PARTICIPATIEREGLEMENT
Algemeen
Artikel 1
1.
2.

3.

Het participatiereglement is van toepassing op door Rabobank uitgegeven Participaties.
Het participatiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd krachtens besluit van de raad van
bestuur van Rabobank onder goedkeuring van de raad van commissarissen van Rabobank. Een
vaststelling of wijziging van het participatiereglement behoeft geen goedkeuring van de houders
van de Participaties.
In geval van strijd tussen de bepalingen van de statuten van Rabobank en dit reglement gaan de
statuten voor.

Definities
Artikel 2
In dit reglement wordt verstaan onder:
"CRR" Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) Nr. 648/2012;
"Participatie" een door Rabobank overeenkomstig de statuten uitgegeven participatie op naam;
"Rabobank Certificaat" een door Stichting AK ter zake van een Participatie uitgegeven
certificaat;
"Rabobank" Coöperatieve Rabobank U.A.;
"Stichting AK" de stichting Stichting AK Rabobank Certificaten, met zetel in Utrecht;
"Vergoeding" de vergoeding die Rabobank conform artikel 3 lid 2, onverminderd de in artikel 3 lid
1 genoemde discretie, mogelijk op een Participatie betaalt;
"Vergoedingbetaaldag" indien een Vergoeding wordt betaald, 29 maart, 29 juni, 29 september
en 29 december van elk jaar (of, indien de desbetreffende dag geen Werkdag is, de
eerstvolgende Werkdag of, als deze eerstvolgende Werkdag in een volgende kalendermaand valt,
de laatste Werkdag voorafgaand aan de desbetreffende dag); en
"Werkdag" iedere dag waarop zowel TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer 2) als banken in Nederland open zijn voor betalingen in euro's.
Vergoedingen
Artikel 3
1.
Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de
Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn volledig ter discretie
van de raad van bestuur van Rabobank. De houders van de Participaties (en de houders van
Rabobank Certificaten) kunnen aan het in lid 2 genoemde vergoedingenbeleid dat Rabobank met
betrekking tot Vergoedingen op de Participaties beoogt te voeren, of afwijkingen daarvan, geen
aanspraken ontlenen.
2.
Onverminderd de in lid 1 genoemde discretie, beoogt Rabobank ten aanzien van een Participatie
(en via Stichting AK ten aanzien van een Rabobank Certificaat) een vergoedingenbeleid te
voeren. Rabobank zal het actuele vergoedingenbeleid publiceren en beschikbaar houden op
www.rabobank.nl en www.rabobank.com. Het vergoedingenbeleid wordt vastgesteld en gewijzigd
krachtens besluit van de raad van bestuur van Rabobank onder goedkeuring van de raad van
commissarissen van Rabobank. Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie.
Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige
discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen.

3.

4.

In geval geen of een lagere Vergoeding wordt betaald op de Participaties dan op basis van de
indicatie in het vergoedingenbeleid, zal Rabobank het negatieve verschil niet op een volgende
Vergoedingbetaaldag of ander tijdstip goedmaken.
Rabobank zal op een Vergoedingbetaaldag of enig ander tijdstip in ieder geval geen
Vergoedingen of enige andere vergoeding betalen als zij niet beschikt over "uitkeerbare
bestanddelen" in de zin van de CRR of voor de betaling geen eventueel vereiste verklaring van
geen bezwaar wordt gekregen van, of de betaling wordt verboden door, de Europese Centrale
Bank, De Nederlandsche Bank N.V. of enige andere autoriteit belast met toezicht op de liquiditeit
en solvabiliteit van kredietinstellingen, een en ander in overeenstemming met de voor Rabobank
geldende regelgeving.

Berekening en betaling
Artikel 4
1.

2.

Als het bestuur van Rabobank overeenkomstig zijn in artikel 3 lid 1 genoemde discretie heeft
besloten op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten) een Vergoeding te
betalen, zal Rabobank dat besluit publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De
Vergoeding is opeisbaar vanaf de dertigste dag na de in het gepubliceerde besluit bepaalde
betaaldatum. Vergoedingen die binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij
opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan Rabobank.
Alle Vergoedingen op de Participaties zullen worden gedaan zonder aftrek of inhouding van of
wegens bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard dan ook die worden
opgelegd of worden geheven door of namens de Staat der Nederlanden of enige bevoegde
belastingautoriteit daarvan of daarin, tenzij Rabobank verplicht is dergelijke belastingen of
heffingen af te trekken of in te houden. In dat geval zal Rabobank zorgdragen voor de vereiste
aftrek of inhouding van de belastingen respectievelijk heffingen, en zullen, op hetzelfde moment,
aanvullende bedragen betaald worden aan de houders van de Participaties en aan de houders
van Rabobank Certificaten zodat deze houders een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het
bedrag dat zij zouden hebben ontvangen in de afwezigheid van de aftrek of inhouding van
dergelijke belastingen of heffingen.

Verslaglegging
Artikel 5
De raad van bestuur van Rabobank zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van
Rabobank verslag uitbrengen aan de houders van de Participaties over het in het voorgaande
boekjaar door Rabobank gevoerde beleid en de betaling van vergoedingen op de Participaties.
Inwerkingtreding
Artikel 6
Het participatiereglement in deze vorm geldt met ingang van 1 januari 2016. Tot die dag geldt het
voordien geldende participatiereglement.

