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Op 10 december is er een gecombineerde (digitale) bijeenkomst gehouden met 
Ondernemerskontakt “Eindhoven Airport”,Ondernemerskontakt de Hurk,
Ondernemerscontact Kapelbeemd, Ondernemers Vereniging Acht en
Ondernemersvereniging bedrijventerrein Esp. 
Doel van deze bijeenkomst was het verkrijgen van een toelichting bij het voornemen
tot verkoop van de aandelen in Glasvezel Eindhoven B.V. aan Breedband Regio
Eindhoven B.V. De vijf ondernemersverenigingen zijn nl ieder voor 20%
aandeelhouder in Glasvezel Eindhoven B.V. 
 
Aansluitend zijn er per ondernemersvereniging individuele
ledenbijeenkomsten gehouden waar gestemd werd op het wel of niet verkopen van
de aandelen van de BV. En tevens werd er gestemd om de diverse bestuurders
machtigingen te verlenen om de transactie ( sluiten van een koopovereenkomst
aandelen en akte levering aandelen in Glasvezel Eindhoven B.V> aan Breedband
Regio Eindhoven B.V> ) af te ronden.

 



Alle ondernemersverenigingen hebben groen licht gegeven voor de verkoop
van de aandelen van GVE. Er is afgesproken dat er een uiterste inspanning
geleverd zal worden om up front 20% van de verkoopprijs te ontvangen en
daarna 11 gelijke termijnen ( 2022 tot en met 2032 ). 
GVE heeft er het volste vertrouwen in, dat dit gaat lukken, waarmee een
belangrijke stap is gezet.

Op dit moment zijn de contouren dus geschetst en zijn zij druk met het
opleveren en aanreiken van allerlei zaken en verplichtingen van GVE (denk
aan contracten, verzekeringen et cetera ). Hoe meer duidelijkheden er zijn, des
te minder zekerheden hoeven zij te stellen. Ook al is duidelijk dat ze nog enige
tijd nodig hebben, is het juridisch geen probleem om met terugwerkende kracht
naar 1 januari 2021 de aandelen over te laten gaan.

Zodra er ontwikkelingen zijn hoort u weer van ons. 

UPDATE GVE 

Tijdens deze individuele ledenbijeenkomsten is er beloofd dat we
jullie van de ontwikkelingen op de hoogte zouden houden.


