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Aan de Gemeenteraad
Samenvatting
Na de consultatiefase onder de aandeelhouders in 2017 waarbij de aandeelhoudende gemeenten een
principestandpunt hebben ingenomen over de eventuele verkoop van de Eneco aandelen hebben de
commissie van verkopende aandeelhouders ("CvVA") en Eneco Groep N.V. ("Eneco") op basis van
onderzoek van de betrokken adviseurs gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco vorm te
geven door een verkoop via een controlled auction. De gecontroleerde veilingverkoop is begin 2019
van start gegaan. Na het doorlopen van de prekwalificatiefase, de fase van niet-bindende biedingen
en de fase van bindende biedingen hebben de CvVA en Eneco gezamenlijk met het consortium van
Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc. (het "Consortium") overeenstemming bereikt
over het bod van het Consortium aan de aandeelhouders om het aandelenbelang in Eneco te kopen.
Het is nu, conform de afgesproken procedure, aan iedere aandeelhouder om een definitief besluit te
nemen om zijn aandelenbelang in Eneco wel of niet aan het Consortium te verkopen. Door middel van
de bijgaande brief van de Aandeelhouderscommissie van 11 december 2019 en het
Toelichtingsdocument van 11 december van de CvVA wordt u geïnformeerd over het gevolgde proces
en over de overwegingen die ertoe hebben geleid te kiezen voor het bod van het consortium van
Mitsubishi/Chubu.
Iedere aandeelhouder wordt door de AHC verzocht uiterlijk 26 februari 2020 een definitief besluit te
nemen. Wij zijn als college van B&W bevoegd om namens de gemeente de koopovereenkomst met
het Consortium en Eneco aan te gaan.
Wij hebben als college op op 19 september 2017 het principebesluit genomen de Eneco aandelen te
verkopen nadat u als raad in de gelegenheid was gesteld wensen en bedenkingen in te dienen.
Het moment is nu gekomen een definitief besluit te nemen om de aandelen te verkopen aan het
consortium onder voorwaarde dat u daar mee instemt.
Wij zijn voornemens tot verkoop van de aandelen over te gaan. Aan dit principebesluit liggen de
volgende overwegingen ten grondslag (zie ook de hoofdstukken 3 en 4 van het bijgevoegde
Toelichtingsdocument):
1. het Consortium heeft het beste bod gedaan aan de aandeelhouders en de andere
stakeholders van Eneco, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid.
2. het Consortium onderschrijft de duurzaamheidsstrategie van Eneco en gaat een substantieel
bedrag investeren in duurzaamheid.
3. het Consortium zal Eneco prudent blijven financieren met als doelstelling tenminste het
behoud van de huidige kredietwaardigheid.
4. het Consortium onderschrijft het principe van een verkoop met minimale resterende
aansprakelijkheid voor de aandeelhouders (clean exit).
5. het Consortium committeert zich om gedurende langere tijd aandeelhouder te blijven.
6. de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Eneco zullen
ongewijzigd blijven.

7. Eneco behoud het volledige structuurregime met een eigen raad van commissarissen.
Voor een toelichting op het gevolgde proces en een onderbouwing van deze overwegingen verwijzen
wij u naar het door de CvVA beschikbaar gestelde Toelichtingsdocument.
Gezien het vorenstaande stellen wij u voor in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de
gemeente Schiermonnikoog in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V. , de kopende
entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.
Financiën:
De verkoop leidt tot een bruto verkoopopbrengst van ongeveer € 1.350.000. Hier moeten de
transactiekosten nog vanaf worden gehaald (ongeveer tussen de 0,5% en 1% van verkoopopbrengst).
De gemeentelijke aandelen staan voor € 0 in de boeken en dus hoeft daar geen afboeking op plaats
te vinden.
Bij verkoop van de gemeentelijke aandelen vervalt ook het gemeentelijk dividend. Hier is in de
meerjarenbegroting 2020-2023 reeds rekening mee gehouden.
Een risico is nog mogelijke kosten voortvloeiend uit de Remu procedure (zie daarvoor het
Toelichtingsdocument blz. 41).
Zodra de verkoop en dus de opbrengst definitief wordt in 2020, zal deze worden geraamd in de
eerstvolgende tussentijdse rapportage.

Bijlagen:
-Raadsvoorstel Verkoop Eneco aandelen
-Brief van de Aandeelhouderscommissie Eneco van 11 december 2019
-Toelichtingsdocument van de CvVA van 11 december 2019
-offer protocol - geheim
-de koopovereenkomst - geheim
-de aanvullende aandeelhoudersovereenkomst - geheim
-de leeswijzer - geheim
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