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Advies B&W
Jaarverslag BNG 2012
Geacht college,
Voorstel
Uw college wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2012 van de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG), de uitnodiging voor het bijwonen van de algemene
vergadering aandeelhouders en het extra ontvangen dividend € 27.831 toe te voegen aan de
reserve dividend.
Voorgeschiedenis
Op 2 april zijn de stukken voor de aandeelhoudersvergadering van 22 april ontvangen. De
gemeente Borsele bezit 39.273 aandelen oftewel 0,07% van de totale aandelen van de BNG.
Het Rijk is met 50% grootaandeelhouder in de BNG.
Argumenten
De jaarrekening 2012 sluit af met een positief saldo van € 332 miljoen, een stijging van € 76
miljoen ten op zicht van 2011. Het dividend is vastgesteld op 25% van de nettowinst, het
dividend per aandeel bedraagt ( € 332 miljoen / 55.690.720 aandelen) € 1,49. Het aandeel
van de Gemeente Borsele bedraagt € 58.531.
Gelet op ons beperkte aandelenbezit wordt het niet nodig geacht om aanwezig te zijn en
adviseer ik uw college om geen afvaardiging te sturen naar de vergadering.
(Juridische) consequenties
(n.v.t.)
Financiën
Het te ontvangen bedrag van € 58.531 is hoger dan het geraamde bedrag van € 30.700. Het
verschil a € 27.831 adviseren wij u toe te voegen aan de reserve dividend.
Uitvoering/planning
Op 22 april vindt de algemene vergadering aandeelhouders plaats.
Communicatie
De BNG schriftelijk een bericht van verhindering sturen voor de algemene vergadering
aandeelhouders van 22 april.
Besluit
- Kennisnemen van het jaarverslag 2012 BNG
- Bericht van verhindering sturen voor AVA van
22 april
- Extra ontvangen dividend € 27.831 toevoegen aan reserve dividend
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
Jaarverslag 2012 BNG vanaf 22 april inzichtelijk op www.bng.nl
Met vriendelijke groet,
Afdeling Financiën,
Jerina de Lange-Boer
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