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“Als aandeelhouder volgen we de ontwikkeling van Enexis op de voet. Wij waren dus niet verrast dat Enexis een
beroep deed op de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken ten behoeve van de uitvoerbaarheid
van de energietransitie. De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is zó groot en heeft veel effect op de regionale
netbeheerders dat je die niet alleen met vreemd vermogen kunt financieren.

DOOR
ENERGIE IN
VERBINDING

In een open dialoog met de aandeelhouders zijn diverse financieringsoplossingen bedacht en doorgerekend. Denk
aan het verlagen van dividenduitkeringen of het bijstorten van kapitaal door de aandeelhouders. Ik was onderdeel van
een klein team dat de alternatieven ambtelijk voorbereidde, de zogenoemde ‘P4’ waarin vertegenwoordigers vanuit
provinciale en gemeentelijke aandeelhouders zitting hebben. Een zorgvuldig proces vonden we uitermate belangrijk,
omdat het gaat om veel geld en complexe materie. Dit moet begrijpelijk uitgelegd kunnen worden binnen gemeenten
en provincies. Het hielp enorm dat Enexis vlak voor de coronacrisis het land in is getrokken om alle aandeelhouders
een uitgebreide toelichting te geven. Dat is een compliment waard. Ondanks alle financiële en juridische vraagstukken
en coronabeperkingen was er bij aandeelhouders en Enexis altijd de bereidheid om te komen tot een succesvol
resultaat. In dit gehele proces hebben wij ons dan ook laten bijstaan door een goed team van externe adviseurs.
We zijn aandeelhouders van een gezond bedrijf en willen dat Enexis ook in de toekomst gezond blijft.
Uiteindelijk bleek de converteerbare hybride aandeelhouderslening het meest geschikte instrument. Hiermee
gaven 5 provincies en 65 gemeenten in 2020 een kapitaalinjectie van € 500 miljoen aan Enexis om uitvoering te
geven aan de energietransitie; een taak die ook voor de aandeelhouders van grote maatschappelijke betekenis is.
Wij vinden het belangrijk dat de energietransitie slaagt en dat onze burgers en bedrijven ook in de toekomst
kunnen rekenen op een betrouwbare en duurzame energievoorziening.”
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