Raadsvergadering 3 oktober 2013
Voorstel B 5
Heinkenszand, 17 september 2013
Onderwerp:
voorstel over de te volgen procedure van de mogelijke verwerving van aandelen
Attero door Delta NV dochter Indaver
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Korte inhoud voorstel
Delta NV heeft belangstelling, om via het dochterbedrijf Indaver, een bod uit te brengen op
de aandelen van afvalverwerker Attero. In dit voorstel geven wij u de stand van zaken weer
rond het verwervingsproces en stellen wij uw raad in de gelegenheid, alvorens wij als
aandeelhouder een standpunt in zullen nemen over de te volgen biedingsprocedure, uw
eventuele wensen of bedenkingen aan ons college kenbaar te maken. Met het oog op de
mogelijke gevolgen voor Delta is al een aantal randvoorwaarden geschetst, die wij als
uitgangspunt zullen nemen.
Twee trajecten
Er lopen min of meer tegelijkertijd twee trajecten.
1. Aandeelhoudersstrategie
Al wat langer wordt er gewerkt aan het opstellen van een aandeelhoudersstrategie. Deze,
oorspronkelijk vanuit Provinciale Staten geuite wens heeft geleid tot een brede aanpak. Er is
een onderzoek in gang gezet, waarbij een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de
aandeelhouders is ingesteld. Vanuit de Bevelandse gemeenten en Tholen nemen de heren
A. Schenk (Borsele) en F.J.A. Hommel (Tholen) zitting in deze klankbordgroep. De
aandeelhoudersstrategie vormt een basis voor belangrijke beslissingen die de
aandeelhouders voorgelegd krijgen, zoals belangrijke deelnemingen in bedrijven.
2. Verwerving aandelen Attero door Indaver.
Het tweede traject dient zich aan vóórdat het eerste is afgerond. Dit betreft voornoemd
voornemen tot overname van afvalverwerker Attero. Voor deze overname wordt gewerkt met
een ad hoc aandeelhouderscommissie. Deze volgt namens de aandeelhouders de gehele
procesgang rondom de mogelijke overname. Op deze wijze is het mogelijk om op frequente
basis in vertrouwelijkheid alle noodzakelijke stappen door te lopen die aan aandeelhouderszijde noodzakelijk zijn om een goed oordeel over het zogenaamde bindende bod (Binding
Bid) te kunnen vormen. In deze aandeelhouderscommissie hebben namens de aandeelhouders 3 personen zitting. Te weten gedeputeerde de heer C. van Beveren (provincie
Zeeland), wethouder mevrouw L. Meeuwisse (gemeente Goes) en wethouder de heer M.
Trouwborst (gemeente Goeree-Overflakkee). De commissie wordt bijgestaan door een
onafhankelijk adviseur Emendo Capital.
Verloop van en samenhang van de trajecten
Zoals bekend is Indaver NV, een afvalverwerkingsbedrijf, de 75% dochter van Delta NV,
geïnteresseerd om een bod uit te brengen op de aandelen van Attero NV. Attero is eveneens
een afvalverwerker. In juli jl. hebben wij u in een brief van de provincie dd. 11 juli 2013
geïnformeerd over de start van het verkoopproces van Attero en het instellen van een ad hoc
aandeelhouderscommissie vanwege de rol die Delta dochter Indaver in dat proces wenst te
spelen. In dit voorstel geven wij u een update van de stand van zaken rond het proces en
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doen wij een voorstel om tot een zorgvuldige besluitvorming als aandeelhouder van Delta NV
met betrekking tot de mogelijke acquisitie te kunnen komen.
Aanvankelijk was het verkoopproces van Attero zo ingericht, dat uiterlijk per 24 juli 2013 een
bod moest worden uitgebracht. Het verkoopproces is door Attero met enkele weken uitgesteld. De indicatieve, niet-bindende, bieding heeft op 14 augustus 2013 plaatsgevonden.
Indien Indaver zou worden toegelaten tot de tweede ronde van het proces, kan zij vanaf
begin september boekenonderzoek doen. De verwachting is dat de definitieve bieding
(Binding Bid) niet eerder zal plaatsvinden dan medio oktober 2013.
