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Toelichting VEGANN op verzoek Enexis

Nijverdal, 21 april 2020

Geachte leden,
Namens de voorzitter van de VEGANN, de heer J. Beintema, ontvangt u deze brief met toelichting van
VEGANN op het verzoek van Enexis aan hun aandeelhouders om het eigen vermogen van Enexis te
versterken.
Inleiding
Op 15 april jl. heeft u van Enexis het verzoek gekregen om deel te nemen in een lening om op die
manier het eigen vermogen van Enexis te versterken. Enexis heeft meer eigen vermogen nodig om
ook vreemd vermogen aan te kunnen trekken en met dat vermogen hun investeringen in de energietransitie te kunnen financieren. Enexis heeft u daarvoor van de nodige informatie voorzien. De investeringen van Enexis vinden plaats op gemeentelijk grondgebied. Gemeenten zijn daarom een belangrijke partij voor Enexis.
Rol VEGANN
Vanuit VEGANN hebben wij meegekeken en -geadviseerd in de totstandkoming van de stukken die
Enexis heeft verstrekt. Daarnaast hebben verschillende bureaus (derden) meegekeken vanuit hun
specifieke financiële of juridische expertise. Wij zijn van mening dat de uitvraag van Enexis en de aanvullende stukken een goed en compleet beeld geven van de vraag van Enexis. Op basis van deze informatie en de financiële positie van uw gemeente, kunt u een afweging maken of u wel of niet deelneemt.
Vanuit VEGANN willen we u er graag op wijzen dat we de belangen van de VEGANN graag willen blijven vertegenwoordigen, ook als de lening aan Enexis tot stand is gekomen. Op dit moment vertegenwoordigen wij ruim 7,3% van het aandelenvermogen van Enexis, oftewel bijna € 37 miljoen van de
€ 500 miljoen die Enexis vraagt.
Aandelenverhouding
De financiële en politieke situatie is in iedere gemeente verschillend. Het bestuur van VEGANN wil
daarom benadrukken dat het aan iedere gemeente zelf is om de afweging te maken of zij wel of niet
deelneemt aan de lening. Wel pleit het bestuur voor het zoveel mogelijk handhaven van ons aandelenbelang dat we nu hebben, nl. 7,3% van het totaal.
Als bestuur van VEGANN zouden we graag zien dat de verhoudingen: gemeenten – provincies en
noord – zuid niet substantieel verschuiven indien de lening door Enexis wordt geconverteerd. Het bestuur heeft zich daarom hard gemaakt voor de mogelijkheid dat gemeenten meer kunnen lenen dan
naar rato, als er andere gemeenten zijn die minder of helemaal niet willen of kunnen uitlenen. Wij

willen daarom graag voor of tijdens de ALV VEGANN inventariseren wie wel of niet deelneemt en of
gemeenten minder of juist meer willen uitlenen dan naar rato van hun aandelenverhouding. Om die
reden adviseren we om gebruik te maken van het tweede instapmoment van de lening, nl. 30 november 2020. Hiervoor kunt u zich uiterlijk op 16 november 2020 aanmelden. Het eerste instapmoment is
15 juli 2020.
Daarnaast adviseren we u gebruik te maken van de ambtelijke informatiebijeenkomsten die Enexis
over dit onderwerp op 23 en 24 april middels een webcast aanbiedt. Zij hebben u daarover separaat
geïnformeerd.
De ALV VEGANN is gepland op vrijdag 19 juni 9:00-11:00 in Zwolle. U ontvangt hiervoor separaat een
uitnodiging en de stukken.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de heer P. Beukenkamp via emailadres:
p.beukenkamp@hellendoorn.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter bestuur VEGANN,
Pim Beukenkamp

Ambtelijk secretaris VEGANN

