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Onderwerp
Verkoop van de aandelen Eneco Groep N.V.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019

besluit:

1. In te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Bloemendaal in 
Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power Co. Ine.;

2. De geheimhouding met betrekking tot de koopovereenkomst, het Offer Protocol, de 
Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst en de leeswijzer bij het Offer Protocol en de 
koopovereenkomst als bijlagen bij het raadsvoorstel op grond van het bepaalde in artikel 
55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid 
sub b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

De raad voornoei
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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Bloemendaal in 

Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power Co. Ine.;

2. De geheimhouding met betrekking tot de koopovereenkomst, het Offer Protocol, de 
Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst en de leeswijzer bij het Offer Protocol en de 
koopovereenkomst als bijlagen bij het raadsvoorstel op grond van het bepaalde in artikel 
55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid 
sub b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De Commissie van Verkopende Aandeelhouders, Eneco en het consortium van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power Co. Ine. (hierna: het consortium) hebben op 25 november 
2019 overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van de Eneco aandelen tegen een 
overnamebod van C 4,1 miljard. Indien uw raad akkoord gaat met de verkoop én in totaal 
tenminste driekwart van alle aandelen voor verkoop worden aangeboden kan de gemeente 
Bloemendaal naar verwachting zo'n C 13,5 miljoen tegemoet zien. Dit is exclusief verrekening van 
transactiekosten.

Het college heeft eerder besloten om de aandelen in het energiebedrijf in principe te willen 
verkopen, de gemeenteraad heeft op 28 september 2017 besloten hiermee akkoord te gaan. Nu 
bekend is wie Eneco overneemt en wat de hoogte van het bod is stelt het college de raad voor om 
de aandelen definitief te verkopen.

Elk van de aandeelhoudende gemeenten dienen nu een definitief besluit te nemen over de verkoop 
van haar aandelenbelang in Eneco. In de komende 3 maanden zullen de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten JA of NEE moeten zeggen tegen het bod. Zo ook de gemeente 
Bloemendaal. Het te nemen besluit staat los van de overwegingen waaraan het geld zou kunnen 
worden besteed. Dit is aan de orde na definitieve verkoop van de deelneming. Het "ja/nee-besluit" 
vereist een strakke planning welke door en in samenwerking met de aandeelhouderscommissie 
Eneco (AHC) is opgesteld. Hierbij geldt een 40-dagen termijn welke start op donderdag 19 
december 2019 en loopt tot en met de deadline van 26 februari 2020. De periode tussen kerst en 
oud en nieuw is hiervan uitgezonderd.

Het college van B&W is bevoegd om namens de gemeente de koopovereenkomst met het 
consortium aan te gaan; Het moment is daar dat het college van B&W het voorstel voorlegt aan de 
gemeenteraad gezien het belang van het besluit tot aandelenverkoop en de daarbij gehanteerde 
verkooptermijn.

Beoogd effect
Dat het college en de gemeenteraad van Bloemendaal akkoord gaan met de verkoop van de 
aandelen Eneco N.V. binnen de daarvoor gestelde 40-dagen termijn welke loopt tot uiterlijk 26 
februari 2020.

Politieke keuzeruimte
Het college is bevoegd om namens de gemeente Bloemendaal de koopovereenkomst aan te gaan, 
maar gezien het belang van het besluit tot aandelenverkoop ligt het in de rede dat de 
gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming. Voorleggen aan de raad is consistent met de 
besluitvorming ten tijde van het principebesluit. In afwijking van het principebesluit kan er geen
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sprake van zijn de raad om wensen en bedenkingen te vragen. Het college kan immers in haar 
definitief besluit hiermee geen rekening meer houden. Het college kan enkel instemmen met de 
verkoop of ervan af zien. Deze keuze wordt via dit raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd.

Gedachtegang

Argumenten
Na de consultatiefase onder de aandeelhouders in 2017 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., Ine. (het "Consortium") overeenstemming 
bereikt over het bod van het Consortium aan iedere aandeelhouder om het aandelenbelang in 
Eneco te kopen. Het bod strekt zich ook uit tot de aandeelhouders die in de consultatiefase geen 
besluit tot afbouwen hebben genomen. 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.

Iedere aandeelhouder wordt verzocht uiterlijk 26 februari 2020 dit definitieve besluit te nemen.
Het college van B&W is bevoegd om namens de gemeente de koopovereenkomst met het 
Consortium en Eneco aan te gaan. Het college is voornemens om tot verkoop van zijn aandelen 
over te gaan. Aan dit principebesluit liggen de volgende, doorslaggevende argumenten ten 
grondslag:

1. het Consortium heeft het beste bod gedaan aan de aandeelhouders en alle overige 
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.

Gezien het belang van het besluit tot aandelenverkoop legt het college het besluit tot verkoop voor 
aan de gemeenteraad. Om deze besluitvorming te faciliteren heeft de CvVA het bijgevoegde 
toelichtingsdocument ter beschikking gesteld. Dit document bevat onder meer 
achtergrondinformatie ter ondersteuning van het voorgestelde besluit.

Ook zijn voor het te nemen besluit een viertal stukken onder geheimhouding verstrekt.
1. De koopovereenkomst (SPA: Sale And Purchase Agreement);
2. Het Offer Protocol;
3. De Leeswijzer voor de koopovereenkomst en Offer Protocol en;
4. De Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst.

