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lnleiding

a. Algemeen
De toenmalige deelnemers van de EGD hebben bij het omzetten van de toenmalige Gemeen-
schappelijke regeling EGD naar een NV-structuur in 1987/1988 een achtergestelde lening verstrekt
aan de NV EGD. ln 1992/1993 zijn de rechtsvoorgangers van Enexis, te weten EGD en lJsselmij,

een lening aangegaan. Hêt betreft een lening van 58 overheden met een totale hoofdsom van

€82,2 miljoen met een vaste rente vango/o, niet aflosbaar en achtergesteld.

Vanuit bedrijfseconomische motieven wenst Enexis de lening te herstructureren. ln het afgelopen
jaar hebben Enexis en de 3 grote leninggevers (de provincies Overijssel, Groningen en Drenthe)
van de zogenaamde'EDON-lening' intensief met elkaar gesproken en de mogelijkheden voor be-
eindiging of herstructurering verkend.

De essentie van de oplossing is dat alle leninggevers hetzelfde voorstel van Enexis hebben ont-
vangen en kunnen kiezen voor een omzetting van de lening in aandelen Enexis of aflossing in

cash. Wij kiezen voor de optie omzetten in aandelen.

Omdat wij met de omzetting naar aandelen ons aandelenbelang van de huidige 2,28% naar circa
2,37o/o uitbreiden (bij een gelijkblijvend totaalaantal aandelen) en er op langere termijn sprake is
van structurele verlaging van de beschikbare financiële ruimte, leggen wij, met inachtneming van

artikel 167 van de Provinciewet, ons voorgenomen besluit voor instemming aan u voor. Met dit
voorstel bieden wij uw Staten tevens, in overeenstemming met het Protocol verbonden partijen, de
in deze situatie gewenste informatie aan.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

c. Economie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing

Advies

l. ln te stemmen met ons voorgenomen besluit tot medewerking aan de herstructurering van de zo-
genoemde EDON-lening door aflossing met aandelen Enexis Holding NV onder de genoemde

voorwaarden.

ll. ln te stemmen met onze voorgenomen ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Beoogd effect

lnvulling geven aan goed aandeelhouderschap van het netwerkbedrijf Enexis vanuit de publieke taak

door mee te werken aan de door Enexis gewenste herstructurering van de EDONlening en het be-
houden van een minder, maar naar verwachting op de langere termijn goed rendement.
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Argumenten

Wij hebben de volgende argumenten om in te stemmen met de omzetting van de EDON-lening naar

een gelijkwaardige hoeveelheid aandelen:

Rendement: Met het accepteren van het voorstel tot de omzetting van de hoofdsom van de

EDON-lening naar aandelen breidt de provincie haar aandelenbelang van de huidige 2,28o/o naat
circa 2,37o/o uit (bij een gelijkblijvend totaalaantal aandelen). De provincie gaat er wel structureel

financieel op achteruit. De provincie mist een zeker jaarlijks cashrendement uit hoofde van de
jaarlijkse rentebetaling op basis van 9% van de uitstaande hoofdsom en krijgt hiervoor een minder
zeker rendement op aandelen terug (prognose is circa7,2o/o), waarvan de helft in cash wordt uit-
gekeerd. Bij de aflossing in aandelen is voor de jaren tot en met 2018 een garantie overeenge-
komen en levert de meegeleverde aandeelhouderslening D voor 2019 voldoende cashrendement.

Met ingang van 2020 hebben we lagere opbrengsten van circa € 230.000,--. Daarbij blijft de jaar-

lijkse waardevermeerdering van de aandelen (ca. € 150.000,--) door de winst die niet wordt uit-
gekeerd buiten beschouwing. Gezien de overgangsregeling is hier tijdig rekening mee te houden

in het financieel kader voor de begroting.

Juridische opinie opzegbaarheid lening: Op basis van afstemming hebben de provincies reeds in
het voortraject juridische opinies opgevraagd over de opzegbaarheid van de lening. Vanuit Enexis

was reeds bekend dat zij beschikken over juridische opinies die stellen dat de lening opzegbaar is.

Om dit via juridische weg scherp te krijgen, zullen we als aandeelhouder tegen 'ons' eigen bedrijf
een procedure moeten gaan doorlopen. Het op kosten van de gemeenschap voeren van mogelijk

langjarige juridische procedures tegen een bedrijf waar we zelf aandeelhouder van zijn, achten wij

niet verantwoord.

