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Motie inzake wensen n.a.v. het voorstel verkoop DNWG .

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 9 juni 2017,

Constateren dat

. In 2013 de aandeelhoudersstrategie voor DELTA is geformuleerd

. Vooral sinds 2015 een aantal belangrijke onderdelen van de onderneming zijn of worden

afgestoten

. Daarmee de omvang en het karakter van de onderneming in zeer sterke mate veranderen

. Tevens de statuten van de onderneming (inmiddels PZEM) gewijzigd worden, waarbij de

aandeelhouders meer en directere invloed in het bedrijf krijgen

. De herstructurering van de onderneming nog loopt

. De onderneming beschikt over omvangrijke liquide middelen

Concluderen dat

. Een herijking en aanpassing van de aandeelhoudersstrategie nodig is om de

aandeelhoudersbelangen goed te kunnen blijven behartigen en ook om de uitgebreide

bevoegdheden van de publieke aandeelhouders zorgvuldig te kunnen uitoefenen

. Die aandeelhoudersstrategie in ieder geval moet ingaan op belangen van publieke

aandeelhouders, verhouding risico/rendement bij investeringsbeleid, doelstellingen

herstructurering PZEM en wijze van uitoefening bevoegdheden conform nieuwe statuten

. Die aldus aangepaste strategie het richtsnoer moet zijn voor de dialoog tussen

aandeelhouders en bestuur van de onderneming, waarbij de aandeelhouderscommissie een

actieve rol speelt namens de aandeelhouders.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten

. In de AvA op 12 juni as. de wensen 1 t/m 3, zoals verwoord in de memo van de Statengriffie

no. 17007828 dd 31 mei 2017, in te brengen:

- Wholesale is een activiteit die qua risicoprofiel niet past bij publieke aandeelhouders. De
aandeelhouders verwachten dan ook dat actief naar een passende oplossing wordt
gezocht voor Wholesale. Daarbij dienen alle denkbare scenario’s parallel te worden
verkend. In de AvA in september 2017 dienen in een businessplan de contouren van de
scenario’s ten aanzien van Wholesale te worden verkend;

- Ten aanzien van Evides bestaat met het oog op publieke belangen al jaren de intentie om
dit onderdeel rechtstreeks in overheidseigendom te brengen . Aandeelhouders realiseren

zich dat de situatie waarin PZEM zich bevindt beperkingen met zich mee kan brengen.
Aandeelhouders dringen er desalniettemin bij de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen op aan een zodanige situatie te creëren dat, nadat een oplossing is
gevonden voor de activiteit Wholesale, omhanging van het belang in Evides op termijn tot

de mogelijkheden behoort;



Aandeelhouders zien EPZ als een aangelegenheid van nationaal belang die het
vermogen van Zeeland te boven gaat. Indien komende ontwïkkelingen hiertoe de
mogelijkheid bieden (bijvoorbeeld mogelijk na de uitspraak van het gerechtshof
Amsterdam inzake de WON/splitsingswet of ontwikkelingen in de kabinetsformatie),
dringen de aandeelhouders bij de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van
PZEM op aan, een adequate oplossing te vinden voor de kerncentrale Borssele.

Het initiatiefte nemen om de huidige aandeelhoudersstrategie te herijken en aan te passen
in het licht van hetgeen hierboven is geconstateerd en geconcludeerd
Het resultaat hiervan in september met een Statenvoorstel aan Provinciale Staten voor te
leggen

De opgebouwde expertise van de externe adviseur hierbij iji te schakelen tegen

aanvaardbare kosten, die worden gedekt uit het Statenbw

En gaan over tot de ord van de dag,

Toelichting>

Ps vragen GS om de huidi_èwMeelhoudersstrategie te1îérzien. Het voorstel voor de nieuwe
aandeelhoudersstrategie kan met behulp van bestaande expertise van onze externe adviseur tot
stand komen en worden afgestemd met de aandeelhouderscommissie. Vervolgens kan deze aan P5
worden gepresenteerd in een beleidsessie waarbij t.b.v. zo breed mogelijk draagvlak ook andere
aandeelhouders kunnen worden uitgenodigd. Met meenemen van wensen en bedenkingen vanuit P5
en andere aandeelhouders kan de herijkte strategie vervolgens formeel bekrachtigd worden volgens
de geëigende procedure. Aangezien de presentatie van het business plan in september 2017 door
PZEM zal plaatsvinden en hierna een implementatietraject zal plaatsvinden waarbij aandeelhouders
vanuit hun rol ook betrokken zullen worden, is het wenselijk dat een concept voor de
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strategiewijzigingen begin september 2017 in de genoemde beleidsessie besproken kan worden.


