PER A NO DIVULGACIÓ, PUBLICACIÓ O DISTRIBUCIÓ, EN LA SEVA TOTALITAT O EN PART, DE
MANERA DIRECTA O INDIRECTA EN ELS ESTATS UNITS (INCLOSOS ELS SEUS TERRITORIS I
POSSESSIONS, QUALSEVOL ESTAT DELS ESTATS UNITS I EL DISTRICTE DE COLÚMBIA) O EN
QUALSEVOL ALTRA JURISDICCIÓ EN VIOLACIÓ DE LES LLEIS APLICABLES D'AQUELLA
JURISDICCIÓ.

Nota de premsa
Resultats semestrals 2022

Triodos Bank presenta uns resultats sòlids
•

Triodos Bank reporta un benefici net de 18,8 milions d'euros després d'impostos en
els primers sis mesos de 2022, davant els 27,7 milions d'euros del mateix període de
l'any anterior. Aquest resultat és fruit de:
o
o
o

•

•

•

•
•
•

Un increment de 174,4 milions d'euros en ingressos (+5 % que el mateix
període de l'any anterior).
Menys deterioraments, que es tradueixen en ingressos per valor d'1,9 milions
d'euros (1,2 milions d'euros en el primer semestre de 2021).
Provisions per despeses extraordinàries per a la reorganització anunciada (6
milions d'euros) i costos externs relacionats amb CDA (per a la transició a un
Sistema Multilateral de Negociació i de litigació, per 1,3 milions d'euros en
total).

El benefici net, exclosos els costos no recurrents, és de 24,2 milions d'euros (primer
semestre de 2021: 27,7 milions d'euros), la qual cosa es tradueix en un RoE
anualitzat ajustat del 3,9 % en el semestre i una ràtio d'eficiència (C/I per les seves
sigles en anglès) ajustada del 83 %.
La ràtio de Capital Total (TCR, per les seves sigles en anglès) de Triodos Bank va
evolucionar del 21,3 % al desembre de 2021 al 21,4 % al juny de 2022. La ràtio de
capital Nivell 1 (TEC-1), que va ser del 17,6 % al tancament de juny de 2022
(desembre de 2021: 17,5 %) està en línia amb les expectatives i molt per sobre de
les taxes internes establertes.
Triodos Bank està ben encaminat per oferir una solució per a la compravenda de les
seves CDA a la primera meitat de 2023. Captin B.V. (Captin) ha estat designada per
a proporcionar la plataforma per al Sistema Multilateral de Negociació (SMN, MTF
per les seves sigles en anglès).
Triodos Investment Management va llançar el Triodos Future Generations Fund, un
fons temàtic destinat a la millora del benestar de la infància arreu del món.
Triodos Bank va llançar la primera hipoteca de base biològica en els Països Baixos,
que estimula que les persones propietàries utilitzin materials de construcció
ecològics, i ofereix una taxa d'interès reduïda per a habitatges d'aquest tipus.
Triodos Bank Espanya ha presentat un resultat net de 2,4 milions d'euros (primer
semestre de 2021: 1,4 milions d'euros) i un creixement del 4 % en el volum de crèdit
(primer semestre de 2021: 5 %) a sectors de l'economia real i sostenible.
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Driebergen (Països Baixos), 18 d'agost de 2022

En paraules de Jeroen Rijpkema, president del Comitè Executiu i CEO de Triodos Bank,
"Els primers 6 mesos de 2022 s'han vist afectats per circumstàncies desafiants en termes de
desenvolupament geopolític, econòmic i social. Triodos Bank ha obtingut resultats financers
adequats i ha mantingut la seva posició financera sòlida. El llançament de la primera hipoteca
de base biològica va tornar a confirmar el nostre paper pioner en la sostenibilitat i la nostra
posició diferenciadora com un banc impulsat per una missió. Resoldre la suspensió de la
comercialització dels nostres CDA continua com a prioritat clau per a Triodos Bank. El
nomenament de Captin com a proveïdor de la plataforma SMN és un pas important cap a la
inclusió dels nostres CDA en un Sistema Multilateral de Negociació prevista per al segon
trimestre de 2023".