Door dit uitstel ontstaat meer ruimte om het Binding Bid te toetsen aan de nog vast te stellen
aandeelhoudersstrategie Delta NV. Op 13 september 2013 hebben de staten- en raadsleden
de mogelijkheid gehad een presentatie bij te wonen van de adviseur Emendo Capital over
de bevindingen van de klankbordgroep (aandeelhoudersstrategie) die een verkenning heeft
uitgevoerd in relatie tot de ontwikkeling van de aandeelhoudersstrategie Delta NV.
Op deze wijze is er een goede mogelijkheid te beoordelen of een eventuele verwerving van
Attero geen doorkruising betekent van de in voorbereiding zijnde aandeelhoudersstrategie.
Een eventuele overname van Attero mag immers geen nadelige invloed hebben op de
verschillende opties die voor ons als aandeelhouder van Delta NV bestaan. Met andere
woorden, een eventuele overname van Attero zou de gewenste uitkomst van de
aandeelhoudersstrategie discussie op geen enkele wijze mogen beïnvloeden. Om deze
reden hoeft er naar onze mening geen bezwaar te bestaan dat beide trajecten gedeeltelijk
parallel verlopen.
Ten aanzien van het besluitvormingsproces rond het Binding Bid hechten wij eraan te
benadrukken dat wij een zo zorgvuldig mogelijke toetsing willen doen plaatsvinden. Daarbij
dienen we te werken binnen de randvoorwaarden die bij dergelijke verkoopprocessen van
toepassing zijn.
In de eerste plaats wordt de timing van het proces gedicteerd door de verkopende partij die
een complex proces aanstuurt waarin vele betrokken partijen actief zijn.
In de tweede plaats is het waarborgen van vertrouwelijkheid van de bieding van groot
belang. Indaver heeft immers zelf vertrouwelijkheid toegezegd aan de verkopende partij en
daarnaast zou het de concurrentiepositie van Indaver schaden indien haar Binding Bid in de
openbaarheid besproken zou worden.
Aangezien het Binding Bid het drempelbedrag van EUR 55 miljoen mogelijk zal overschrijden, is goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van Delta NV vereist. Met het
oog op de standpuntbepaling in die aandeelhoudersvergadering willen wij u in de
gelegenheid stellen om, zo uw raad dat wenst, wensen en bedenkingen aan ons college
kenbaar te maken.
Wij hebben ook we te maken met de genoemde noodzaak van vertrouwelijkheid en het
tempo waarin het verkoopproces zich voltrekt. Om die reden is het nuttig dat er een kader
van wensen en bedenkingen is vóór het uitbrengen van Binding Bid. Deze wensen en
bedenkingen zouden moeten passen binnen de aandeelhoudersstrategie voor Delta NV
zoals we deze in de komende periode gaan vaststellen. Door het opstellen van een kader
van wensen en bedenkingen is het ook niet nodig dat alle vertrouwelijke details in de
openbaarheid worden besproken. Het is dan vervolgens aan de ad hoc
aandeelhouderscommissie om mede namens onze gemeente de vertrouwelijke details van
de aanstaande transactie binnen het gestelde kader van wensen en bedenkingen te
beoordelen en een definitief oordeel over het Binding Bid te vormen.
Voor de beoordeling van het Binding Bid is reeds het volgende kader geschetst, dat wij
kunnen onderschrijven en dat wij ook –in navolging van het door de ad-hoc
aandeelhouderscommissie uit te brengen advies- als leidraad willen gebruiken voor het
standpunt in de aandeelhoudersvergadering:
 de overname van Attero dient bij te dragen aan versterking van het publieke belang en/of
algemeen aandeelhoudersbelang van het concern als geheel;
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de uitbreiding van afvalactiviteiten mag niet leiden tot een vergroting van het risicoprofiel
van Delta NV;
de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende Delta NV onderdelen mag door de
overname niet vergroot worden. Dit heeft onder andere implicaties voor de wijze van
financiering van de overname;
de overname mag op geen enkele wijze tot een beperking van eventuele exit opties voor
Delta NV uit Indaver leiden, zodat aandeelhouders de ruimte houden om te beslissen in
hoeverre zij afvalactiviteiten bij hun rol als publieke aandeelhouder vinden passen, mede
met het oog op risicoprofiel en overige aandeelhoudersbelangen.

Voorstel
Wij geven u de gelegenheid u uit te spreken over voornoemd kader van wensen en
bedenkingen en uw overige wensen en bedenkingen mee te geven voor de gemeentelijk
vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.
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