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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de besluitvorming tijdens de
aandeelhoudersvergadering van Cogas van 25 juni.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten de raad te informeren over het besluit van de aandeelhouders van
Cogas tot een extra dividenduitkering van € 30 miljoen.
Toelichting
Op 18 december 2020 heeft Cogas bekend gemaakt dat DELTA Fiber het 50% belang in het glasvezelbedrijf
Cogas Kabel Infra (CKI) van Cogas overneemt. Beide bedrijven werkten sinds 2012 samen in een 50% / 50%
joint venture gericht op de uitrol van glasvezel. DELTA Fiber is nu volledig eigenaar geworden van het bedrijf
dat circa 110.000 adressen in de regio van snel internet voorziet. Met deze overname veranderde er niets
aan de dienstverlening. Cogas besloot haar belang in CKI te verkopen omdat telecommunicatie door haar
niet meer wordt beschouwd als een kernactiviteit van haar bedrijf.
Cogas gaf daarnaast aan dat het met de opbrengst investeringen wil doen om de ambities in energietransitie
te realiseren. De exacte invulling zou worden bepaald in overleg met de aandeelhouders. Door Cogas zijn
daarna diverse scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de aandeelhouders, waarna besluitvorming heeft
plaatsgevonden.
In de aandeelhoudersvergadering van 10 mei hebben de aandeelhouders besloten om uit het
verkoopresultaat op de aandelen CKI een Dividendafbouwfonds van € 25 miljoen te vormen. Hiermee kan 5
jaar lang een bedrag van € 5 miljoen, als aanvulling op het jaarlijkse basisdividend, worden uitgekeerd.
Hiermee blijft de hoogte van het jaarlijkse dividend nog 5 jaar op het niveau dat we de afgelopen jaren
gewend zijn.
De aandeelhouders hebben aanvullend hierop in de aandeelhoudersvergadering van 25 juni in meerderheid
besloten tot een extra dividenduitkering ineens van € 30 miljoen. Dit is dus aanvullend op de € 25 miljoen in
het Dividendafbouwfonds.
De extra dividenduitkering van € 30 miljoen betekent voor Dinkelland: ca. € 2.730.000 (= 9,1%). Deze extra
dividenduitkering zal als meevaller worden meegenomen in het 2e programmajournaal 2021.
Hiermee komt de gehele netto-opbrengst van de verkoop van het 50%-belang van Cogas in CKI van € 55
miljoen ten goede aan de aandeelhouders.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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