000 Acciones disponibles per a la seva emissió, 

amb un valor nominal agregat de 175.000.000 EUR. Com s'emet un Certificados de 

Depósito para Acciones per cada Acció, el nombre màxim de Certificados de Depósito 

para Acciones que es podrien emetre en aquesta data també és de 3.500.000. Amb 

referència a l'Article 2:97 del Codi Civil holandès, per aquest s'anuncia expressament que, 

si només fos possible emetre un nombre d'Acciones inferior al nombre màxim d'Acciones, 

de la mateixa manera s'emetrà aquest nombre inferior de Certificados de Depósito para 

Acciones. 
 
Els Certificados de Depósito para Acciones i les Acciones subjacents s'emetran 

contínuament, amb l'exclusió dels drets de subscripció preferents dels titulars de 

Certificados de Depósito para Acciones existents. Les posicions dels titulars de 

Certificados de Depósito para Acciones existents es diluiran en proporció a l'import dels 

nous Certificados de Depósito para Acciones emesos. En cas de subscriure's el capital 

màxim autoritzat, la dilució seria del 21%. 
 
Preu d'Emissió 
 
Diàriament, Triodos Bank determinarà el Preu d'Emissió dels Certificados de Depósito 

para Acciones basant-se en un model financer derivat del càlcul que estableix el valor 

patrimonial net per Certificados de Depósito para Acciones. El valor patrimonial de 

Triodos Bank equival al valor comptable dels actius de Triodos Bank menys el valor 

comptable dels passius de Triodos Bank. 
 
El valor liquidatiu és un concepte de comptabilitat generalment acceptat que es presenta 

com una sola entitat definible. Tanmateix, només es refereix a una representació de la 

realitat subjacent que sempre porta elements d'incertesa. 
 
El càlcul del valor liquidatiu es basa en els principis comptables generalment acceptats en els 

Països Baixos i aplicats per Triodos Bank (GAAP holandesos). Es preveu que, a partir de l'1 

de gener de 2020, els estats financers de Triodos Bank s'elaborin de conformitat amb les 

Normes Internacionals d'Informació Financera adoptades per la Unió Europea (NIIF). A partir 

de la data d'aquest fullet, el preu d'emissió calculat segons els GAAP holandesos ja s'haurà 

ajustat per reflectir l'efecte estimat que les NIIF tindran sobre el valor liquidatiu de Triodos 

Bank. A partir de la data prevista de l'1 de gener de 2020, el càlcul del valor liquidatiu es 

basarà en els principis comptables de les NIIF. 
 
S'ha establert un procediment de recuperació per als casos en els quals s'hagi produït un 

error en el càlcul del Preu d'Emissió dels Certificados de Depósitos para Acciones. Es 

poden fixar períodes de campanyes d'emissió on hi hagi condicions particulars. 
 
En determinats períodes, es poden establir descomptes sobre el preu de compra. Així 

mateix, es poden establir descomptes a les despeses de transacció per a determinats 

inversors en determinats períodes. Aquests descomptes es publicaran en els  
llocs web de Triodos Bank de cada país. 
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  Assignació als subscriptors 
 

  El Comitè Executiu farà les assignacions en nom de l'Emissor. La política  
 

  d'assignació considerarà la importància d'una distribució equilibrada de les posicions de 
 

  Certificados de Depósito para Acciones de conformitat amb el que es disposa a l'Apartat 3 
 

  de l'Article 5 dels Termes Administratius. En qualsevol moment, el Comitè 
 

  Executiu pot resoldre la limitació, suspensió o exclusió de l'emissió de Certificados 
 

  de Depósito para Acciones. Qualsevol resolució relativa a suspendre l'emissió  
 

  s'anunciarà en els llocs web de cada país (segons la definició a la pàgina 1 d'aquest  
 

  Fullet).    
 

  Registre    
 

  Els Certificados de Depósito para Acciones s'entreguen al subscriptor prèvia inscripció en 
 

  el Registre, que està sota custòdia de Triodos Bank. 
 

  Devolucions    
 

  Qualsevol fons sobrant que Triodos Bank hagués rebut en relació a la subscripció de 
 

  Certificados de Depósito para Acciones no executades, amb una limitació o exclusió 
 

  d'assignació es retornarà al compte del qual s'hagin rebut els fons. Les 
 

  devolucions no inclouran interessos. 
 

  Data de consolidació    
 

  Els drets vinculats als Certificados de Depósito para Acciones inclosos a 
 

  aquesta Oferta es consoliden en la data en la qual s'hagi abonat el Preu d'Emissió als 
 

  fons propis de Triodos Bank. A partir d'aquest moment, ja no es podrà revocar la 
 

  subscripció.    
 

  Intencions de subscripció 
 

  Segons el lleial saber i entendre de Triodos Bank i de l'Emissor, cap membre dels 
 

  organismes administratius, directius o supervisors pretén subscriure l'Oferta. 
 

E.4 Interessos importants i Segons el lleial saber i entendre de Triodos Bank i de l'Emissor, cap persona implicada 
 

 conflictius en l'emissió dels Certificados de Depósito para Acciones té un interès substancial en 
 

  l'Oferta, i no hi ha conflictes d'interessos. 
 

E.5 Persona jurídica Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (constituïda en els Països Baixos 
 

 oferent i acords de com a fundació, amb domicili social a Zeist, Països Baixos). 
 

 bloqueig 
No aplicable. No hi ha Acords de Bloqueig. 

 

  
 

E.6 Dilució Els Certificados de Depósito para Acciones subjacents s'emetran 
 

  contínuament, amb l'exclusió dels drets preferents dels titulars de Recibos de 
 

  Depósito existents. Les posicions dels titulars de Certificados de Depósito para 
 

  Acciones existents es diluiran en proporció a l'import dels nous Certificados de 
 

  Depósito para Acciones emesos. En cas d'emissions fins a l'emissió màxima, la 
 

  dilució serà del 21%.    
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No aplicable: Els Certificados de Depósito para Acciones no s'ofereixen per mitjà d'una 

oferta 

pública de subscripció.  

E.7 Honoraris carregats Es carregarà un cost màxim de transacció del 0,5% per part de Triodos Bank per  
l'emissió i/o venda de Certificados de Depósito para Acciones (amb un cost mínim de 5 

EUR per a les subscripcions fetes a través de la sucursal espanyola). 
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