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1.1 Attero Holding N.V. (“Attero”) en Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door 

Waterland Private Equity Investments (“Waterland”) hebben de Offer, Sale and 

Purchase Agreement (“SPA”) gedateerd 5 februari 2014 ondertekend. Daarmee heeft 

Waterland het aanbod gedaan aan de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders 

van Attero (“Aandeelhouders”) om hun aandelen in Attero te kopen. 

 

1.2 In deze notitie (“Instructie”) is beschreven wat een Aandeelhouder moet doen om zijn 

aandelen in Attero te verkopen aan Waterland in lijn met de SPA. Het proces om tot 

die verkoop te komen, inclusief alle overige daarvoor vereiste rechtshandelingen, 

noemen wij kortheidshalve hierna: de “Verkoop”. Deze Instructie is een bijlage bij het 

informatiepakket, gedateerd 5 februari 2014, dat de aandeelhouderscommissie aan de 

Aandeelhouders heeft gezonden over de Verkoop. 

 

1.3 Voor de Verkoop zal de Aandeelhouder twee documenten moeten ondertekenen: 

(i)  één verklaring waarmee de Aandeelhouder het aanbod van Waterland conform 

de SPA aanvaardt en daarmee toetreedt tot de SPA als verkoper van zijn 

aandelen in Attero (“Toetredingsakte”), volgens het model dat als BIJLAGE I is 

bijgevoegd; 

(ii)  één volmacht waarmee de Aandeelhouder volmacht verleent aan de juridisch 

adviseur van de aandeelhouderscommissie om namens hem de Verkoop af te 

wikkelen (“Volmacht”), volgens het model dat als BIJLAGE II is bijgevoegd. 

Na ondertekening en legalisatie moeten het origineel van de Toetredingsakte en de 

Volmacht aan het secretariaat van de aandeelhouderscommissie van Attero (“AHC-

secretariaat”) worden gezonden, tezamen met: 

(iii)  een bewijs dat de interne besluitvorming is gevolgd, in lijn met het model dat 

als BIJLAGE III is bijgevoegd. 

 

1.4 Het aanbod van Waterland geldt gedurende 90 dagen vanaf 5 februari 2014. Dat 

betekent dat het AHC-secretariaat de originele Toetredingsakte en Volmacht  uiterlijk 

op 29 april 2014 (maar bij voorkeur eerder) moet hebben ontvangen, zodat een en 

ander tijdig administratief kan worden verwerkt. 

 

1.5 Mocht u vragen hebben over de Verkoop of deze Instructie dan kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de aandeelhouderscommissie op: 

 telefoonnummer: 073 – 681 28 89 

 e-mailadres: secretariaataandeelhouderschappen@brabant.nl 

 Notitie  

voor Iedere aandeelhouder van Attero Holding N.V. 

cc  van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

datum  5 februari 2014 

betreft  Instructie aan aandeelhouders voor verkoop aandelen bij Project Amsterdam 

zaaknr 10039116 
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1.6 Vanwege de bedrijfsvertrouwelijke informatie die in de SPA en in de fairness opinion 

van ABN AMRO Bank N.V. is opgenomen, is de afspraak met alle stakeholders gemaakt 

dat de vertrouwelijkheid van die documenten gewaarborgd dient te zijn. Daarom zijn 

die documenten niet onmiddellijk aan de aandeelhouders toegezonden, maar kan 

iedere aandeelhouder die documenten bij het secretariaat van de AHC opvragen. 

Alsdan kan ieder van de Aandeelhouders zelf besluiten die documenten vertrouwelijk 

ter inzage te geven aan Provinciale Staten respectievelijk Gemeenteraad. Het ligt 

daarbij voor de hand dat de SPA en de fairness opinion bij de griffie vertrouwelijk ter 

inzage wordt gelegd. 

 

2 Toelichting op ondertekening van de Toetredingsakte   

2.1 De 122 Aandeelhouders zullen niet bij elkaar hoeven te komen om de SPA te 

ondertekenen. Er is gekozen voor een systeem waarbij iedere verkopend 

Aandeelhouder afzonderlijk de Toetredingsakte tekent. Daaruit blijkt dat die 

Aandeelhouder zijn aandelen aan Waterland wil verkopen conform de SPA.   

 

2.2 De Toetredingsakte moet namens de Aandeelhouder worden ondertekend door de 

Burgemeester zelf (artikel 171 lid 1 Gemeentewet) respectievelijk de Commissaris van 

de Koning zelf (artikel 176 lid 1 Provinciewet). De Toetredingsakte mag niet “in 

opdracht” namens de Burgemeester respectievelijk Commissaris worden ondertekend. 

 
Indien de Burgemeester of Commissaris tijdelijk niet in de gelegenheid is 

de Toetredingsakte te ondertekenen (bijvoorbeeld wegens langdurige 
ziekte), wordt u verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de 
aandeelhouderscommissie voor de vereisten die alsdan in acht moeten 
worden genomen. 

