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verslag

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.
De voorzitter constateert dat de vergadering reglementair is opgeroepen en dat besluiten
bij meerderheid van stemmen genomen zullen worden. Er is geen aanleiding om de
vergadering niet in het openbaar te houden.
Namens de aandeelhouders heeft de heer Beintema (wethouder gemeente Hellendoorn)
zich bereid verklaard het verslag van deze vergadering mee te concipiëren. De voorzitter
heet in het bijzonder welkom de heren Hofstede en De Man als vertegenwoordigers van de
externe accountant van de vennootschap en de heren Verhoeven en De Jong namens de
Ondernemingsraad.
2 Verslag AvA 5 april 2018
De voorzitter vraagt de aandeelhouders of er vragen of opmerkingen over het verslag van
5 april 2018 zijn. Nu deze niet worden ingebracht wordt het verslag vastgesteld
onder dankzegging aan mevrouw Traag, gedeputeerde provincie Overijssel, als medeopsteller.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
Buiten de twee schriftelijke mededelingen die geen aanleiding voor vragen of opmerkingen
vormen, zijn er geen ingekomen stukken of mededelingen.
4 Behandeling jaarverslag 2018 door Raad van Bestuur alsmede vaststellen
jaarrekening en winstbestemming
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO,
de heer Vermaat.
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Algemeen
De heer Vermaat blikt terug op het jaar 2018 en staat allereerst stil bij het thema
veiligheid waarbij structurele scherpte en aandacht geboden is en het jaar 2018 in het
teken heeft gestaan van een aantal aanvullende inspanningen. Alles teneinde het
veiligheidsbewustzijn in de organisatie blijvend te verhogen en het aantal incidenten en
ongevallen te minimaliseren.
Aan de hand van enkele kerngegevens gaat de heer Vermaat in op de belangrijkste
resultaten in 2018. Op gebied van betrouwbaarheid is sprake van continuering van de
positieve trend ten aanzien van de gemiddelde uitvalduur (elektriciteit) in het Enexis
gebied, mede dankzij de investeringen in distributieautomatisering waardoor op afstand
kan worden gemonitord en geschakeld.
Op het gebied klanttevredenheid refereert de heer Vermaat aan de inspanningen om de
customer effort scores te verbeteren en de belangrijkste leerpunten voor de organisatie
daarbij. Deze hebben vooral betrekking op het afgeven van realistische planningen en
tijdige klantcommunicatie en -informatie.
Specifiek op gebied van de energietransitie licht de heer Vermaat enkele belangrijke
ontwikkelingen toe waarbij Enexis, vanuit Enpuls, nauw betrokken is. Te denken aan de
bijdrage aan de Klimaattafels en aan initiatieven en activiteiten op het gebied van
mobiliteit, buurkracht en warmte.
De heer Vermaat spreekt tenslotte zijn waardering uit over de medewerkers van wie veel
wordt gevraagd in de sterk veranderende omgeving waarin de netbeheerder steeds
zichtbaarder wordt.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Blacquière, lid Raad van Bestuur/CFO.
Financieel
De heer Blacquière staat stil bij de belangrijkste cijfers van 2018 die een stabiele financiële
prestatie tonen. Er is sprake van twee bijzondere, eenmalige posten in 2018 (van in totaal
ca. € 76 miljoen) te weten een gedeeltelijke vrijval van belastinglatentie en vrijval van een
voorziening voor doelgebonden verlof.
Uitgaande van het profiel van een A-creditrating gaat hij in op de relevante ratio’s voor
Enexis waaraan zij ruimschoots voldoet.
Het dividendvoorstel behelst dat de netto winst uit de gewone bedrijfsvoering (de twee
bijzondere eenmalige posten dus buiten beschouwing latend) voor 50% wordt uitgekeerd
in de vorm van dividend (€ 122 miljoen, uit te betalen op 16 april a.s.). Het restant wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Daarna gaat de heer Blacquière in op het overzicht van de financiële stromen naar de
aandeelhouders in 2019. Naast de dividenduitkering betreft dit een rentebetaling met
betrekking tot aandeelhouderslening tranche D die per 30 september 2019 afloopt. In de
komende periode zal worden onderzocht of er een nieuwe lening met andere voorwaarden
kan worden vormgegeven om zodoende een win win situatie voor Enexis en
aandeelhouders te bewerkstelligen.
Aansluitend blikt de heer Blacquière kort vooruit aan de hand van een overzicht met enkele
kerncijfers voor 2019 op gebied van tarieven, investeringen, financiering en dividend.
Hij sluit zijn toelichting af met een overzicht van de meerjaren, dalende rente-ontwikkeling
welke een na-ijlend effect zal hebben op de ‘weighted average cost of capital’ (WACC).
De ACM gebruikt de WACC om de toegestane tarieven, omzet en redelijke netto winst
(passend bij de maatschappelijke taak en het gereguleerde risicoprofiel) te bepalen.
Een en ander betekent dat er vanaf de volgende reguleringsperiode (vanaf 2022) sprake
zal zijn van een daling van inkomsten en winst. Desondanks blijft het rendement op eigen
vermogen ook dan nog naar schatting 3,5% hoger dan bij het huidige schatkistbankieren.
De voorzitter dankt de heer Blacquière voor zijn toelichting en stelt voor, nu er vanuit de
vergadering geen vragen en/of opmerkingen zijn, het jaarverslag 2018 goed te keuren en
de jaarrekening 2018 vast te stellen inclusief de winstbestemming. De vergadering gaat
akkoord met dit voorstel.
5 Decharge
a

Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid

De voorzitter stelt de vergadering voor om de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V.
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
b

Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

De voorzitter stelt voor om de Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V. decharge
te verlenen voor het gehouden toezicht in het jaar 2018. De vergadering gaat akkoord met
dit voorstel. Desgevraagd door de heer Beintema delen de commissarissen vervolgens
enkele observaties en reflecties vanuit de toezichthoudende rol. Dit ten aanzien van een
aantal belangrijke thema’s en uitdagingen voor Enexis op gebied van bijvoorbeeld
veiligheid, energietransitie en investeringsopgave, schaarste aan technisch personeel e.d..
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6 Strategie en ontwikkelingen
De voorzitter geeft het woord aan de heer Vermaat voor een toelichting bij dit agendapunt.
Deze gaat in op de belangrijkste actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het bedrijf,
welke zijn samen te vatten onder de noemers Klimaatakkoord en transportschaarste.
Tevens geeft de heer Vermaat aan waaruit de visie en aanpak van Enexis bestaat ten
aanzien van deze vraagstukken. Specifiek op gebied van het Klimaatakkoord is het z.i.
zaak om geen draaiboek voor de komende 30 jaar op te stellen maar, op een adaptieve
wijze, nu te beginnen met logische stappen op natuurlijke momenten en deze periodiek te
herijken. Wat transportschaarste betreft zullen, naast de maatregelen die nu al worden
toegepast, de Regionale Energie Strategieën (RES-en) op termijn een belangrijk
sturingsinstrument vormen.
Al met al zal de inzet van Enexis ten aanzien van de geschetste ontwikkelingen zich
-regionaal/lokaal- vooral kenmerken door een pragmatische aanpak waarbij haalbare en
betaalbare oplossingen worden nagestreefd. Wat de RES-en betreft zal Enexis -uiteraardeen bijdrage leveren als onafhankelijk en deskundig netbeheerder onder het motto
“proactief op de inhoud, participatief op het proces”. Op landelijk niveau blijft Enexis
bijdragen aan de meer conceptuele en beleidsmatige discussies zoals de aanpak van
transportschaarste en systeemintegratie.
Een en ander leidt, aldus de heer Vermaat, tot de conclusie dat er veel ontwikkelingen zijn
die invloed hebben op Enexis doch dat het huidige Strategisch Plan voldoende ruimte en
houvast biedt om op de ontwikkelingen te anticiperen en dat een bijstelling op dit moment
niet nodig is. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met deze conclusie.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
De heer Niens, wethouder gemeente Raalte, verzoekt de heer Vermaat vervolgens om voor
‘wenkend perspectief’ en enthousiasme vanuit Enexis te willen zorgdragen speciaal op
gebied van warmte. Dit naar aanleiding van recente ervaringen in de regio daaromtrent.
Mevrouw Spierings, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, doet, gelet op alle
ontwikkelingen die gaande zijn op met name financieel -en energietransitie terrein een
oproep om de samenwerking tussen bedrijf en aandeelhouders verder te versterken.
Dit om elkaar richting toekomst te kunnen ondersteunen in de discussies en waar nodig in
de lobby-activiteiten op gebieden als kennis, communicatie en wet & regelgeving.
7 Vaststelling gewijzigd reglement Aandeelhouderscommissie
De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van
het reglement Aandeelhouderscommissie. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
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8 Benoeming lid Aandeelhouderscommissie
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van de heer
Beintema, namens de VEGANN, in de Aandeelhouderscommissie. De vergadering gaat
akkoord met dit voorstel.
9 Benoeming lid Raad van Commissarissen
De voorzitter schetst het traject dat heeft geleid tot de voordracht tot benoeming van
mevrouw Arts tot commissaris nadat hij de per heden aftredende mevrouw Caubo heeft
bedankt voor haar bijdragen als commissaris gedurende de afgelopen 8 jaar.
De Ondernemingsraad heeft bij deze voordracht een aanbevelingsrecht en geeft bij monde
van de heer Verhoeven een toelichting op de selectie van mevrouw Arts.
Voor het overige geeft de voorgestelde benoeming geen aanleiding tot vragen en/of
opmerkingen en stemt de vergadering in met de benoeming van mevrouw Arts tot
commissaris (in het bijzonder belast met de invulling van het profiel ‘sociaal economisch’).
Mevrouw Arts introduceert zichzelf waarna dit agendapunt wordt afgesloten.
10 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Er zijn geen bijzonderheden.
11 Sluiting
Verder niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng
en sluit de vergadering om 12.25 uur.
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op 25 juni 2020.
De Voorzitter

De Secretaris

______________
P.W. Moerland

___________
F. Voorwinde

Namens de Aandeelhouders:

______________
J.J. Beintema
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Presentielijst Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Enexis Holding N.V.
d.d. 11 april 2019
Naam aandeelhouder

Gemeente Ommen
Gemeente Raalte
Gemeente Staphorst
Gemeente ’s-Hertogenbosch (mede namens Brabantse Gemeenten)
Gemeente Echt-Susteren (mede namens VEGAL)
Gemeente Hellendoorn (mede namens VEGANN)
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Overijssel

JAARVERSLAG 2019
AAN:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 25 juni 2020 te ‘s-Hertogenbosch (agendapunt 4)

VAN:

Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

Het jaarverslag 2019 is opgenomen in de digitale omgeving van de website. Via de link
https://www.enexisgroep.nl/media/2695/enexis-holding-nv-jaarverslag-2019.pdf is het jaarverslag te raadplegen en
desgewenst te downloaden.
De Raad van Bestuur zal het jaarverslag tijdens de vergadering toelichten.
GEVRAAGD BESLUIT:
4a. Vaststellen Jaarrekening 2019
4b. Vaststellen winstbestemming

9 juni 2020
17AvA02
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aan

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Enexis Holding N.V.

