Provincie Noord-Brabant

Memo van de gedeputeerde
C.A. van der Maat
Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking
Onderwerp

Toelichting dividendbeleid Eindhoven Airport N.V.

Datum

12 november 201 8
Documentnummer
4438966
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over het dividendbeleid van Eindhoven
Airport NV zoals toegezegd in de Statenvergadering van 9 november 2018.
Zoals ik tijdens de vergadering uw Staten heb geïnformeerd ontvangt Provincie
Noord-Brabant momenteel 20% dividend en deze inkomst is als algemeen
dekkingsmiddel opgenomen in de begroting onder algemeen financieel beleid.

Kopie aan

Noord-Brabant

Van

Telefoon

(073) 681 20 54

Statutair is bepaald dat er maximaal 1 0% dividend wordt uitgekeerd op het gestort
kapitaal op de preferente aandelen en een gelijk percentage op het gestort kapitaal
van de gewone aandelen. De provincie Noord-Brabant heeft gewone aandelen die
voor 50% zijn gestort.
Hiermee staat de hoogte van het dividend los van behaalde winst van Eindhoven
Airport NV.

Email

cvdmaat@brabant.nl
Bijlage(n)

Tot 2012 kende Eindhoven Airport NV een dividenduitkering met een niveau van
i 229.205,- (10%). Na 2012 hebben de aandeelhouders besloten tot een
verdubbeling (20%) van het dividend.
Het dividendbeleid Eindhoven Airport NV is in de Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2016 aangenomen. Op basis van het Tactisch Plan van 201 7
2020 is het huidige niveau ter waarde van i 458.410,- (20%) ongewijzigd
aangehouden tot 2020. De reden voor het aanhouden van het huidige niveau zijn
de relatief zware investeringen in de Tactisch Planperiode (80 miljoen exclusief 10
miljoen in vastgoed) en de bestaande bank convenanten tot november 2020 met de
ING.
Voor provincie Noord-Brabant komt het dividendbeleid neer op een jaarlijkse
dividenduitkering van i 113.445. Hierop wordt 15% dividendbelasting ingehouden
en het resterende bedrag van i 96.428 wordt overgemaakt op rekening van
provincie Noord-Brabant.

Met vriendelijke groet,
C.A. van der Maat
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