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Onderwerp
Verkoop aandelen Eneco
Kennisnemen van
Het besluit van het college van 21 januari tot verkoop van de aandelen Eneco tot een totaalbedrag van
€ 13,8 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Voor de wegvallende
dividenduitkering in de Perspectiefnota 2021 verschillende scenario’s op te nemen.
Inleiding
In 2019 bent u als gemeenteraad met regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van
het verkoopproces over de aandelen Eneco. Dit nadat u als raad aan ons als college aan het begin van
2019 opdracht hebt gegeven om te onderzoeken om de aandelen te verkopen. Met de informatienota
van 10 december 2019 bent op de hoogte gesteld van het bod en de verwachte opbrengst.
Kernboodschap
Door het Consortium(kopende partij) is door middel van een gecontroleerde veiling een bindend bod van
€ 827,06 per aandeel uitgebracht. Op dit bedrag worden de (transactie-)kosten van onder andere de
ingezette adviseurs in mindering gebracht. Rekening moet worden gehouden dat de transactiekosten
tussen 0,5% en 1% van de verkoopprijs bedragen.
Verder is de afspraak gemaakt dat op de uitbetaling van de verkoopprijs ter dekking van mogelijke
proceskosten in de REMU-procedure (vooralsnog bepaald op € 100.000,--) een bedrag gelijk aan het
percentage van het aandelenbelang van iedere gemeente gedurende vijf jaar na de aandelenoverdracht
apart wordt gezet. Voor onze gemeente zou dit ongeveer € 340,-- betekenen.
Consequenties
Door de verkoop van de aandelen is er geen zeggenschap meer in het beleid van de koper en vervalt
de jaarlijkse dividenduitkering.
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. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de wegvallende
dividenduitkering van € 210.000 zal in de Perspectiefnota 2021 verschillende scenario’s worden
opgenomen.
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Communicatie
Op 19 december 2019 is de aanmeldingstermijn gestart voor aandeelhouders om definitief te
besluiten hun aandelenbelang in Eneco wel of niet aan het Consortium te verkopen. De
aanmeldingstermijn loopt af op 26 februari 2020.
In lijn met de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst van 22 december 2017 treedt de
koopovereenkomst met het Consortium na het eindigen van aanmeldingstermijn in werking als op dat
moment aandeelhouders die gezamenlijk 75% of meer van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen
een definitief besluit tot verkoop hebben genomen.
Als op 26 februari 2020 aandeelhouders die gezamenlijk minder dan 75% van het aandelenbelang
vertegenwoordigen een definitief besluit tot verkoop hebben genomen, wordt de aanmeldingstermijn
verlengd tot en met 25 maart 2020.
Als op die datum aandeelhouders die gezamenlijk 75% of meer van het aandelenkapitaal
vertegenwoordigen een definitief besluit tot verkoop hebben genomen, treedt op dat moment de
koopovereenkomst met het consortium in werking.
Als ook op 25 maart 2020 de drempelwaarde van 75% van het aandelenkapitaal niet is behaald, komt
het bod van het Consortium te vervallen en treedt de koopovereenkomst niet in werking. Het
verkoopproces zal dan worden opgeschort voor een periode van maximaal drie maanden. Gedurende
deze periode zal de CvVA onderzoeken of de drempelwaarde van 75% van het aandelenkapitaal
alsnog kan worden behaald en alternatieven overwegen.
Vervolg
De aandeelhouders die uiterlijk 26 februari 2020 het definitieve besluit nemen om hun aandelen in
Eneco te verkopen, zullen 16 werkdagen nadat de laatste benodigde goedkeuring is verkregen hun pro
rata deel van de koopprijs ontvangen als de drempelwaarde van verkoop door tenminste 75% van het
aandelenkapitaal is behaald. De verwachting is dat de uitbetaling aan de aandeelhouders in het 2e
kwartaal van 2020 plaatsvindt.
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