van

datum
ons kenmerk

Raad van Bestuur
08 juni 2020
20AvA07a

Agendapunt 7: AvA 25 juni 2020
Betreft: Uitgifte aandelen in het kader van de converteerbare hybride
aandeelhouderslening
Inleiding
In de afgelopen maanden is intensief gesproken met de aandeelhouders over het
versterken van het eigen vermogen middels een converteerbare hybride
aandeelhouderslening. Daarbij kwam steeds ook de noodzaak aan de orde dat de Raad van
Bestuur - vanaf het moment dat de lening wordt afgesloten - het recht heeft aandelen uit
te geven. In alle gremia is daarover consensus. Uitgifte aandelen is een bevoegdheid van
de algemene vergadering. De lening wordt in juli 2020 afgesloten. Met dit voorstel wordt
derhalve de AvA-besluitvorming tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders
geformaliseerd.
Aanleiding
In het kader van de uitgifte van de converteerbare hybride aandeelhouderslening dient de
algemene vergadering van Enexis Holding N.V. de vennootschappelijke basis te creëren om
de uitgifte van aandelen op het benodigde tijdstip van conversie mogelijk te maken.
Daartoe bestaan twee mogelijkheden:
(i)
een uitgiftemachtiging aan de raad van bestuur;
(ii)
een rechtstreeks voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering.
Omdat een uitgiftemachtiging slechts voor een periode van 5 jaar kan worden afgegeven,
terwijl de lening een langere looptijd heeft, verdient de tweede mogelijkheid - een
rechtstreeks voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering – onze voorkeur. Hieraan
zijn geen termijnen verbonden. De Aandeelhouderscommissie heeft op 16 maart jl.
eveneens haar voorkeur voor deze mogelijkheid uitgesproken.
Betere waarborg voor beschikbaarheid aandelen op moment van conversie
Echter, bij de definitieve formuleringen van de leningdocumentatie bleek dat een
rechtstreeks voorwaardelijk besluit toch nog onvoldoende zekerheid geeft. Een dergelijk
voorwaardelijk besluit kan immers - om wat voor reden dan ook – worden herroepen,
aangepast of ingetrokken. Om te voorkomen dat we in een dergelijke situatie kunnen
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komen, hebben de juridische adviseurs van de (provinciale) aandeelhouders en Enexis
samen besloten de uitgifte aandelen via een machtiging aan de RvB te regelen. Dit AvAbesluit wordt vervolgens jaarlijks ‘ververst’ in de eerst volgende AvA. Hierdoor is er steeds
voor de volgende vijf jaren zekerheid. Een extra waarborg is dat het binnen drie maanden
verlopen van een eerder afgegeven machtiging een reden voor onmiddellijke conversie is.
Deze bepalingen zijn zeker van invloed geweest op de positieve beelden die rating
agencies hebben over Enexis en de aandeelhouderssteun.
Het nu voorliggende voorstel sluit een-op-een aan op de bepalingen in de
leningdocumentatie.
Maatschappelijk kapitaal
Statutair is het maatschappelijk kapitaal € 300 miljoen. In de situatie dat de lening
geconverteerd wordt moet daar € 500 miljoen bij komen. Dit dient meteen bij de uitgifte
aandelen geregeld te worden. Voorgesteld wordt het maatschappelijk kapitaal te verhogen
tot € 900 miljoen.
Governance
Voor de uitgifte aandelen en de aanpassing van het maatschappelijk kapitaal is statutair
een twee derde meerderheid in de algemene vergadering vereist.

Voorstel

a. Te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen en de Raad van Bestuur aan te wijzen een
en ander conform het bijgevoegde AvA-besluit (20AvA07b);
b. Te besluiten tot wijziging van artikel 3 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap waarbij
het maatschappelijk kapitaal zal worden verhoogd naar € 900.000.000.

20AvA07b

BESLUIT ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ENEXIS HOLDING N.V.
25 JUNI 2020

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Algemene
Vergadering) van Enexis Holding N.V., een naamloze vennootschap statutair
gevestigd te ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende aan de Magistratenlaan 116
5223MB ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel, onder nummer 17238877 (de Vennootschap) in vergadering
bijeen op 25 juni 2020,

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

A. De Algemene Vergadering heeft kennisgenomen van de inhoud van een
besluit van de raad van commissarissen (de RvC) van de Vennootschap
(aangehecht als bijlage 1 aan dit besluit) (het RvC Besluit).
B. De Vennootschap heeft aan de Aandeelhouders een verzoek verzonden tot
deelname aan een converteerbare hybride aandeelhouderslening 2020 van
maximaal € 500 miljoen (de Aandeelhouderslening).
C. De bepalingen van de Aandeelhouderslening houden onder meer in dat indien
aan bepaalde voorwaarden als genoemd in de leningsdocumentatie wordt
voldaan, de Vennootschap het recht heeft (gedeeltelijke) conversie van de
Aandeelhouderslening in te roepen en aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap uit te geven aan de desbetreffende aandeelhouder(s) ter
voldoening van (een deel van) de verplichting van de Vennootschap onder de
Aandeelhouderslening.
D. Ten einde de Vennootschap in staat te stellen aandelen uit te geven indien
aan de specifieke voorwaarden van de leningsdocumentatie is voldaan, wenst
de Aandeelhoudersvergadering hierbij te besluiten tot het, voor de duur van 5
jaar, aanwijzen van de raad van bestuur van de Vennootschap als het tot
uitgifte bevoegde orgaan voor het uitgeven van maximaal een zodanig aantal
aandelen met een nominale waarde van € 1 en tegen een koers zoals bepaald
is op basis van bepalingen in de leningdocumentatie, als benodigd ten einde
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het totaal van de verplichtingen van de Vennootschap onder de
Aandeelhouderslening op enig moment te kunnen voldoen.
E. Voorts wenst de Algemene Vergadering te besluiten tot het aanwijzen van de
raad van bestuur van de Vennootschap als het orgaan bevoegd tot uitsluiting
of beperking van het voorkeursrecht in verband met de uitgifte van aandelen
onder de Aanwijzing, zulks in verband met het bepaalde van artikel 4 en
artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap.
F. Het statutaire maatschappelijke aandelenkapitaal van de Vennootschap dient
verhoogd te worden om conversie mogelijk te maken. Daartoe dienen de
Statuten van de Vennootschap aangepast te worden.
G. Blijkens mededeling van de raad van bestuur zijn er geen houders van
rechten welke toekomen aan houders van met medewerking van de
Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
H. Blijkens mededeling van de raad van bestuur zijn geen aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap bezwaard met een pandrecht of een recht van
vruchtgebruik.
I. De raad van bestuur en de RvC hebben de gelegenheid gehad omtrent
onderstaand besluit advies te geven in overeenstemming met het bepaalde in
artikel 2:117 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
BESLUIT HIERBIJ:
1. Tot het aanwijzen van de raad van bestuur als
o het tot uitgifte bevoegde orgaan, voor de duur van 5 jaar, voor het
uitgeven van maximaal een zodanig aantal aandelen met een
nominale waarde van € 1 en tegen een koers zoals bepaald is op
basis van bepalingen in de leningdocumentatie, als benodigd ten
einde het totaal van de verplichtingen van de Vennootschap onder
de Aandeelhouderslening op enig moment te kunnen voldoen, en
o het orgaan bevoegd tot uitsluiting of beperking van het
voorkeursrecht in verband met de uitgifte van aandelen onder deze
Aanwijzing.
2. Dat de raad van bestuur op grond van deze Aanwijzing niet meer aandelen
zal uitgeven dan benodigd in het kader van de conversie van de
converteerbare hybride aandeelhouderlening 2020.
3. Tot wijziging van artikel 3 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap
waarbij het maatschappelijk kapitaal zal worden verhoogd naar
€ 900.000.000.
2
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Dit besluit behoeft ingevolge de Statuten een meerderheid van ten minste
twee/derden van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter constateert dat aan
deze eis is voldaan en derhalve het besluit rechtsgeldig kan worden genomen.
Voor ondertekening van dit besluit wordt de algemene vergadering van
aandeelhouders vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van de
algemene vergadering en een door de algemene vergadering uit de aanwezigen
aan te wijzen persoon.

