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1.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de brief van de Aandeelhouderscommissie Attero Holding
N.V. inzake de voorgenomen verkoop van aandelen Attero aan Waterland
Private Equity Investments ("Waterland"), het zogenaamde Project Amsterdam.
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Inlichtingen

2. Eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de
voorgenomen verkoop van aandelen Attero.

G.A. Beukers
Afdeling/Bureau

ES
2.

Inleiding

De provincie Flevoland is aandeelhouder van Attero en heeft een aandeel van
0,02 %. Aan de aandeelhouders is gevraagd om binnen een termijn van 90 dagen
hun goedkeuring te hechten aan de verkoop en hun aandelen over te dragen aan
Recycledo B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity
Investments ("Waterland"), het zogenaamde Project Amsterdam. Als tenminste
80 % van de aandelen wordt aangeboden aan Waterland, zal de verkoop doorgang
vinden.
Gedeputeerde Staten heeft op 1 april 2014 onder voorbehoud ingestemd met de
voorgenomen aandelenverkoop. Overeenkomstig artikel 158 van de Provinciewet
dienen Provinciale Staten bij een voorgenomen aandelenverkoop in staat gesteld
te worden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

3.

Beoogd effect

Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop van
aandelen Attero en Provinciale Staten zijn in staat geweest eventuele wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.
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4.

Argumenten

1. In de brief van de Aandeelhouderscommissie van Attero Holding N.V. staat het
verkooptraject uitvoerig beschreven.
2. Geadviseerd wordt om geen bezwaar te hebben tegen de voorwaardelijke
verkoop van aandelen Attero.
2.1. Flevoland heeft een zeer klein aandeel van Attero en de vestigingen van
Attero zijn allen buiten de provincie Flevoland gelokaliseerd. De invloed
van het aandeelhouderschap van Flevoland in Attero is nagenoeg nihil.
2.2 Het verkooptraject is zorgvuldig verlopen. De bedongen verkoopprijs van
€ 170 miljoen is aan de markt getoetst en is volgens de door de Aandeelhouderscommissie geraadpleegde adviseur ABN AMRO fair.
Aandeelhouder Flevoland zal, na aftrek van kosten en verrekening
van dividend ongeveer € 34.000 ontvangen.
2.3 De Aandeelhouderscommissie van Attero heeft op 9 december 2013
ingestemd met de voorgenomen verkoop van aandelen in Attero. De
Ondernemingsraad van Attero en de Autoriteit Consument & Markt hebben eveneens hun goedkeuring verleend aan de voorgenomen verkoop.
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5.

Kanttekeningen

n.v.t.
6.

Vervolgproces

1. Nadat de Staten in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken, besluiten
Gedeputeerde Staten definitief of medewerking wordt verleend aan de voorgenomen
aandelenverkoop.
2. Als is ingestemd door Gedeputeerde Staten, wordt Commissaris van de Koning de heer
L. Verbeek verzocht de Toetredingsakte en de Volmacht te ondertekenen.
3. Het besluit van Gedeputeerde Staten zelf dient te worden ondertekend door de Commissaris
van de Koning en de secretaris van Gedeputeerde Staten.
4. De ondertekening dient te worden gelegaliseerd.
5. De stukken worden, samen met de interne besluitvormingsdocumenten, inclusief alle
bijlagen, per koerier verzonden aan de Provincie Noord-Brabant ter attentie van het Secretariaat Deelnemingen, onder vermelding van "Project Amsterdam".
7.

Advies uit de Commissie

n.v.t.
8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 april 2014, nummer 1597878.
BESLUITEN:
Kennis te hebben genomen van de voorgenomen verkoop van aandelen Attero en in staat te zijn
geweest wensen en bedenkingen kenbaar te maken omtrent deze aandelenverkoop.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 april 2014.
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griffier,

9.

voorzitter,

Bijlagen

-

Brief van Aandeelhouderscommissie Attero Holding N.V. aan de aandeelhouders van Attero
N.V. d.d. 5 februari 2014 (1583683)
Memo met “Verantwoordingsnotitie” van de Aandeelhouderscommissie Attero Holding N.V.
(1583684)

10. Ter lezing gelegde stukken

n.v.t.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
secretaris,

voorzitter,

