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Geacht college,
Op 17 januari 2017 ontvingen wij uw brief inzake de verkoop van DELTA Retail door
DELTA N.V. In de brief licht u uw voorgenomen standpunt toe dat u wilt innemen in de
Algemene vergadering van Aandeelhouders DELTA N.V. (AvA) op 23 februari 2017
inzake dit voorstel. In uw brief verzoekt u ons eventuele wensen en bedenkingen kenbaar
te maken.
Uw brief van 17 januari 2017 over de verkoop van DELTA Retail door DELTA N.V. is
behandeld in de vergadering van de statencommissie Bestuur op 27 januari 2017 en in de
Statenvergadering van 10 februari 2017.
Wij kunnen ons vinden in de voorwaarden die u in de AvA aan uw goedkeuring van de
verkoop van Retail wilt verbinden:
i. Expliciet en schriftelijk vastleggen van een goedkeuringsrecht voor de AvA ten aanzien
van de strategische keuzen rond Wholesale;
ii. Het delen van een scenario analyse van DELTA met de aandeelhouders om optimale
aanwending van vrij gekomen liquide middelen te kunnen borgen op zo kort mogelijke
termijn;
iii. Aandeelhouders zullen het initiatief nemen om in samenspraak met DELTA de
corporate governance van PZEM zo in te richten, dat de aandeelhoudersbelangen
optimaal worden geborgd; en
iv. Het overeenkomen van een concreet tijdpad tussen DELTA en de aandeelhouderscommissie om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over verdere stappen in het
bereiken van de totaaloplossing.
Wij zijn van mening dat de statuten van het na verkoop resterende bedrijf PZEM zo
spoedig mogelijk – bij voorkeur per 1 juli 2017 - gewijzigd moeten worden, zodat de
rechten en bevoegdheden van de aandeelhouders in juiste verhouding staan tot het nieuw
gevormde bedrijf.
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Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zeeland,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. P. Joosse, statengriffier