Dit besluit of een kopie daarvan zal aan de raad van bestuur worden gezonden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Voorzitter

Secretaris

naam:

naam:

__________________

__________________

De door de algemene vergadering uit de aanwezigen aangewezen persoon,
zijnde:

Naam
Functie

__________________
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BESLUIT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN
ENEXIS HOLDING N.V.
Datum: 8 juni 2020
De Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V., een naamloze
vennootschap met haar statutaire zetel te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende
aan Magistratenlaan 116, 5223 MB ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het
handelsregister van de van de Kamer van Koophandel onder nummer 17238877
(de Vennootschap) in vergadering bijeen op 8 juni 2020;
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
A. De Vennootschap aan de Aandeelhouders een verzoek heeft verzonden tot
deelname aan een converteerbare hybride aandeelhouderslening 2020 van
maximaal € 500 miljoen (de Aandeelhouderslening).
B. De bepalingen van de Aandeelhouderslening onder meer inhouden dat
indien aan bepaalde voorwaarden als genoemd in de leningsdocumentatie
wordt voldaan, de Vennootschap het recht heeft (gedeeltelijke) conversie
van de Aandeelhouderslening in te roepen en aandelen in het kapitaal van
de Vennootschap tegen een koers zoals bepaald op basis van bepalingen
in de leningdocumentatie uit te geven aan de desbetreffende
aandeelhouder(s) ter voldoening van (een deel van) de verplichting van de
Vennootschap onder de Aandeelhouderslening.

C. Het statutaire maatschappelijke aandelenkapitaal van de Vennootschap
verhoogd dient te worden om conversie mogelijk te maken. Daartoe
dienen de Statuten van de Vennootschap aangepast te worden.
D. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen bij de algemene vergadering van
aandeelhouders ligt, waarbij de algemene vergadering van aandeelhouders
bij besluit de raad van bestuur kan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde
orgaan.
E. Blijkens mededeling van de raad van bestuur er geen houders van rechten
welke toekomen aan houders van met medewerking van de Vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen zijn.
F. Blijkens mededeling van de raad van bestuur geen van de aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap bezwaard zijn met een pandrecht of een
recht van vruchtgebruik.
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G. De Raad van Commissarissen kennis heeft genomen van het voorstel tot
wijziging van artikel 3 lid 1 van de Statuten zodat het maatschappelijk
kapitaal verhoogd wordt tot € 900.000.000.
BESLUIT HIERBIJ:
1. De goedkeuring aan de raad van bestuur te verlenen als het tot uitgifte
bevoegde orgaan, voor het uitgeven van maximaal een zodanig aantal
aandelen met een nominale waarde van € 1 tegen een koers zoals bepaald
op basis van bepalingen in de leningdocumentatie, als benodigd ten einde
het totaal van de betalingsverplichtingen van de Vennootschap onder de
Aandeelhouderslening op enig moment te kunnen voldoen voor de duur
van 5 jaar en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht in
verband met de uitgifte van aandelen onder de Aanwijzing.
2. Tot goedkeuring ingevolge artikel 18 lid 3 onder h. van de Statuten van de
Vennootschap van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van
artikel 3 lid 1 van de statuten van Enexis Holding N.V. waarbij het
maatschappelijk kapitaal zal worden verhoogd naar € 900.000.000.
Aldus besloten en getekend op 8 juni 2020

__________________________

_______

Door: P. Moerland
Titel: Voorzitter van de Raad van Commissarissen
__________________________

_______

Door: F. Voorwinde
Titel: Secretaris van de Raad van Commissarissen
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BESLUIT RAAD VAN BESTUUR
ENEXIS HOLDING N.V.
25 JUNI 2020

DE ONDERGETEKENDEN:
1.

de heer P. Vermaat;

en
2.

de heer M. Blacquière,

tezamen vormend en handelend als de voltallige raad van bestuur van Enexis
Holding N.V, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te ‘sHertogenbosch, kantoorhoudende aan de Magistratenlaan 116 5223MB ‘sHertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel , onder nummer 17238877 (de Vennootschap),
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
A. De Vennootschap heeft aan de Aandeelhouders een verzoek verzonden tot
deelname aan een converteerbare hybride aandeelhouderslening 2020 van
maximaal € 500 miljoen (de Aandeelhouderslening).
B. De bepalingen van de Aandeelhouderslening houden onder meer in dat
indien aan bepaalde voorwaarden als genoemd in de leningsdocumentatie
wordt voldaan, de Vennootschap het recht heeft (gedeeltelijke) conversie
van de Aandeelhouderslening in te roepen en aandelen in het kapitaal van
de Vennootschap uit te geven tegen een koers zoals bepaald op basis van
bepalingen in de leningdocumentatie, aan de desbetreffende
aandeelhouder(s) ter voldoening van (een deel van) de
betalingsverplichting van de Vennootschap onder de
Aandeelhouderslening.
C. Het statutaire maatschappelijke aandelenkapitaal van de Vennootschap
dient verhoogd te worden om conversie mogelijk te maken. Daartoe
dienen de Statuten van de Vennootschap aangepast te worden.
D. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen ligt bij de algemene vergadering
van aandeelhouders, waarbij de algemene vergadering van
aandeelhouders bij besluit de raad van bestuur kan aanwijzen als het tot
uitgifte bevoegde orgaan.
E. Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat er geen houders van rechten zijn,
die toekomen aan houders van, met medewerking van de Vennootschap,
uitgegeven certificaten van aandelen.
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F. Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat geen van de aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap bezwaard zijn met een pandrecht of een
recht van vruchtgebruik.