Activitat bancària
En els sis mesos transcorreguts fins al 30 de juny de 2022, Triodos Bank va incrementar els
seus préstecs en un 3 % (1r semestre de 2021: 6 %), fins als 10.500 milions d'euros, dels
quals la cartera d'hipoteques residencials va créixer un 16 % fins als 4.200 milions d'euros,
davant un increment del 14 % en el mateix període de l'any anterior.
Malgrat les incerteses econòmiques associades a l'increment actual de la taxa d'inflació i les
perspectives econòmiques incertes, Triodos Bank va gestionar activament el seu risc de
crèdit, la qual cosa es va traduir en un alliberament de la dotació de les Pèrdues de Crèdit
Esperades (ECL, per les seves sigles en anglès) en la primera meitat de l'any.
L'alliberament net es va traduir en ingressos per deteriorament d'1,9 milions d'euros (primer
semestre de 2021: 1,2 milions d'euros), principalment com a resultat d'estimacions
modificades dels paràmetres utilitzats en el model ECL per les actuals circumstàncies i
perspectives econòmiques.

Fons d'inversió Triodos
A la primera meitat de 2022, els actius gestionats per Triodos Investment Management es van
reduir un 10 %, fins als 5.700 milions d'euros (final de 2021: 6.400 milions d'euros). Això es
va deure a una disminució del 9 % en els preus de mercat i una sortida neta de 105 milions
d'euros en comparació amb les xifres de tancament de 2021. A més, Triodos Investment
Management va llançar Triodos Future Generations Fund, un fons temàtic destinat a millorar
el benestar i el desenvolupament de la infància arreu del món. Els detalls sobre el rendiment
dels fons es poden trobar a www.triodos-im.com.

