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Advies inzake Dividendvoorstel UTS 2016
(art. 5 P.B. 2014, no. 3 (GT))

Bijlage(n):

Middels schrijven van 26 april 2018 van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (hierna: de Minister) ontvangen op 26 april 2018, is aan de adviseur verzocht om
advies betreffende het dividendvoorstel 2016 van United Telecommunication Services N.V.
(hierna: UTS).
Op 12 oktober 2017 (nummer 12102017.02) en 29 augustus 2017 (nummer: 29082017.01)
heeft de adviseur reeds advies uitgebracht betreffende dit voornemen tot het vaststellen van
een dividendbeleid UTS (zaaknummer 2017/024488).
De adviseur heeft bij het verzoek van 26 april 2018 slechts een schrijven d.d. 20 maart 2018
(ref 1521/2018) van de CEO van de UTS mogen ontvangen en een kopie van het stuk met
zaaknummer 20147/024488 waarop de adviseur reeds op 29 augustus 2017 advies heeft
uitgebracht.
Uit de ontvangen documenten blijkt niet dat het gestelde in de voorgaande adviezen van de
adviseur in acht is genomen. Ook heeft de adviseur geen jaarrekening 2016 UTS mogen
ontvangen noch een advies van het ministerie van financiën met betrekking tot het
dividendvoorstel 2016.
Met verwijzing naar de voorgaande adviezen benadrukt de adviseur wederom dat voor zoverre
er op 23 maart 2017 een dividendbeleid UTS is vastgesteld deze niet in overeenstemming met
de Landsverordening corporate governance is geschied. De adviseur wijst er nogmaals op dat
besluiten van een orgaan van een rechtspersoon die in strijd met de wet of de statuten zijn
genomen nietig zijn.
De adviseur verzoekt u om met in achtneming van het gestelde in de voorgaande adviezen en
de Landsverordening het voornemen tot het vaststellen van het dividendbeleid UTS 2016
alsmede het dividendbeleid UTS voor de jaren 2017 en 2018 gemotiveerd en vergezeld van alle
relevante stukken aan de adviseur te melden.
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