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Onderwerp : Verkoop aandelen Eneco (resultaat veiling) 

 

 

Onderwerp  

Verkoop aandelen Eneco 

 

Kennisnemen van 

Het resultaat van de veiling en de selectie van het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu 

Electric Power als koper voor de voorgenomen verkoop van de Eneco aandelen. 

 

Inleiding 

Door de Aandeelhouderscommissie Eneco (AHC) worden de aandeelhouders regelmatig geïnformeerd 

over de voortgang van het transactieproces. Via informatienota’s hebben wij u deze brieven ter kennis-

name doorgestuurd. De laatste brief die wij hebben doorgestuurd dateerde van 5 november 2019. In 

deze nota gaven wij aan dat er ten opzichte van de eerdere informatienota geen nieuwe (financiële) 

ontwikkelingen te melden zijn. 

 

Zoals u al via de media op 25 november jongstleden heeft kunnen vernemen is uit het resultaat van de 

veiling het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power gekomen als koper voor de 

voorgenomen verkoop van de Eneco aandelen. De meest recente brief van de AHC van 25 november 

gaat in op het bod van het consortium en het vervolgtraject. In de bijlage vindt u deze brief alsmede 

het persbericht van 25 november dat namens AHC, Eneco en het consortium is uitgegaan. 

 

Kernboodschap 

Door het consortium is door middel van een gecontroleerde veiling een bindend bod van € 827,06 per 

aandeel uitgebracht. Rekening moet nog worden gehouden met een kostenpost van maximaal 1% van 

de verkoopopbrengst. 

 

Consequenties 

De (informatieve) brief van de AHC heeft op dit moment geen directe (financiële) consequenties voor 

de gemeente. Na ontvangst van het informatiepakket zal door het college een definitief besluit 

genomen worden over de verkoop. 
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Financiën 

De gemeente West Betuwe bezit 16.875 aandelen met een boekwaarde op de balans van € 16.882. 

Na aftrek van de kosten en de boekwaarde is er bij verkoop sprake van een netto boekwinst van € 13,8 

miljoen. Momenteel wordt er in de begroting rekening gehouden met een dividendopbrengst van 

€ 210.000. Na de verkoop van de aandelen wordt dit niet meer ontvangen (2020 (dividend over 2019) 

is dan het laatste jaar waarin de gemeente dividend van Eneco ontvangt) en zal dit in de begroting 

opgevangen dienen te worden.. 

 

Vervolg 

Iedere aandeelhouder zal worden gevraagd een Definitief Besluit over de verkoop van zijn aandelen-

belang in Eneco te nemen. Voor een dergelijk besluit is nadere en diepgaandere informatie benodigd 

dan tot op heden aan u is verstrekt. Daartoe stelt de AHC in nauwe samenwerking met haar adviseurs, 

Eneco en het consortium een informatiepakket op. Onderdeel van dit pakket betreft het Toelichtings-

document. Dit document heeft een belangrijke informerende en ondersteunende rol ten behoeve van 

de besluitvorming bij de 44 aandeelhouders. Dit Toelichtingsdocument zal, op hoofdlijnen, een 

beschrijving geven van het verkoopproces, het bod (financieel en niet financieel), de koper, een 

aanbeveling van de AHC aan de aandeelhouders en de stappen die nodig zijn voorafgaand en na de 

gemeentelijke besluitvorming. Verder zal ook de koopovereenkomst en overige transactie-

documentatie worden verstrekt die relevant is voor de Definitieve Besluitvorming. Aandeelhouders 

hebben vervolgens een termijn van 40 werkdagen om dit Definitieve Besluit te nemen. Als aan het 

einde van deze aanmeldingstermijn van 40 werkdagen tenminste 75% 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 75% van het 

aandelenkapitaal niet binnen 40 werkdagen is behaald. 

 

Na ontvangst en bestudering van het informatiepakket zal het college een definitief besluit nemen 

over de verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket. 

 

Bijlage(n) 

-Brief van de Aandeelhouderscommissie Eneco (AHC) van 25 november 2019; 

-Persbericht Eneco van 25 november 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