Resultats financers
Triodos Bank va registrar un creixement del seu balanç en els primers sis mesos de 2022 i
una reducció dels seus fons sota gestió. Això va donar lloc a una disminució marginal de
334 milions d'euros dels actius totals sota gestió (-1 %) en el primer semestre de 2022 a
23.800 milions d'euros (finals de 2021: 24.200 milions d'euros). La tendència subjacent és
positiva i mostra un augment modest del balanç en 452 milions d'euros (+3 %) fins als
17.000 milions d'euros (finals de 2021: 16.500 milions d'euros). No obstant això, la invasió
russa d'Ucraïna va tenir un efecte significatiu en els mercats financers, la qual cosa va
suposar una caiguda dels preus de les accions, una entrada menor de fons sota gestió i, en
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alguns casos, fins i tot una sortida de fons. Els fons sota gestió van disminuir un 10 %, fins
als 6.900 milions d'euros (finals de 2021: 7.700 milions d'euros).
Els ingressos totals de 174,4 milions d'euros en el primer semestre de 2022 (primer
semestre de 2021: 165,9 milions d'euros), van augmentar durant l'últim any a causa del
creixement del crèdit i malgrat els menors fons sota gestió.
Les despeses operatives totals del banc (exclòs el deteriorament de la cartera de préstecs)
van augmentar en 20,7 milions d'euros, fins a 152,1 milions d'euros en el primer semestre
de 2022 (primer semestre de 2021: EUR 131,4 milions), principalment a causa de despeses
addicionals de l'equip humà per qüestions de compliment i Prevenció de Blanqueig de
Capitals (PBC), de contribució addicional al Sistema de Garantia de Dipòsits (DGS per les
seves sigles en anglès), de costos associats a la preparació de la cotització al SMN (o MTF)
i d'altres costos legals en relació amb els nostres CDA i la proposta de reestructuració.
Aquests generadors de despeses tenen un impacte a curt termini en la capacitat per millorar
encara més la ràtio cost-ingrés (CIR per les seves sigles en anglès). El banc mantindrà el
seu focus en aconseguir sinergies de costos mentre fa front als augments de costos
regulatoris. En el primer semestre de 2022 es reporta una CIR de 87 % (juny 2021: 79 %).
La CIR, exclosa la provisió per a la reestructuració i els costos externs únics relacionats
amb la preparació de la cotització en el SMN i de litigiositat de CDA, és del 83 % (juny de
2021: 79 %).
Els primers sis mesos de 2022 l'activitat del banc va tenir com a resultat uns beneficis nets
de 18,8 milions d'euros després d'impostos. Els beneficis nets ajustats per als primers sis
mesos de 2022 van ser de 24,2 milions d'euros (primer semestre de 2021: 27,7 milions
d'euros). Aquests beneficis nets ajustats exclouen la provisió per a la reestructuració (6
milions d'euros), les despeses excepcionals relacionades amb la cotització del SMN i els
litigis sobre CDA (1,3 milions d'euros).
Posició de capital i liquiditat
La ràtio de capital Nivell 1 (CET-1) va ser del 17,6 % (finals de 2021: 17,5 %) i la TCR del
21,4 % (finals de 2021: 21,3 %), que es mantenen molt per sobre dels requisits normatius i
dels nostres nivells objectiu mínims interns. La ràtio de Cobertura de Liquiditat (LCR, per les
seves sigles en anglès) es manté sòlida, en el 224 % a finals de juny de 2022 (finals de
2021: 229%), també molt per sobre dels requisits reglamentaris.
Així mateix, la ràtio de palanquejament està molt per sobre dels requisits regulatoris, malgrat
la seva disminució al 6,5 % (finals de 2021: 8,1 %), principalment per la finalització de
l'aplicació temporal de l'exempció del Reglament de Requeriments de Capital (CRR per les
seves sigles en anglès) a partir de l'1 d'abril de 2022, quan el Banc Central va excloure
determinades exposicions del coeficient de palanquejament. L'exempció del CRR va ser
introduïda pel BCE en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Proveïdor de la Plataforma del Sistema Multilateral de Negociació (SMN)
Després d'un procés de selecció acurat, Triodos Bank ha designat Captin com a proveïdor
del Sistema Multilateral de Negociació (SMN) per a la cotització i comercialització dels
Certificats de Dipòsit per a Accions (CDA) de Triodos Bank.
Com es va anunciar, es preveu que el procés de cotització es completi en el segon trimestre
de 2023, inclosos els preparatius i l'obtenció d'aprovacions (estatutàries). La trajectòria de
Captin demostra la seva capacitat com a plataforma de negociació d'instruments financers
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com els CDA de Triodos Bank en un mercat regulat. S'espera que la possibilitat de definir la
configuració exacta de la plataforma i alinear-la amb les expectatives dels titulars de CDA
contribueixi a una transició sense problemes. El dimarts 11 d'octubre de 2022 se celebrarà
una Junta General Extraordinària (EGM per les seves sigles en anglès). Durant la reunió,
Triodos sol·licitarà formalment a la seva accionista, la SAAT, que aprovi la cotització dels
CDA a la plataforma SMN.

Transició de lideratge
El Consell d'Administració ha iniciat el procés de selecció d'un/a nou/nova CFO (Chief
Finance Officer) i un o una CRO interí/na i notificarà les propostes de nomenaments a la
Junta General en el seu moment. El Consell nomina Kristina Flügel com a nova persona
membre i demanarà el vot de l'accionista sobre aquesta nominació a la Junta General
Extraordinària de l'11 d'octubre de 2022.

