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Onderwerp: Aanbieding aandelen Groningen Airport Eelde NV door gemeente

Groningen
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de aanbieding van de aandelen Groningen Airport Eelde
(GAE) NV door de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft op 11 april
2019 aan de directie van GAE Eelde NV aangegeven uitvoering te willen geven aan
het raadsbesluit van 20 december 2O17 om het aandelenbelang van 260/o in GAE NV

af te stoten. Conform de statuten van GAE heeft de directie van GAE vervolgens het
voornemen van de gemeente Groningen aan de overige aandeelhouders kenbaar
gemaakt met het verzoek om voor 15 mei 2019 hun standpunt door te geven.

Wijzijn op dit moment niet van plan ons aandelenbelang uit te breiden en houden vast
aan de huidige 30% van de aandelen. Naar wij hebben begrepen, zijn de andere aan-
deelhouders (provincie Groningen 30%, gemeente Assen 10Yo en gemeente Tynaarlo
4o/o) op dit moment ook niet van plan om het aandelenpakket te vergroten.

Wij hebben dit, zoals de statuten dat voorschrijven, de directie van GAE schriftelijk
laten weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage Brief van GAE, Aan
meente Groningen
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Aanbieding aanderen Groningen Airport Eerde NV door gemeente Groningen

Geacht College,

De gemeente Groningen heeft ons in kennis gesterd van het voornemen haar
aandelenbelang van 1.914 aanderen in het kapitaar van Groningen Airport Eerde NV
te willen vervreemden. lngevolge artikel 7 lid 3 van de statuten van de vennootschap
heeft zij een aanbiedingsplicht aan de overige aandeelhouders.

Bij deze doen wij u conform artikel 7 lid 4 van de statuten bericht van de aanbieding
van de gemeente Groningen, en stellen conform hetzelfde artikel de bankrekening
op naam van Groningen Airport Eetde NV met nummer NLl s RABO 01 13050763
beschikbaar voor de afwikkeling van een mogelijke transactie.

Krachtens artikel 7 lid 5 van de statuten dient u voor 15 mei 201g uw wens aan ons
kenbaar te maken om één of meerdere aanderen over te wiilen nemen, onder
opgave van het aantal gewenste aandelen.

Met vriendelijke groet,

van Kreeke

Groninqen Airport Eelde nv
PO Box 50
9765 ZH Paterswolde
Machlaan 14a

9761 TK Eelde
The Netherlands
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stetler L.G.W,FIellinga

Groningen Airport Eelde NV
T.a.v, de heer J.P.M. van der Kreeke
Postbus 50
9765 ZH PATERSWOLDE
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Uw kenmerk -

Geachte heer Van der Kreeke,

Sedert 2003 is de gemeerrte Groningen eigenaar van l9l4 aandelen (26%) in het
kapitaal van de naamloze vennootschap Groningen Airport Eelde N.V., gevestigd te
Paterswolde.

ln het besluit van de gemeenteraad van Groningen is, orrder registratienummer
6676812, op 20 decernber 2017 besloten het aandelenbelang afte stoten.

Indachtig dat eerder uitgesproken besluit berichten wij u hierbij, dat de gemeente
Groningen, conform artikel 7 lid 3 van de statuten van de vennootschap, de aandelen
van de gemeente Groningen aanbiedt aan de overige aandeelhouders. Ingevolge
artikel 7 lid 3 van de statuten dienen lvij deze kennisgeving aan u te richten.

Wij verzoeken u deze aanbieding, krachtens artikel 7 lid 4 van de statuten, uiterlijk
binnen acht dagen door te leiden aan de andere aandeelhouders.

Vernemen wij na het verstrijken van de in artikel 7 lid 5 genoemde termijnen niet
omtrent overname van de aandelen door één der zittende aandeellrouders c.q. de
vennootschap zelf, dan achten we olls vrij om gedurende de in de statuten gestelde
termijn vrijelijk tot verkoop en levering van de aandelen aan een derde over te gaan.

Vanzelfsprekend zullen wij in dat geval het bepaalde in artikel 6 van de
kornst irr acht nemen

Met v
burge van Groningen,

de de secretaris,
Diana Starmans
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