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Het voorstel voor het benoemen van een nieuwe interim directeur bij CDM Holding N.V. is
tijdens de bijeenkomst van de Raad van Ministers van 30 december 2013 (middels brief van
30 december 2013 met zaaknummer 2013/073839) behandeld. Besloten werd om de
adviseur corporate governance te benaderen voor spoedadvies.
De adviseur corporate governance
06012014.01 ad vies uitgebracht.

heeft bij brief van 6 januari 2014 met nummer

Met verwijzing naar artikel 9 lid 5 van de Eilandsverordening corporate governance
(AB 2009
no. 92) bericht ik u hierbij dat de Raad van Ministers op 8 januari 2014 alsnog akkoord is
gegaan met de benoeming zoals behandeld tijdens de vergadering van de Raad van
Ministers van 30 december 2013.
In genoemd advies van 6 januari jl. wordt onder andere verwezen naar het advies van de
adviseur corporate governance van 21 mei 2013. Hierin werd onder andere gesteld dat er
tegen de toenmalige benoeming voor een interim directeur voor zes maanden geen
zwaarwegende
belangen waren met inachtneming van het gestelde in het advies. Het
gestelde hield onder andere in dat het om een tijdelijke voorziening moest gaan en dat er
parallel hieraan een werving en selectie voor de aanstelling van een definitieve directeur
moest worden opgestart. Achteraf moet worden gesteld dat er aan deze definitieve
aanstelling door uiteenlopende
redenen geen invulling kon worden gegeven.
Feit is dat de bedrijfsvoering van de maatschappij zich momenteel in een zeer moeilijke
situatie bevindt, waarbij in het bijzonder word verwezen naar het door de Cubanen
opgelegd beslag en het negatieve impact hiervan op de cash flow positie van het bedrijf.
Indien niet per direct een interim directeur wordt benoemd die met het nodige
doorzettingsvermogen
en creativiteit aan de slag gaat kan dit ertoe leiden dat een
faillissement onafwendbaar
wordt, met aile negatieve economische en sociale gevolgen
van dien.

Het belang van de aanstelling van een definitieve directeur wordt zeker onderschreven
maar het is nu zaak om de vacante positie nu zo snel als mogelijk in te vullen. Een wervingen seledieronde ronde voor de definitieve aanstelling is gegeven de beschreven realiteit
van dit moment niet haalbaar. Het opstarten van het traject voor de werving en seledie
voor de aanstelling van een definitieve directeur zal op korte termijn aanvangen.
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