Dividend
El 27 de maig de 2022 Triodos Bank va pagar un dividend en efectiu corresponent a
l'exercici 2021 d'1,80 euros per títol. El benefici restant de 2021 es va atribuir als guanys
acumulats del banc. L'1 d'agost de 2022, i després de l'anunci de la retirada del Programa
de Recompra Restringida de CDA de Triodos Bank, es va anunciar també una proposta de
pagament d'un dividend extraordinari en efectiu d'1,01 euros (abans d'impostos, quan així
correspongui) per CDA, per un import de 14,4 milions d'euros. Aquesta quantitat equival al
capital reservat per al Programa de Recompra i el fons solidari que van ser desestimats. La
quantitat reservada per a aquells programes es reemborsarà així als titulars de CDA.
Aquesta proposta de pagament de dividend extraordinari està subjecta a l'aprovació de la
Junta General que tindrà lloc l'11 d'octubre de 2022.
Durant la Junta General del 20 de maig de 2022 el Consell d'administració de la SAAT va
convidar al Comitè Executiu a reflexionar sobre la seva política de dividends i a explorar la
possibilitat d'un dividend a compte durant l'exercici. El Comitè Executiu ha atès aquella
petició i ha decidit pagar un dividend en efectiu a compte de 0,35 euros (abans d'impostos,
quan correspongui), pagador al mateix temps que el dividend extraordinari d'1,01 euros
proposat, després de la celebració de la Junta General Extraordinària de l'11 d'octubre de
2022, en la qual es compartirà la política de dividends actualitzada i les consideracions fetes
sobre això.

Triodos Bank Espanya en el primer semestre
Durant el primer semestre de 2022 la sucursal espanyola de Triodos Bank ha presentat un
resultat net de 2,4 milions d'euros (primer semestre de 2021: 1,4 milions d'euros).
A la primera meitat d'aquest any l'entitat de banca ètica ha donat un nou i significatiu pas en
l'impuls a la digitalització, amb el llançament de Triodos Digital, que inclou noves
funcionalitats en el canal digital, com la del mesurament d'impacte de les inversions per part
dels i les clients/es i novetats en l'operativa diària que es tradueixen també en un canvi en el
model d'atenció presencial a les oficines comercials que ja s'ha posat en marxa.
La sucursal espanyola ha generat un creixement del 4 % en el volum de crèdit (primer
semestre de 2021: 5 %) a sectors de l'economia real i sostenible, fins assolir els 1.834
milions d'euros (1.760 milions d'euros en el primer semestre de 2021). Aquest volum de
Pàgina 4 de 7

préstecs ha contribuït a mantenir l'impuls al desenvolupament dels sectors mediambiental,
social i cultural que composen la cartera de l'entitat bancària, amb especial atenció al
finançament de projectes dels sectors de construcció sostenible, per valor d'158,34 milions
d'euros (+22 %: primer semestre de 2021), socials, per 142,45 milions d'euros (+17 %:
primer semestre de 2021) i art i cultura, per valor de 188,23 milions d'euros (+13 %: primer
semestre de 2021).
Per la seva banda, el sector de les energies renovables es manté com un dels sectors clau
de la cartera de préstecs del banc a Espanya, i s'ha tancat el semestre amb un total de
392,75 milions d'euros. En aquesta línia, la sucursal espanyola reforça l'impuls de
l'autoconsum a través del finançament de projectes amb solucions específiques per a
particulars, empreses i comunitats de propietaris, que respon a una demanda creixent fruit
de la necessitat d'implementar un nou model energètic a l'actual context de transició, tant
des de la perspectiva d'estalvi econòmic com d'impacte climàtic positiu.
En paraules de Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank, "aquest semestre
hem tornat a veure la rellevància de convertir en fets la premissa de fer una transició urgent
cap a una economia descarbonitzada i justa. Cada vegada són més les empreses i les
persones que volen prendre decisions conscients amb els seus diners per afavorir el canvi i
treballem al màxim per fer-ho possible des del sistema financer. Com a banc ètic, mantenim
el nostre compromís de ser 100 % impacte positiu en totes les nostres inversions. En
aquests sis mesos també hem redoblat el nostre esforç de millora del servei a clients i
clientes que mantindrem també en el futur, per aconseguir un equilibri sostingut entre la
qualitat de l'operativa diària i els valors que els porten a triar banca ètica"

