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Verkoop Delta Retail door DELTA NV
GS. PS kunnen wensen en bedenkingen aangeven.
Verkoop van Delta Retail voor € 488 miljoen vindt plaats in het
kader van herstructurering DELTA. Opbrengst is hoger dan de
boekwaarde.
Op basis van toetsingskader en de aandeelhoudersstrategie moet
voldaan worden aan:
 Marktconforme voorwaarden;
 Verkoop moet wenselijk/noodzakelijk zijn;
 Er moet zicht zijn op totaaloplossing en verkoop moet
bijdragen aan totaaloplossing.
GS geven dat de eerste twee voorwaarden voldoen aan de
gestelde criteria. Een totaaloplossing is nog niet in zicht, maar de
verkoop draagt bij aan de totaaloplossing.
De Raad van Bestuur van DELTA stelt aanvullend op het
financieel plan 2017 een businessplan op, waarbij twee opties
worden verkend:
 Doorgaan met de resterende activiteiten;
 Actief afbouwen van activiteiten
In verband met de problematiek bij EPZ moet een oplossing van
het onderdeel Wholesale gevonden worden. Aangezien er nog
geen totaaloplossing is, verbinden GS in de AvA voorwaarden
aan de verkoop van Retail:
 Vastleggen van het goedkeuringsrecht voor de AvA ten
aanzien van strategische keuze rond Wholesale;
 Het delen van een scenario analyse van DELTA met de
aandeelhouders voor een optimale aanwending van de
liquide middelen;
 Aandeelhouders nemen het initiatief om de
aandeelhoudersbelangen optimaal te waarborgen;



Het overeenkomen van een concreet tijdpad met DELTA over
het bereiken van de totaaloplossing;

GS heeft een voorgenomen besluit genomen in te stemmen met
de verkoop en stelt daar genoemde voorwaarden aan.
PS kunnen wensen en bedenkingen indienen. De commissie
Bestuur adviseert hierin. Na ontvangst van de wensen en
bedenkingen van PS zal GS een definitief besluit nemen.
Verder geven GS aan dat DELTA genoodzaakt is de
netwerkgroep tegen marktwaarde te verkopen. Op 18 april 2017
wordt een voorstel aan PS hierover gestuurd met de bedoeling
dat besluitvorming plaats vindt op 12 juni in de AvA DELTA.
Kosten en dekking
Overige informatie
Onder geheimhouding ligt voor leden van PS het rapport van de
adviseur van de aandeelhouders Emendo Capital "overwegingen
voorgenomen verkoop Retail d.d. 13 januari 2017" ter inzage.
In de week van 16 januari 2017 zijn verschillende
informatiebijeenkomsten voor de aandeelhouders DELTA
gehouden.
Resultaat
commissiebehandeling