BESLUITEN HIERBIJ:
1. na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en machtiging
van de algemene vergadering van aandeelhouders en indien aan bepaalde
voorwaarden als genoemd in de leningsdocumentatie wordt voldaan, het
conversierecht van de Vennootschap van de Aandeelhouderslening in te
roepen en daarvoor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te
geven aan de desbetreffende aandeelhouder(s) ter voldoening van (een
deel van) de verplichting van de Vennootschap onder de
Aandeelhouderslening.
2. na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen de algemene
vergadering van aandeelhouders voor te stellen tot het wijzigen van artikel
3 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap waarbij het maatschappelijk
kapitaal zal worden verhoogd naar € 900.000.000.

Dit bestuursbesluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door of namens alle
leden van de raad van bestuur is getekend.
Dit bestuursbesluit treedt in werking zodra de hiervoor genoemde
goedkeuringen van de raad van commissarissen respectievelijk de algemene
vergadering van aandeelhouders zijn verkregen en de genoemde aanwijzingen
en machtigingen door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn
verleend.
De raad van bestuur zal ingevolge het gestelde in artikel 5.1 en 8.3 van de
Statuten haar aanwijzing alsmede de besluiten tot uitgifte van aandelen en
uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht binnen 8 dagen na het daartoe
strekkende besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders neerleggen
bij de Kamer van Koophandel.
P. Vermaat
Voorzitter raad van bestuur/CEO

M. Blacquière
Lid raad van bestuur/CFO

__________________________

_____________________________
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BENOEMING LEDEN AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
AAN:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 25 juni 2020 (agendapunt 8.a)

VAN:

Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Bijgaand treft u overeenkomstig de Statuten en het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van Enexis
Holding N.V. conform artikel 5 van voornoemd Reglement, de verklaring en opgave van relevante gegevens aan van
de kandidaten die de Aandeelhouderscommissie u voordraagt om te benoemen tot Lid van de
Aandeelhouderscommissie, te weten:
De heer IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde van de provincie Groningen
De heer Christophe van der Maat, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant

Wij verzoeken u conform ons voorstel te besluiten.

PAGINA 1 VAN 1

20AvA

Brabanclaan 1
Postbus 9015 1
5200 MC 's-Herr ogcnbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. Dhr. P. Vermaat
Postbus 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH

Onderwerp
Voordracht de heer C.A. van der Maat en de heer IJ.J. Rijzebol als leden van
de aandeelhouderscommissie
Aan
AHC Enexis

Geacht heer Vermaat,

Datum
3juni2020

In de bijlagen sturen wij u de aanvaarding als lid van de
aandeelhouderscommissie (AHC) Enexis Holding N.V. en Curriculum Vitae
van de heer C.A. van der Maat als vertegenwoordiger van de Provincie
Noord-Brabant en de heer IJ.J. Rijzebol als vertegenwoordiger van de
Provincie Groningen.

Van
D. Driessen
Bijlage(n)
4
Telefoon

06-55686894

Namens de AHC verzoeken wij u het voorstel om de heer Van der Maat en
de heer Rijzebol te benoemen als leden van de AHC Enexis Holding N.V. te
agenderen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 juni
2020.

Hoogachtend,
r

(,
De\heer Y . Van Hijum
Plaatsve
ngend
V 1 .
andeelhouderscommissie

\

',

r:

Mevrouw H.H. Driessen
Secretaris aandeelhouderscommissie

Curriculum Vitae
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Gezinssituatie:

Rijzebol, IJzebrand Jan
Zijldijk
23-05-48
’t Zandt
gehuwd, 3 kinderen (uitwonend)

Opleiding:

MULO Uithuizermeeden
Middelbare Landbouw School Groningen
Diverse college-serie’s gericht op bestuurlijke vaardigheden, beleidsvoering
en management.
AOCB Nijenrode Breukelen

Functies in het openbaar bestuur
11 maart 2020 - heden Gedeputeerde in de provincie Groningen met de portefeuilles:
•
•
•
•

Economische zaken
Financiën
Toezicht gemeentefinanciën
Gebied Centraal-Groningen (gemeente Groningen)

Onbezoldigde nevenfuncties, voortvloeiend vanuit de functie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lid Comité van Toezicht Interreg
Lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie
Lid IPO-bestuursadviescommissie Financiën
Lid Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
Lid Bestuurscommissie Economische Zaken Samenwerkingsverband Noord- Nederland (
Lid Dagelijks Bestuur Groningen Seaports
Lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports
Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Enexis
Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde
Lid van de Raad van toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV Bureau Groningen-Drenthe
Voorzitter Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen
Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Prolander
Lid Stuurgroep Economie Eemsdelta
Lid Stuurgroep Eemsdelta Green
Lid Stuurgroep Economie Plus Eemsdelta
Lid Stuurgroep Zernike
Lid Stuurgroep Aanpak Ring Zuid
Lid Stuurgroep Interreg
Voorzitter Stuurgroep Regionale Economie (NCG)
Voorzitter jury Groninger Ondernemingsprijs
Lid van het Comité van Aanbeveling Internationaal Congres, European Regional Science
Association (ERS)

15 nov. 2012 - 11 maart 2020 Wethouder in de gemeente Delfzijl met de portefeuilles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Wonen
Energie
Verkeer en Vervoer
Vergunningverlening
Wadden
Stuurgroep Vitale Kust
Projecten Centrum Delfzijl
Stuurgroep Omgevingsdienst Groningen
Dorpen
Regionale Energie Strategie (RES)