Triodos Bank el 2022
En vista de la guerra d'Ucraïna, la pandèmia d'impacte global de la COVID 19, l'alta inflació i
l'augment dels tipus d'interès, els desenvolupaments geopolítics i macroeconòmics
mantindran la seva rellevància per al resultat de Triodos Bank. Per tant, és possible que la
provisió de les ECL s'hagi d'ajustar a finals d'aquest any d'acord amb els requisits de les
NIIF (IFRS per les seves sigles en anglès)
Per a la segona meitat de 2022, Triodos Bank espera experimentar un creixement moderat
de la seva base d'ingressos, impulsat per l'ambició d'augmentar el balanç bancari en
mantenir una relació estable entre préstecs i dipòsits, i impulsat per l'impacte positiu de la
pujada de tipus d'interès pel Banc Central Europeu. El creixement dels ingressos per
comissions es veurà afectat per l'impacte de l'evolució dels mercats financers sobre les
activitats de Triodos Investment Management i l'augment de les activitats bancàries
basades en comissions.
Així mateix, Triodos Bank mantindrà el seu compromís amb els seus esforços de contenció
de costos i seguirà gestionant en la mesura que pugui la pressió creixent de costos per
factors fora del seu control directe, com la inflació, els impostos bancaris imprevistos i
creixents i els costos legals, així com els costos relacionats amb la transició de capital.
En aquest sentit, Triodos Bank reitera els seus objectius per a 2025, amb millora de
l'eficiència de costos cap a un objectiu de ràtio costos/ingressos que sigui inferior al 75 % i
un RoE del 4 al 6 %.
La posició de capital i liquiditat de Triodos Bank està en línia amb les ràtios definides en els
objectius interns i molt per sobre dels requisits mínims regulatoris. En la segona meitat de
l'any, Triodos Bank espera rebre orientació del regulador sobre els nous requisits de capital
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MREL que resulten de la implementació de les pautes sobre reserves de capital establertes
per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès) per als bancs de la
zona euro. Això es podria traduir en costos de finançament addicionals.

- FI -

Dades importants per a inversors/es:

11 d'octubre de 2022

Junta General Extraordinària (EGM, per les seves sigles
en anglès) i Reunió de titulars de Certificats de Dipòsit per
a Accions.

Sobre Triodos Bank
Triodos Bank és un banc europeu independent fundat el 1980, referent en banca ètica i
sostenible. El seu model de negoci bancari està basat en la transparència i combina la
recerca de rendibilitat financera amb la rendibilitat social i mediambiental.
Opera en els Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Alemanya i Espanya sota supervisió del
Banc Central Neerlandès i l'Autoritat de Mercats Financers neerlandesa. A Espanya,
Triodos Bank està supervisat pel Banc d'Espanya en matèria d'interès general, liquiditat,
transparència i protecció del client de serveis bancaris.
El banc ètic també opera a més de 40 països d'Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i de la resta
d'Europa per mitjà dels seus fons d'inversió i microcrèdits.
Triodos Bank és cofundador de l'Aliança Global per a una Banca amb Valors, una xarxa
formada per 69 bancs referents en sostenibilitat arreu del món que promouen una renovació
del sistema financer des d'un enfocament sostenible.

Per a més informació:
Triodos Bank
Carmen Solís Domínguez
Gerent de Premsa i Relacions Institucionals
Tel. 91 769 85 62 | 647 818 307
carmen.solis@triodos.es

