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Voorqesteld besluit

in te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Dordrecht in Eneco Groep N.V.
aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric
Power Co. Ine.
Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college van B&W is formeel bevoegd om namens de gemeente de koopovereenkomst met het
Consortium en Eneco aan te gaan. Het college is voornemens om tot verkoop van zijn aandelen
over te gaan. Aan dit principebesluit liggen de volgende, doorslaggevende argumenten ten
grondslag:

1. het Consortium heeft het beste bod gedaan aan de aandeelhouders met de beste
voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid;
2. het Consortium onderschrijft de duurzaamheidsstrategie van Eneco en gaat (en kan) de
komende jaren een substantieel bedrag investeren in duurzaamheid;
3. het Consortium zal Eneco prudent blijven financieren met als doelstelling tenminste het
behoud van de huidige kredietwaardigheid;
4. het Consortium onderschrijft het principe van een verkoop met minimale resterende
aansprakelijkheid voor de aandeelhouders (clean exit);
5. het Consortium committeert zich om gedurende langere tijd aandeelhouder te blijven;
6. de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Eneco zullen als
gevolg van de overname ongewijzigd blijven;
7. Eneco behoudt het volledige structuurregime met een eigen raad van commissarissen.
Het college is van mening dat deze koper aldus prima voldoet aan de criteria zoals opgenomen in
hoofdstuk 12 van het consultatiedocument; op basis waarvan het eerdere besluit tot voornemen
tot afbouw van aandelen na zienswijze mede werd genomen.
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Echter gezien het belang van het besluit tot aandelenverkoop legt het college hierbij dit besluit
vóór aan de gemeenteraad. Omdat de raadssamenstelling anders is dan in 2017 verwijzen wij als
nadere toelichting u daarnaast naar de toenmalige raadsbrief in deze link. Waarbij we benadrukken
dat de moeizame verhouding met de onderneming ten tijde van die brief, in de verdere transactie
gelukkig niet meer aan de orde is geweest.
Wat is het doel?

Dit voorstel is de formele afhechting van de eerdere aankondiging dat er een koper is gevonden
voor de aandelen van Eneco Groep NV , waarover u spoedshalve via email op 25 november jl. door
wethouder Burggraaf bent geïnformeerd.

Na de consultatiefase onder de aandeelhouders in 2017 hebben de commissie van verkopende
aandeelhouders ("CvVA") en Eneco Groep N.V. ("Eneco") op basis van onderzoek van de
betrokken adviseurs gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco vorm te geven door een
verkoop via een controlled auction (gecontroleerde veilingverkoop) Deze is begin 2019 van start
gegaan. Na het doorlopen van de prékwalificatiefase, de fase van niet-bindende biedingen en de
fase van bindende biedingen hebben de CvVA en Eneco gezamenlijk met het consortium van
Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., Ine. (het "Consortium") overeenstemming
bereikt over het bod van het Consortium aan iedere aandeelhouder om het aandelenbelang in
Eneco te kopen. Het bod strekt zich ook uit tot de aandeelhouders die in de consultatiefase geen
besluit tot afbouwen hebben genomen. Het is nu, conform de afgesproken procedure, aan iedere
aandeelhouder om een definitief besluit te nemen om zijn aandelenbelang in Eneco wel of niet aan
het Consortium te verkopen.
Zoals op 25 november aangekondigd is het belangrijk dat de grote aandeelhouders waaronder
Dordrecht spoedig een finaal besluit nemen. Een spoedig besluit geeft onder meer een goed signaal
naar de koper, het geeft snelle duidelijkheid aan het personeel van Eneco dat er een andere
eigenaar komt en niet in de laatste plaats biedt het duidelijkheid aan het collectief van verkopende
gemeenten zelf. De drempel van tenminste 75% verkoop van alle aandelen is cruciaal.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

In feite heeft de raad op 31 oktober 2017 al ingestemd met het voornemen. De raad wordt nu in
de gelegenheid gesteld om vast te stellen of aan de toen voorgelegde condities (naast prijs: vooral
hoofdstuk 12 consultatiedocument) met dit besluit is voldaan.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Deze zijn belicht in het toelichtingsdocument.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Toelichtingsbijeenkomsten voor raadsleden

De AHC zal in de eerste helft van januari 2020 een aantal besloten toelichtingsbijeenkomsten
organiseren voor de raadsleden van de aandeelhoudende gemeenten om dit toelichtingsdocument
en het eindresultaat van het verkoopproces toe te lichten. Hiervoor is ook in Dordrecht een
bijeenkomst gepland; op 13 januari om 19:00 in het stadhuis. Raadsleden die hiervan gebruik
willen maken worden vanwege het besloten karakter verzocht om zich van te voren via de speciale
webpagina http://www.denhaaq.nl/eneco aan te melden én bij de bijeenkomst een
identiteitsbewijs ter verificatie te kunnen tonen omdat de raadsleden uit verschillende gemeenten
afkomstig zijn.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Zie de raadsbrief met daarin al opgenomen links.
Hoe wordt dit betaald?

Niet van toepassing.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Aanwending opbrengst

Zoals in de Kadernota 2020 beschreven, en recent wat verder uitgewerkt en met u besproken in
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de commissie Bestuur en Middelen van 19 november, vormt de opbrengst van de aandelen Eneco
een belangrijke financiële pijler onder de Agenda Dordrecht 2030.
Het toewijzen van middelen aan concrete eerste stappen/projecten uit Agenda Dordrecht 2030 is
op dit moment nog niet aan de orde; dit zal waarschijnlijk onderdeel vormen van de
beraadslagingen rondom de Kadernota 2021.
Nog geen begrotingswijziging

Omdat de verkoop momenteel nog niet definitief is, dat wordt deze pas zodra tenminste 75% van
de aandelen daadwerkelijk worden verkocht en de vereiste goedkeuringen daartoe zijn ontvangen,
stellen wij voor om e.e.a. comptabel te verwerken zodra de overdracht van aandelen een feit is.
Het college van Burgemeester en Wethouders
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