Dat is de reden dat de VEB dit onderwerp aan de orde stelt. Graag stellen wij u in de gelegenheid
om hier opheldering over te geven.
5. Vragen aan DSM
(i)
(ii)

Is de berichtgeving in NRC juist?
Waarom heeft DSM in haar jaarrekeningen over 2017 en 2018 geen melding
gemaakt van de lekkage/uitstoot van lachgas in de AnQore fabriek?
(iii)
Waarom heeft DSM geen melding gemaakt van de lekkage in het hoofdstuk "what
still went wrong" in respectievelijk 2017 en 2018?
(iv)
Is de lekkage meegenomen in de berekening van de GHGE die DSM in 2017 en
2018 heeft gerappmteerd en zo nee, waarom niet?
Is de lekkage van invloed op de long term incentive performance target? Zo ja, is
( v)
DSM voornemens deze aan te passen?
(vi)
Was de raad van commissarissen op de hoogte van de lekkage? En zo ja per
wanneer?
(vii) Is de lekkage meegedeeld aan de accountant van DSM?
(viii) Waarom is de uitstoot niet voor 2017 ontdekt, althans is de lachgasuitstoot van
AnQore / DSM Acrylonitril niet eerder gemeten?
(ix)
Zijn bij de verkoop van 65% van de AnQore aandelen B.V. in december 2015
afspraken gemaakt met CVC Capita! Partners B.V. over contingent liabilities?
Bijvoorbeeld: hoe worden de risico's verdeeld bij een grote schadeclaim inzake de
lachgasuitstoot? DSM was (in ieder geval vóór december 2015) verantwoordelijk
voor de uitstoot als voormalig 100% aandeelhouder.
(x)
Recent pleitte de heer Sijbesma voor een hogere prijs voor de uitstoot van CO2: "het
is het efficiëntste systeem om bedrijven tot bewegen aan te zetten." Hoe kijkt u aan
tegen de uitstoot van lachgas? Wat gaat DSM doen om de effecten van de uitstoot
op kmte termijn te redresseren?
Uw reactie zien wij graag voor 20 juni 2019 tegemoet.
Wij plaatsen ook een kopie van de brief op onze website.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Effectenbezitters

P.M. Koster
Directeur

hoofd juridische zaken / Advocaat
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