----------------------------------------------------------------------------------Aquests materials no estan destinats a la seva divulgació, distribució o publicació, ja sigui de manera directa o
indirecta i en la seva totalitat o en part, als Estats Units o en qualsevol altra jurisdicció en la qual fer-ho constitueixi
una violació de les lleis pertinents d'aquesta jurisdicció.
Aquest material únicament té finalitats informatives i no pretén constituir, ni s'ha d'interpretar com una oferta de
venda o una sol·licitud d'oferta de compra de valors de Triodos Bank N.V. (la "Societat" i els esmentats valors,
els "Valors") als Estats Units o en qualsevol altra jurisdicció en la qual aquesta oferta, sol·licitud o venda sigui
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il·legal abans del registre, l'exempció del registre o la qualificació en virtut de la legislació sobre valors d'aquesta
jurisdicció.
Aquest anunci no està destinat a ser publicat o distribuït, de manera directa o indirecta, als Estats Units. Aquest
anunci no constitueix una oferta de Valors per a la seva venda als Estats Units (o a persones nord-americanes,
on sigui que es trobin) Els Valors no s'han registrat ni es registraran en virtut de la Llei de Valors dels Estats
Units de 1933, en la seva versió modificada, i no es poden oferir ni vendre's als Estats Units ni a persones nordamericanes, ni per compte o en benefici d'aquestes, excepte en virtut d'una exempció de registre aplicable. La
Societat no es registrarà en els Estats Units com a societat d'Inversió en virtut de la U.S. Investment Company
Act de 1940. No s'està fent cap oferta pública de Valors als Estats Units.
En el Regne Unit, aquest document i qualsevol altre material relacionat amb els Valors només es distribueix a, i
només està dirigit a, i qualsevol inversió o activitat d'inversió a la qual es refereix aquest document només està
disponible per a, i només es realitzarà amb, "inversors qualificats" en el sentit de l'article 2 (e) del Reglament
(UE) 2017/1129, ja que forma part del dret intern en virtut de la Llei de la Unió Europea (Retirada) de 2018, i que
també són (i) persones amb experiència professional en assumptes relacionats amb les inversions que entren en
la definició de "professionals de la inversió" de l'article 19(5) de l'Ordre de Serveis i Mercats Financers de 2000
(Promoció Financera) de 2005 (l'Ordre); o (ii) entitats amb un elevat patrimoni net que entrin en l'àmbit
d'aplicació de l'article 49(2)(a) a (d) de l'Ordre (totes aquestes persones s'anomenen conjuntament "persones
rellevants"). Els Valors només estan disponibles per a les persones pertinents, i qualsevol invitació, oferta o
acord per subscriure, comprar o adquirir d'una altra manera aquests Valors només es farà amb elles. Les
persones que no siguin persones rellevants no han de prendre cap mesura sobre la base d'aquest document i no
han d'actuar o confiar en ell.
La Societat no ha autoritzat cap oferta pública de Valors en cap Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu.
Respecte de qualsevol Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu (cada un d'ells un "Estat membre rellevant"),
no s'ha emprès ni s'emprendrà cap acció per fer una oferta pública de Valors que requereixi la publicació d'un
fullet en qualsevol Estat membre rellevant. En conseqüència, els Valors només es podran oferir en els Estats
Membres Rellevants (i) a qualsevol persona física o jurídica que sigui un inversor qualificat en el sentit de l'article
2(e) del Reglament sobre el Fullet; o (ii) en qualsevol altra circumstància compresa a l'article 1(4) del Reglament
sobre el Fullet. Als efectes d'aquest apartat, l'expressió "oferta de valors al públic" significa la comunicació, en
qualsevol forma i per qualsevol mitjà, d'informació suficient sobre els termes de l'oferta i els Valors que s'oferiran
perquè l'inversor pugui decidir la compra o subscripció dels Valors, i l'expressió "Reglament sobre el Fullet"
significa el Reglament (UE) 2017/1129 i inclou qualsevol modificació i els reglaments delegats pertinents.
La Societat no ha pres cap mesura que permeti una oferta de Valors o la possessió o distribució d'aquests
materials o de qualsevol altre material d'oferta o publicitari relatiu a aquests Valors en qualsevol jurisdicció en la
qual es requereixi una acció a aquest efecte.
La divulgació, publicació o distribució d'aquests materials en determinades jurisdiccions pot estar restringida per
la llei i, per tant, les persones que es troben en aquestes jurisdiccions en les quals es divulguin, publiquin o
distribueixin, s'hauran d'informar sobre aquestes restriccions i respectar-les.
Aquest anunci no constitueix un fullet. Tota oferta d'adquisició de Valors en virtut de l'oferta proposada, si escau,
es farà, i tot inversor haurà de fer la seva inversió, únicament sobre la base de la informació que figurarà en el
fullet que es posarà a disposició general en els Països Baixos en relació amb aquesta oferta. Quan es posi a
disposició del públic, es podran obtenir còpies del fullet a través del lloc web de la Societat.
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