Overige bestuurlijke functies
23 april 2003 - 12 dec. 2012

Lid Provinciale Staten van Groningen, Lid Statenfractie CDA

23 mei 2011 - 12 dec. 2012

Lid commissie Mobiliteit en Energie provincie Groningen
Lid commissie Grote Projecten provincie Groningen

28 maart 2007 - 2 maart 2011 Voorzitter commissie Economie en Mobiliteit provincie
Groningen
1 mei 2009

- 2 maart 2011

Lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports

23 april 2003 - 15 maart 2007 Lid commissie Omgevingsbeleid en Wonen in de provincie
Groningen
6 mei 2002

- 3 juni 2003:

3 april 2000

- 6 mei 2002: Wethouder in de gemeente Loppersum met de portefeuilles:

•
•
•
•
•
•
•

Gemeenteraadslid in Loppersum
Voorzitter CDA-raadsfractie gemeente Loppersum

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Afval en Riolering
Verkeer en Vervoer
Welzijn en Zorgindicatie
Jeugdbeleid
Monumentenzorg
Kust en Cultuur

Functies in Gemeenteschappelijke Regelingen welke voortvloeiden uit het Wethouderschap:
• Voorzitter Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) te Bedum
• Secretaris Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
• DB-lid Instituut voor Amateuristische Kunstuitoefening (IVAK) te Delfzijl
• Penningmeester Molenstichting Fivelingo
• Voorzitter Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) te Bedum
januari 1995 - 3 april 2000

Gemeenteraadslid in Loppersum
Voorzitter CDA-raadsfractie gemeente Loppersum
Lid commissie Algemene Wet Bestuursrecht gem. Loppersum
Lid Georganiseerd Overleg gem. Loppersum

Bestuurlijke functies in het CDA
6 mei 2003

-

26 november 2012:

Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging afdeling Groningen

5 april 2003

-

november 2012:

Bestuurslid CDA-bestuurdersvereniging te Den Haag

oktober 2000 - 6 mei 2003:

Bestuurslid CDA-bestuurdersvereniging afd. Groningen

Functies in het openbaar bestuur/bedrijfsleven:
Diverse vervulde en inmiddels beëindigde (neven)functies:
-

Stuurgroep Programma Precisie Landbouw van het ministerie van E.L & I te Den Haag
Groene Geo Platvorm ministerie E.L. & I. te Den Haag
Stichtingbestuur NCOR te Wageningen
Commissie Teeltaangelegenheden van het Productschap Akkerbouw Den Haag
Voorz. werkgroep Vaktechniek Akkerbouw van LTO-Nederland te Den Haag
Voorz. stuurgroep Actieplan Aaltjesbeheersing van het Productschap Akkerbouw te Den Haag
Sectorbestuur Akkerbouw LTO-Nederland te Den Haag
Voorz. Sectie Akkerbouw LTO-Nrd in de provincie Groningen
Voorz. Project IJkakker van de NOM/LTO-Nrd.

1 januari 2001 - 1 mei 2012

Voorz. Raad van Commissarissen MAAT Holding BV
Wageningen

15 maart 1995 – 7 dec. 2012

Werkgr. Cons.aardappelen en Uien van LTO-Nederland te
Den Haag

1 januari 2001 – 1 mei 2010

Voorz. St. Adm. Kantoor MAAT Wageningen

15 maart 1997 - 15 dec. 2003

Voorz. Raad van Commissarissen AGRICO te Emmeloord

15 dec. 1991 - 15 mrt 1997

Lid Raad van Commissarissen AGRICO te Emmeloord

1 nov. 2007 - 1 jan. 2013

Stuurgroep Masterplan Phytophtora van het Productschap
Akkerbouw te Den Haag

1 nov. 2007 - 1 jan. 2013

Begeleidingscommissie DuRPh van Plant Research
International te Wageningen

?

Stuurgroep Functionele Agro Biodiversiteit te Den Haag

- 1 jan. 2012

2 mei 2002 - 1 jan. 2013

HPA-certificeringssoverleg van het Productschap Akkerbouw
te Den Haag
VKL-certificeringsoverleg CUMELA te Nijkerk

1 mei 1970 - 1 mei 1998:

zelfstandig ondernemer in de akkerbouw, met groeiend aantal
bestuurlijke (neven)functies in maatschappelijke- en
agrarische organisaties en bedrijven.

1 mei 1998 - heden:

vennoot in Mts. Rijzebol, akkerbouw- en pluimveebedrijf.

Secretaris Aandeelhouderscommissie
Enexis Holding N.V.
Mevrouw mr. H.H. Driessen
p/a Provincie Noord-Brabant

Datum
Bijlage

: 6 mei 2020
: CV

Onderwerp

: Schriftelijke verklaring

Geachte mevrouw Driessen,

Op 11 maart 2020 ben ik beëdigd als gedeputeerde. Als gedeputeerde ben ik belast met de portefeuille
Economische Zaken, Financiën en Toezicht gemeentefinanciën en tevens ben ik aangewezen als eerste
gemachtigde voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V..
Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het Reglement van de
Aandeelhouderscommissie, deel ik u mede dat ik de benoeming aanvaard van de functie als lid van de
Aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V. Hierin vertegenwoordig ik de Provincie Groningen.

