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Het college van gedeputeerde staten van Zeeland

Onderwerp

Dividendbeleid
PZEM NV

Zaaknummer

97980

Uw kenmerk

85043

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 12 november 2021

Geacht college,
Uw bovengenoemde brief inzake het dividendbeleid van PZEM NV - naar aanleiding van het
door Provinciale Staten op 23 juli jl. aangenomen amendement om vóór de daadwerkelijke
overdracht van de aandelen Evides via de procedure van wensen en bedenkingen te kunnen
uitspreken over een tussen aandeelhouders van PZEM NV enerzijds en PZEM NV anderzijds
SMART geformuleerd dividendbeleid met inbegrip van de mogelijkheid om tot uitkering van
tussentijds (super)dividend over te gaan – is behandeld in de vergadering van de commissie
Bestuur op 14 oktober 2021.
De volgende twee wensen zijn naar voren gekomen:
Wens 1: De bedragen die benodigd zijn voor een eventuele vroegtijdige ongeplande sluiting
van de Kerncentrale Borssele, jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening van PZEM NV
te laten doorrekenen door een onafhankelijke adviseur van de aandeelhouders en te
bespreken met PZEM NV. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het risicoprofiel en
met de mate van conservatisme van de ramingen, om duidelijkheid te verschaffen richting
PZEM NV en haar aandeelhouders.
Wens 2: Provinciale Staten mee te nemen in het proces richting de Voorjaarsnota over de
bestemming van het te ontvangen dividend. Daarbij aandacht schenken aan vasthouden van
de beleidslijn om PZEM-dividenden in te zetten voor aflossing van de lening GBE Aqua.
Wij gaan ervan uit dat u deze wensen zult overnemen ten behoeve van de AvA PZEM op 18
november 2021. Wij stellen het op prijs na de AvA PZEM op 18 november 2021 geïnformeerd
te worden over de uitkomst en het vervolg.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zeeland,
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier
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