 

2.3 De huidige (aangescherpte) nationale regelgeving leidt ertoe dat iedere persoon die 

namens de Aandeelhouder de Toetredingsakte tekent, zijn handtekening en identiteit 

moet laten "legaliseren". Dat geldt ook als een Burgemeester of Commissaris van de 

Koning de Toetredingsakte tekent. Legalisatie houdt in dat een notaris in een paar 

woorden verklaart dat de handtekening op een document daadwerkelijk de 

handtekening van de ondertekenaar is en dat het kopie van zijn legitimatiebewijs 

daadwerkelijk een kopie van het origineel is. Legalisatie kost een paar minuten en kan 

door iedere Nederlandse notaris worden gedaan. Soms brengt die notaris daar enige 

kosten voor in rekening. De legalisatie wordt door de notaris op de Toetredingsakte 

geplaatst of door de notaris daaraan gehecht. 

 

3 Toelichting op ondertekening van de Volmacht  

 

3.1 De 120 Aandeelhouders van Attero zullen niet bij elkaar hoeven te komen om zelf de 

formele handelingen te verrichten voor de Verkoop. Daarom is gekozen voor het door 
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iedere verkopend Aandeelhouder verlenen van de Volmacht om namens die 

Aandeelhouder alle benodigde (rechts)handelingen te kunnen verrichten.  

 

3.2 Voor de Volmacht geldt ook wat in paragraaf 2 van deze Instructie is beschreven over 

het ondertekenen van de Toetredingsakte door de Burgemeester respectievelijk de 

Commissaris van de Koning alsmede de "legalisatie".  

 

4 Toelichting op model voor interne besluitvormingsdocumenten  

 

4.1 De wet vereist dat de Burgemeester respectievelijk de Commissaris van de Koning pas 

zijn handtekening onder de Toetredingsakte en Volmacht mag zetten als daartoe een 

intern besluit bij die gemeente respectievelijk provincie is genomen. 

 

4.2 Het interne besluit bij de Aandeelhouder tot de Verkoop wordt genomen door het 

College van Burgemeester en Wethouders respectievelijk het College van 

Gedeputeerde Staten. Dat college is daartoe exclusief bevoegd (artikel 160 lid 1 sub e 

Gemeentewet respectievelijk artikel 158 lid 1 sub e Provinciewet).  

 

4.3 De wet schrijft niet dwingend voor dat het voorgenomen besluit tot Verkoop aan de 

Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten moet worden voorgelegd. Wel worden 

vooraf inlichtingen verstrekt als de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten 

daarom verzoekt of indien de uitvoering van het voorgenomen besluit tot verkoop van 

de aandelen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de desbetreffende gemeente of 

provincie (artikel 169 lid 4 Gemeentewet en artikel 167 lid 4 Provinciewet). In dat 

laatste geval neemt het college pas een besluit nadat de wensen en bedenkingen aan 

het college kenbaar zijn gemaakt of aan het college is medegedeeld dat geen wensen 

en bedenkingen worden gegeven.  

 

4.4 Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders dient ondertekend te 

worden door de Burgemeester en de Secretaris van het college. Het besluit van het 

College van Gedeputeerde Staten dient ondertekend te worden door de Commissaris 

van de Koning en de Secretaris van het college.  

 

5 Toezending van documenten 

 

5.1 Het origineel van de ondertekende Toetredingsakte, Volmacht en interne 

besluitvormingsdocumenten, inclusief alle hiervoor genoemde bijlagen, dienen per 

koerier te worden gestuurd aan het secretariaat van de Aandeelhouderscommissie van 

Attero Holding N.V. uiterlijk op 29 april 2014 en wel naar het volgende adres: 

 Provincie Noord-Brabant 

 Secretariaat Deelnemingen, Verdieping 21, Kamer 3 

 Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch 

 met vermelding “Project Amsterdam” 
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6 Schematisch overzicht van de interne besluitvorming bij de Aandeelhouder 

 

 

 

 

Heeft het besluit tot verkoop van aandelen in Attero volgens het college 

ingrijpende gevolgen voor de gemeente / provincie of zijn over het 

voorgenomen besluit inlichtingen verzocht aan het college?  

Nee 

Heeft de Gemeenteraad / Provinciale Staten 

wensen en bedenkingen over de voorgenomen 

Verkoop? 

Ja 

Nee Ja 

Besluit college moet rekening 

houden met wensen en 

bedenkingen 

Ondertekening besluit van college tot verkoop van aandelen in Attero door 

Burgemeester en Secretaris / Commissaris van de Koning en Secretaris 

 

Ondertekening van de Toetredingsakte en de Volmacht door de 

Burgemeester / Commissaris van de Koning 

Toezending ondertekende Toetredingsakte en ondertekende Volmacht, 

tezamen met intern besluit, aan secretariaat aandeelhouderscommissie 


