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Geachte voorz¡tter,

De Raadvan Bestuurvan hetfusieziekenhuisAlgemeen StedelijkZiekenhuisAV heeftop haarzitting

dd e3 november zorS de liquiditeitspositie van het ziekenhuis besproken.

Hieruit blijkt dat om op korte termijn (zor8) aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen,

er een liquiditeitstekort van circa 3 miljoen euro blijkt.

De Raad van Bestuur heeft diverse opties overlopen en besloten om 1 van beide of een combinatie van

beide onderstaande opties in praktijk te brengen.

Optie e: het aangaan van een bijkomende permanente kor-te termijn kredietlijn bij een financiële instelling

ten bedrage van 3 miljoen euro, waarbij de financiële instelling als voorwaarde stelt dat deze bijkomende

kredietlijn integraal gewaarborgd wordt door de 3 deelgenoten van het ASZ.

Optie z: het verschaffen van een permanente kofte termijn kredietlijn door de 3 deelgenoten ten bedrage

van 3 miljoen euro, waarvan de onderliggende parameters in een overeenkomst zullen worden vastgelegd

ter vergoeding van intrest aan marktconforme voorwaarden, en met terugbetalingsmodaliteiten die gelinkt

zijn aan de oprichting van de nieuwe juridische structuurAV A.S.Z.(ASZ r.r) (lees: hetverschaffen van een

voorschot op de kapitaalinbreng in ASZ r.r)

De verdeling van deze som ls als volgt:

Mogen wij u vragen om ons per kerende te laten weten
a. Welk van beide opties u zalweerhouden
b. ln functie van uw keuze, ofwel een waarborg te verlenen voor het vermelde bedrag, ofwel het

vermelde bedrag vrij te maken met het oog op verdere financiële transacties ter zake
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De Raad van Bestuur van het ASZ bespreekt op r8 december zorS bovenvermelde materie, en dient dan over
alle nodige informat¡e te beschikken met het oog op de ten uitvoerbrenging.
Mogen wij u dan ook vragen om uiterlijk tegen deze bespreking, en bij voorkeur reeds vroeger, ons uw
antwoorden te bezorgen.

Met dank en achtingsvolle groeten

De algemeen directeur wnd. De voorzitter
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