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Geachte voorzitter,

Ter informatie ontvangt u hierbij een afschrift van de brief inzake de bezoldiging van de RvC die wij vandaag
naar de Raad van Commissarissen van DELTA N.V. hebben gezonden.
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Geachte heer Maas,
Op 12 februari 2016 hebben wij u een brief gezonden inzake de bezoldiging van de CEO van DELTA N.V.
In deze brief hebben wij u verzocht, in lijn met de statuten, de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(AvA) te horen indien zij op enig moment zouden overwegen om tot ontslag over te gaan van de CEO.
Na afloop van het reguliere gamma strategie overleg op 15 februari 2016 heeft u de aandeelhouderscommissie
naar aanleiding van deze brief nader geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen
met betrekking tot de CEO. Wij merken daarbij op dat de aandeelhouderscommissie namens de aandeelhou¬
ders gemandateerd is als klankbord te fungeren inzake het strategietraject en niet voor ontwikkelingen met
betrekking tot de CEO.
In het overleg gaf u aan dat het volgens u niet noodzakelijk zou zijn de AvA te horen in geval sprake zou zijn
van een minnelijke schikking tussen de CEO en de Raad van Commissarissen (RvC) indien sprake zou zijn
een mogelijke beëindiging van de arbeidsbijeenkomst van de CEO.
Het voorgaande is voor ons aanleiding tot de volgende verhelderende vragen:
• Wat wordt door u verstaan onder een minnelijke schikking, welke overwegingen zijn er voor u om te komen
tot een dergelijke schikking en op grond waarvan zou volgens u afgeweken kunnen worden van de ver¬
plichting om de AvA vooraf te horen?
• Welke aanvullende afspraken/besluiten zijn er volgens u met de CEO en andere leden van de Raad van
Bestuur en met de aandeelhouders gemaakt inzake het bezoldigingsbeleid dat door de AvA op 12 decem¬
ber 2005 is vastgesteld? Gelieve een afschrift van de betreffende documenten waarin e.e.a. is vastgelegd
naar ons te zenden.
• Hoe voorziet u de procedure in het geval een mogelijke vervanging van de CEO aan de orde zou zijn en
welke rol spelen hier volgens u de aandeelhouders in?
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Wij wijzen u erop dat wij hechten aan een zorgvuldige procedure waarbij recht wordt gedaan aan de statutaire
bevoegdheden van de aandeelhouders in deze.
Een afschrift van deze brief zal ook naar de overige aandeelhouders van DELTA worden gezonden.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,

de Commissaris van de Koning,
voor dezeÿ-v

de secretaris,
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A.J. van der Maas,
gedeputeerde.
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