DORDRECHT

BESLUIT

Gemeentebestuur

Nr. SBC/1729138

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d.19 oktober 2016 inzake splitsing Eneco Holding NV;
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;
verwijzende naar de collegebesluiten van 21 juni 2016 (raadsinformatie
splitsingstraject) en 17 mei 2016 (zienswijze splitsing naar ACM; kabinet) en mede
de frequente tussentijdse onderlinge college-informatie in aanmerking genomen;

BESLUIT:
1. in te stemmen met de wijze van splitsing en goed te keuren:

de wijziging van de identiteit en het karakter van Eneco Holding NV in de zin
van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek;
de wijze van splitsing door middel van (i) het uitkeren van de aandelen van
het energiebedrijf (in natura) aan de aandeelhouders van Eneco Holding NV
en (ii) het omzetten van Eneco Holding NV tot holding van de netwerkgroep;
2. in te stemmen met het besluit tot statutenwijziging van Eneco Holding. De

governance van de netwerkgroep wordt tot uitdrukking gebracht in gewijzigde
statuten Eneco Holding, aangevuld met een convenant met de AHC. Het
convenant met de AHC geldt (nagenoeg) identiek voor het energiebedrijf.
Instemming met de statutenwijziging van Eneco Holding zal tevens inhouden
instemming met het convenant (dat dus zowel voor netwerkgroep als
energiebedrijf zal gelden);
3. de raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen aan ons college kenbaar te

maken ten aanzien van het voornemen van het college om in de
aandeelhoudersvergadering van Eneco Holding NV in november 2016 in te
stemmen met het splitsingsplan, de vaststelling van de statuten en convenant
van de gesplitste ondernemingen en het verkrijgen om niet van aandelen;
4.

wethouder Mos voor de duur van de huidige collegeperiode aan te wijzen als
vertegenwoordiger namens de gemeente Dordrecht bij het uitoefenen van
stemrecht in alle aandeelhouders(commissie)vergaderingen van (de
rechtsopvolgers van) Eneco Holding NV.

Aldus besloten in de vergadering van 25 oktober 2016.

Het college van Burgemeester en WOouders
de secretaris
de burgmeester

M.M. van der Kraan
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