Hiervoor geldt geheimhouding voor altijd. Uw raad wordt voorgesteld de geheimhouding te 
bekrachtigen. Dit is onderdeel van besluitvorming. Deze informatie zal niet via de Griffie 
beschikbaar worden gesteld en is alleen via het online portaal beschikbaar.
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Verder organiseert de CvVA enkele regionale toelichtingsbijeenkomsten voor raadsleden. U treft 
data/locaties in dit voorstel aan. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Kanttekeningen
Inkomstenderving. De gemeente besluit tot verkoop van de aandelen Eneco Groep N.V. maar loopt 
hierdoor structurele dividendinkomsten mis. Dividendinkomsten zijn echter per definitie risicovol en 
onzeker.

Alternatieven
Het alternatief is om de aandelen in Eneco Groep N.V. niet te verkopen maar in bezit te houden.
Dit heeft als voordeel dat er dividend wordt ontvangen. De hoogte en omvang daarvan is onzeker.

Overwegingen van het college
Zie vorengenoemde argumenten.

Middelen

Financiële middelen
Er zijn geen extra (incidentele) middelen nodig om het aandelenbezit te verkopen.
De huidige aandeelhouders zullen naast de verkoopprijs ook nog het dividend over 2019 
ontvangen. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden uitbetaald, maar in 
ieder geval voor de daadwerkelijke aandelenoverdracht. Het uit te keren dividend over 2019 zal 
naar verwachting in totaal ca. C 68 miljoen bedragen, oftewel C 13,68 per aandeel. Dit betekent 
voor Bloemendaal een uitkering gelijk aan die van boekjaar 2019 en bedraagt C 225.583.
De verkopende aandeelhouders ontvangen derhalve twee betalingen, namelijk het dividend over 
2019 en de te ontvangen prijs per aandeel (koopprijs) van ca. C 13,5 miljoen. Dit laatste bedrag is 
exclusief verrekening van transactiekosten. Deze bedragen ca. 0,5 tot 1 procent van de koopsom 
maar zijn nog niet bekend.
Met de wegvallende structurele dividendinkomsten is vanaf de begroting 2019 reeds rekening 
gehouden. In de begroting 2020 is de dividenduitkering 2019 als incidentele opbrengst geraamd. 
De raming is conform verwachte uitkering.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
Participatie van burgers is hier niet aan de orde.

Communicatie
Door de AHC is een informatiepakket samengesteld welke dient om de besluitvorming door uw raad 
te ondersteunen. Dit toelichtingsdocument is als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. Daarnaast 
zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. En wel op de volgende data:

Dinsdag 7 januari 2020 te Rotterdam;
Donderdag 9 januari 2020 te Heemstede;
Maandag 13 januari 2020 te Dordrecht;
Op alle dagen is het aanvangstijdstip 19:00 uur.
Raadsleden kunnen zich via www.denhaag.nl/eneco voor een Toelichtingsbijeenkomst aanmelden. 

Voor het overige conform bestaand beleid.
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Samenwerking (Heemstede)
Zowel het college- als raadsvoorstel zijn in samenspraak met de Heemsteedse vertegenwoordiger 
in de AHC tot stand gekomen.

Vervolgproces/evaluatie
Iedere aandeelhouder zal worden gevraagd een Definitief Besluit over de verkoop van zijn 
aandelenbelang in Eneco te nemen. Hiervoor geldt een termijn van 40 werkdagen met als 
einddatum 26 februari 2020. Als aan het einde van deze aanmeldingstermijn van 40 werkdagen 
tenminste 750Zo van het aandelenkapitaal een Definitief Besluit tot verkoop heeft genomen, dan zal 
het Consortium het bod gestand doen. De aanmeldingstermijn wordt met 20 werkdagen verlengd 
als aanmeldingsdrempel van 750Zo van het aandelenkapitaal niet binnen 40 werkdagen is behaald. 
Aandeelhouders die binnen de aanmeldingstermijn (inclusief een eventuele verlenging met 20 
werkdagen) geen definitief besluit tot verkoop hebben genomen, kunnen gedurende een na- 
aanmeldingstermijn van 25 werkdagen alsnog besluiten hun aandelenbelang te verkopen.
In het Burgerlijk Wetboek (art. 2:92a BW) is een bepaling opgenomen dat een aandeelhouder die 
950Zo van het geplaatste kapitaal bezit, een vordering tot overdracht van de resterende 50Zo van de 
aandelen in kan stellen bij de Ondernemingskamer. Het is aan het consortium om desgewenst zo'n 
vordering in te stellen.
De minderheidsaandeelhouder ontvangt bij een toewijzing van de vordering een vergoeding voor 
zijn aandelen die in de regel gebaseerd is op de prijs die de koper heeft betaald bij de transactie of 
op een waardering van een of meerdere deskundigen. De Ondernemingskamer kan een dergelijke 
vordering van een meerderheidsaandeelhouder ook afwijzen.

Bijlagen
-Toelichtingsbrief van de AHC van Eneco (2019008383);
-Toelichtingsdocument van de AHC van Eneco (2019008384);

Een viertal stukken onder geheimhouding:
-Koopovereenkomst tussen Eneco en consortium;
-Offer Protocol tussen Eneco en consortium;
-Leeswijzer bij het Offer Protocol en de koopovereenkomst tussen Eneco en consortium; 
-Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst om bepaalde onderwerpen tussen de verkopers 
onderling te regelen.

Achterliggende documenten
-Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V. van B&W van Bloemendaal 
van 29 augustus 2017 (2017017002);
-Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V. van uw raad van 
28 september 2017 (2017016972).

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

gemeentesecretaris.