Met vriendelijke groet,

IJ.J. (IJzebrand) Rijzebol

Martinikerkhof 12

Sint Jansstraat 4

Postbus 610

Telefoon

www.provinciegroningen.nl

9712 JG Groningen

9712 JN Groningen

9700 AP Groningen

050 316 4911

info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling
Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

CHRISTOPHE VAN DER MAAT
Profiel
Energiek, enthousiasmerend, betrokken, analytisch, verbindend,
oplossingsgericht.
Ervaring
Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant, 2019 - heden
Na een intensieve campagne waarbij ik lijsttrekker namens de VVD mocht zijn
hebben we de verkiezingen gewonnen en een nieuw college gevormd. In mijn
tweede bestuursperiode ben ik verantwoordelijk voor mobiliteit, financiën, de
provinciale organisatie en 1e loco Commissaris van de Koning.
Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant, 2015 - 2019
Portefeuillehouder geweest voor mobiliteit, de provinciale organisatie,
kennisinstellingen en ‘samenwerking’ waaronder het voorzitterschap van
Brabantstad.
Directeur gemeente Roosendaal, 2013-2015
Lid van het directieteam integraal verantwoordelijk voor de gemeentelijke
organisatie met 400 medewerkers en een begroting van ruim 200 miljoen euro.
Vanuit de directie was ik verantwoordelijkheid voor de portefeuille: zorg,
arbeidsmarkt, sport & cultuur, veiligheid en bestuur.
Teamleider strategie gemeente Dordrecht / Drechtsteden, 2012-2013
Leiding gegeven aan een team en verantwoordelijk voor strategische
vraagstukken op het gebied van integrale beleidsprogrammering (begroting);
organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
Jonge ambtenaar van het jaar, 2012
Met de prestigieuze titel ‘Jonge ambtenaar van het jaar’ heb ik erkenning
gekregen voor mijn ideeën over meer ondernemerschap binnen de overheid en
het bijbehorende concept ‘Zelfstandig Publiek Professional’.
(Sr.) Adviseur strategie en beleid gemeente Dordrecht, 2007-2012
ambtenaar van het jaar, 2012
Als adviseur en programmamanager heb ik voor Dordrecht en de Drechtsteden
diverse werkzaamheden verricht op het gebied van vernieuwing van de
begroting, het samenwerkingsverband Drechtsteden, bestuursadvisering en
gespreksleiding van diverse ontwikkelopgaven.
Medewerker onderwĳs en onderzoek Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (NSOB), 2006-2007
Als programmamanager diverse post doctorale opleidingen ontwikkeld en
begeleid en geparticipeerd in onderzoekstrajecten van de denktank van de
NSOB.

Onderwĳssecretaris Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB),
2005-2006
Verantwoordelijk voor het opbouwen van het onderwijssecretariaat van de
TSPB, uitvoering gegeven aan de pilot ‘selectie aan de poortivoor de bachelor
opleiding bestuurskunde en de master bestuurskunde mede vormgegeven.
Lid faculteitsbestuur, faculteit der rechtswetenschappen, Universiteit van
Tilburg, 2003-2005
Als studentlid van het faculteitsbestuur (resp. onderwijsbestuur) gewerkt aan de
implementatie van het bachelor master systeem, kwaliteitsmonitoring van
onderwijs en de invoering van het bindend studieadvies voor alle opleidingen
aan de rechtenfaculteit.
Diverse bestuursfuncties
Bestuurlijke ervaring in diverse besturen. Binnen de VVD waaronder het landelijk
hoofdbestuur, op de universiteit, oprichter van ‘Serious Ambtenaar’ en lid
geweest van het bestuur van de Vereniging voor Overheidsmanagement.

Opleiding
Master Constitutional Principles of International and European Law
Universiteit van Tilburg, diploma 2006 (Cum Laude)
Doctoraal bestuurskunde
Universiteit van Tilburg, diploma 2005
Propedeuse Nederlands Recht
Universiteit van Tilburg, diploma 2002
Havo en Vwo
Elzendaal college Boxmeer, diploma 1998 en 2000

Hobbys
Hardlopen, met mijn zoontje Floris in het bos vies worden & gadget-freak (aldus
mijn vrouw)
Referenties
Op verzoek leverbaar.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Enexis Holding B.V.
Secretariaat Aandeelhouderscommisssie (AHC)
p/a/ provincie Noord-Brabant
t.a.v. Mevrouw H.H. Driessen
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Voordracht benoeming gedeputeerde Van der Maat als lid van de
aandeelhouderscommissie Enexis Holding B.V.

Datum

2 juni 2020
Ons kenmerk

C2264263/ 4704450

Geachte mevrouw Driessen,

Uw kenmerk

Contactpersoon

J.S. (Jorien) de Rooij
Telefoon

(06) 52 79 42 50
Email

Op 14 juni 2019 ben ik beëdigd als gedeputeerde. Als gedeputeerde ben ik
belast met de portefeuille Mobiliteit, Financiën en Organisatie, tevens
aangewezen als eerste gemachtigde voor de aandeelhouderscommissie van
Enexis Holding NV.
Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het
Reglement van de Aandeelhouderscommissie, deel ik u mede dat ik de
benoeming aanvaard van de functie als lid van de Aandeelhouderscommissie
van Enexis Holding N.V. Hierin vertegenwoordig ik de Provincie Noord-Brabant.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

C.A. van der Maat,
gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie

jdrooij5@brabant.nl
Bijlage(n)

1

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. Dhr. P. Vermaat
Postbus 856
5201 AW ‘S-HERTOGENBOSCH

Onderwerp
Voordracht de heer Y.J. van Hijum als lid van de aandeelhouderscommissie

Aan

Geacht heer Vermaat,

AHC Enexis

In de bijlagen sturen wij u de aanvaarding van de heer Van Hijum als lid van
de aandeelhouderscommissie (AHC) Enexis Holding N.V. als
vertegenwoordiger van de Provincie Overijssel en zijn beknopt Curriculum
Vitae.
Namens de AHC verzoeken wij u het voorstel om de heer Van Hijum te
benoemen als lid van de AHC Enexis Holding N.V. te agenderen voor de
Algemene vergadering van Aandeelhouders op 9 april 2020.

Hoogachtend,

Mevr. A. Spierings
Voorzitter aandeelhouderscommissie

Mevr. H.H. Driessen
Secretaris aandeelhouderscommissie

Datum
16 maart 2020
Van
D. Driessen
Bijlage(n)
2
Telefoon
06-55686894

Curriculum Vitae
Personalia







Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Gezinssituatie:
Religie:

dr. Y.J. (Eddy) van Hijum
Laag Zuthem
17 april 1972
Delft
gehuwd, drie dochters
Protestantse Kerk in Nederland

Ervaring
Gedeputeerde provincie Overijssel
November 2014-heden
• Portefeuillehouder Regionale Economie, Financiën, Europa
• Lid van het Europees Comité van de Regio’s, coördinator economie EPP-fractie
• Lid Algemeen Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
• Voorzitter Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie CAO-provincies (2014-2019)
• Eerste loco-Commissaris, waarnemend CdK van oktober-december 2017
Lid Tweede Kamer (CDA)
2003-2014
• Woordvoerder Financiën, Immigratie & Asiel, Sociale Zaken & Werkgelegenheid,
Verkeer & Waterstaat, Binnenlandse Zaken
• Lid fractiebestuur van 2006-2012 (fractiesecretaris van 2010-2012)
• Lid presidium en ondervoorzitter Tweede Kamer van 2010-2012
Adviseur binnenlands bestuur
2001-2003
• Adviseur binnenlands bestuur bij achtereenvolgens PWC-Consulting en KPMG
• Diverse projecten voor gemeenten, WGR-regio’s en provincies gericht op verbeteren
van regionale samenwerking, bestuurskracht en interne sturing & beheersing

Medewerker onderzoek Universiteit Twente
1997-2001
• Promotieonderzoek naar de organisatie en financiering van het waterbeheer
• Onderwijs en begeleiden van afstudeerders en stagiaires

Consultant Infram BV
1995-1997
• Diverse opdrachten voor de afdeling Water van de provincie Overijssel, zoals het
opstellen van een Plan van Aanpak Verdroging

OPLEIDING
1990-1995
Civieltechnische bestuurskunde, Universiteit Twente
1984-1990
Atheneum, Bogerman College in Sneek

NEVENACTIVITEITEN
Secretaris stichting Oranjefeesten Laag Zuthem
2017-heden
• Organisatie van tweedaags evenement rond Koningsdag in Laag Zuthem
Lid Comité van Aanbeveling Sail Training Association (STAN)
2011-heden
• Ambassadeur van sail training programma’s voor jongeren van 15 tot 25 jaar, als Erelid
van verdienste voor de Zeilende Beroepsvaart (2005)

Informateur/formateur collegeonderhandelingen Olst-Wijhe
Maart-mei 2014
• Als informateur en formateur betrokken bij het opstellen van het collegeprogramma en
de formatie van een stabiel college van CDA, Gemeentebelangen en VVD

Voorzitter vertrouwenscommissie gemeenteraadsverkiezingen
2009, 2013, 2017
• Als voorzitter van de vertrouwenscommissie verantwoordelijk voor de selectie van
kandidaat-raadsleden van CDA-Zwolle (2009, 2013) en CDA-Raalte (2017)
Lid evenementencommissie Laag Zuthem
2011-2015
• Organisatie van evenementen (w.o. Burendag) voor jong en oud in Laag Zuthem
Lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Zwolle
2007-2010
• Toezichthouder bij Zorgcombinatie Zwolle, instelling voor langdurige zorg/thuiszorg

Lid Algemeen bestuur stichting Arcon
2004-2009
• Bestuurslid van welzijnsorganisatie Arcon, instelling voor belangenbehartiging,
onderzoek en advies op het gebied van de inclusieve samenleving

Lid gemeenteraad Zwolle (CDA)
1998-2003
• Woordvoerder Bestuur & Financiën en Werk & Welzijn, lid Rekenkamer Zwolle,
fractievoorzitter van 2002-2003

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

Secretaris Aandeelhouderscommissie
Enexis Holding N.V.
Mevrouw mr. H.H. Driessen
p/a Provincie Noord-Brabant

Datum

Bijlagen

05.03.2020

CV

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Onderwerp: Schriftelijke verklaring

Geachte mevrouw Driessen,
Op 19 juni 2019 ben ik beëdigd als gedeputeerde.
Als gedeputeerde ben ik belast met de portefeuille Regionale Economie, Financiën, Europa, tevens
aangewezen als eerste gemachtigde voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.
Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het Reglement van de
Aandeelhouderscommissie, deel ik u mede dat ik de benoeming aanvaard van de functie als lid van de
Aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V. Hierin vertegenwoordig ik de Provincie Overijssel.
Met vriendelijke groet,

dr. Y.J. (Eddy) van Hijum

(HER)BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
AAN:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
d.d. 25 juni 2020 (agendapunt 8.b)

VAN:

Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen treedt de heer Marc Calon bij
gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni 2020 terug als commissaris van Enexis
Holding N.V.
Op basis van wettelijke en statutaire bepalingen is de Aandeelhouderscommissie (AHC) uitgenodigd voor het doen
van een aanbeveling voor de nieuw te benoemen commissaris.
Met ondersteuning van Gasseling Search heeft de AHC onderzoek gedaan naar een geschikte kandidaat voor deze
functie. De Remuneratie- en Selectiecommissie is hierbij nauw betrokken door de AHC en heeft geparticipeerd in het
proces dat heeft geleid tot de selectie van de heer P.L.A. (Paul) Rüpp.
Met de AHC zijn wij van mening dat de heer Rüpp een geschikte kandidaat is voor de functie van commissaris van
Enexis Holding N.V., in het bijzonder belast met de invulling van het commissarissen-profiel ‘Politiek/Bestuurlijk’ en
‘Duurzaamheid’. Het curriculum vitae van de heer Rüpp treft u ingesloten aan.
Eveneens overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen treden mevrouw Carmen
Velthuis en de heer Joost van Dijk af bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
25 juni 2020. Tot ons genoegen hebben beide commissarissen aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede
zittingsperiode.
Hierbij draagt de Raad van Commissarissen derhalve de heer Paul Rüpp voor aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders om hem op 25 juni 2020 te benoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.
Tevens draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Carmen Velthuis en de heer Joost van Dijk voor aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders om hen op 25 juni 2020 te herbenoemen tot commissaris van Enexis
Holding N.V.
Voor de volledigheid delen wij u mee dat wij de Ondernemingsraad van Enexis Holding N.V. geïnformeerd hebben ter
zake onderhavig voorstel en dat de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni
a.s. in de gelegenheid wordt gesteld zijn standpunt in deze kenbaar te maken respectievelijk toe te lichten.
Wij verzoeken u conform onze voorstel te besluiten.
P.W. Moerland
Voorzitter Raad van Commissarissen
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