Goed aandeelhouderschap en maatschappelijk belang: De energiemarkt is de afgelopen jaren

sterk veranderd en onze deelneming in Enexis heeft te maken met de gevolgen van deze regule-

ring. ln het licht van het belang dat deze regulering ook moet leiden tot een acceptabel kosten- en

dus tarievenniveau voor de gebruikers van het netwerk, achten wij het ook verstandig mee te wer-
ken aan het opzeggen door Enexis van deze voor Enexis dure lening.

Tijdsplanning
Tijdens het laatst gevoerde bestuurlijke overleg van de 3 provinciale leninggevers en Enexis werd

duidelijk dat het voor Enexis cruciaal is dat voor het einde van het boekjaar (31 december 2015) er

een rechtsgeldig besluit van de leninggevers moet liggen. Anders kunnen en mogen zijdeze afwik-
keling en de effecten daarvan niet meer in de jaarrekening verwerken. Omdat wij met de omzetting

naar aandelen ons aandelenbelang van de huidige 2,28o/o naar circa 2,37o/o uitbreiden (bij een gelijk-

blijvend totaalaantal aandelen) en er op langere termijn sprake is van structurele verlaging van de

beschikbare financiële ruimte, leggen wij, met inachtneming van artikel 167 van de Provinciewet, ons

voorgenomen besluit voor instemming aan u voor. Met dit voorstel bieden wij uw Staten tevens, in
overeenstemming met het Protocol verbonden partijen, de in deze situatie gewenste informatie aan,

zodat ook wij de vaststellingsovereenkomst voor 3'1 december 2015 rechtsgeldig kunnen onderteke-

nen.
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Financiën
Tot en met 2019 zijn er geen financiële gevolgen vanwege de suppletieregeling die deel uitmaakt van

de afspraken met Enexis. Met ingang van 2020 moet uitgegaan worden van een teruggang van de
jaarlijkse opbrengst van ca. € 380.000,-- naar een kasopbrengst van jaarlijks ca. € 150.000,- (ge-
prognosticeerd), een nadeel van circa € 230.000,-- op de jaarlijkse structurele ruimte. Daarbij blijft de
jaarlijkse waardevermeerdering (ook circa € 150.000,-- per jaar) van de aandelen door de winst die
niet uitgekeerd wordt en dus binnen Enexis NV blijft, buiten beschouwing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Aanbod voor aflossing EDON-lening
2 Vaststellingsovereenkomst

Ter inzage in kamer C0.39
Niet van toepassing.

Assen, 25 november 2O15

Kenmerk: 4812.1 12015005099

Gedeputeerde Staten voornoemd,

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris

walcoll



Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 november 2015, kenmerk
4812.112015005099;

gelet op de artikelen 158 en 169 van de Provinciewet;

in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot medewerking aan de

herstructurering van de zogenoemde EDON-lening door aflossing met aandelen Enexis Holding

NV onder de genoemde voorwaarden;

ll. in te stemmen met de voorgenomen ondertekening door Gedeputeerde Staten van de vaststel-
lingsovereenkomst.

Assen, 16 december2OlS

Provinciale Staten voornoemd,
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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST  

 

 

De ondergetekenden: 

 

 

1. Provincie/Gemeente1 ………………., kantoorhoudende te ..……………… 

…………….………............., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………………….., hierna te noemen: "Leninggever"; 

 

en 

 

2. De naamloze vennootschap Enexis Holding N.V., gevestigd te Rosmalen en 

kantoorhoudende te (5223 MH) ‘s-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer M. Blacquière als directeur/CFO; hierna te noemen 

"Enexis Holding" 

3. De besloten vennootschap Enexis B.V., gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende te 

(5223 MH) ‘s-Hertogenbosch, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. 

Blacquière als directeur/CFO; hierna te noemen "Enexis B.V. " 

 

 Ondergetekenden 2 en 3 gezamenlijk te noemen "Enexis" 

 De Leninggever en Enexis gezamenlijk ook te noemen: "Partijen"; 

 

OVERWEGENDE DAT:  

 

a. Leninggever en  N.V. Energiebedrijf Ijsselmij (hierna: "Ijsselmij") of  N.V. 

Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (hierna "EGD")  voor het samengaan van 

Ijsselmij en EGD in N.V. Energie Distributiemaatschappij voor Oost- en Noord 

Nederland EDON (hierna "EDON"), een achtergestelde, niet-aflosbare  Overeenkomst 

van Geldlening hebben gesloten; hierna te noemen: "de Overeenkomst"; 

 

                                                 
1 Svp doorhalen wat niet van toepassing is 
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b. Ijsselmij en EGD per 31 december 1993 zijn opgehouden te bestaan door een fusie met 

EDON  en dat vervolgens EDON en Pnem MEGA groep B.V. samengegaan zijn in 

Essent; 

 
c. Essent Nederland B.V. op 31 december 2001 de Overeenkomst heeft overgenomen van 

EDON;  

 
d. via een Schuldovernemingsovereenkomst d.d. 23 januari 2009 Essent Netwerk B.V. 

(Enexis B.V.) de Overeenkomst samen met andere soortgelijke overeenkomsten (hierna: 

"de Edon lening") heeft overgenomen van Essent Nederland B.V.; 

 
e. op 5 januari 2009 Essent Netwerk B.V. de naam heeft gewijzigd in Enexis B.V. en 

Enexis B.V. vervolgens op 30 juni 2009 als gevolg van de splitsing van het Essent 

concern als dochtervennootschap onder Enexis Holding is gepositioneerd;  

 
f. de aandelen van Enexis Holding op 30 september 2009 in handen van publiekrechtelijke 

aandeelhouders zijn gekomen; 

 
g. Leninggever partij is bij de Back to Back lening D zoals vastgelegd in de Overeenkomst 

van Back-to-Back leningen d.d. 30 september 2009 (hierna: "Aandeelhouderslening 

Tranche D") 

 
h. Enexis en de grootste leninggevers sinds 30 september 2014 gesprekken hebben 

gevoerd om de Overeenkomst te beëindigen, omdat de lening, naar de mening van 

Enexis, een niet-marktconforme rente van 9 % heeft en ingevolge jurisprudentie de niet-

aflosbare lening desalniettemin opzegbaar is;  

 
i. Enexis en de grootste leninggevers enkele alternatieven hebben uitgewerkt voor 

afwikkeling van de Edon lening bestaande uit een aflossing in contanten, een aflossing 

in aandelen Enexis Holding N.V. of een combinatie van deze twee; 

 
j. de andere leninggevers in  oktober en  november 2015 nader zijn geïnformeerd en 

geconsulteerd; 

 
k. leninggevers een keuze kunnen maken uit de uitgewerkte alternatieven en hen,  bij het 

alternatief 100% aflossing in contanten en binnen de gestelde kaders, tevens de 
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mogelijkheid wordt geboden (een deel van) van door hen gehouden aandelen in Enexis 

Holding N.V. te verkopen;  

 
l. Partijen inmiddels overeenstemming hebben bereikt die zij in deze 

Vaststellingsovereenkomst willen vastleggen; 

 

 

ZIJN ALS VOLGT OVEREEN GEKOMEN: 

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen 

 

1.1 Deze  Vaststellingsovereenkomst regelt de beëindiging van de Overeenkomst tussen 

Partijen tegen finale kwijting en vervangt alle eerdere afspraken met betrekking tot de 

Overeenkomst.  

1.2 Alle mogelijk tussen Partijen bestaande meningsverschillen en onzekerheden worden 

hierbij beslecht en Partijen doen over en weer onherroepelijk en onvoorwaardelijk 

afstand van alle rechten terzake. Tevens verklaren Partijen over en weer niets meer 

van elkaar te vorderen te hebben terzake van de Overeenkomst anders dan in deze 

Vaststellingsovereenkomst is bepaald.  

1.3 Tenzij  anders in deze Vaststellingsovereenkomst overeengekomen, zullen alle door 

Partijen gemaakte en nog te maken kosten worden gedragen door de Partij die deze 

kosten gemaakt heeft.  

1.4 De vaststelling in deze Vaststellingsovereenkomst kan op generlei wijze worden 

herroepen, ontbonden of worden vernietigd, op wat voor gronden dan ook.  

1.5 Partijen verklaren alle voor het aangaan van deze Vaststellingsovereenkomst 

benodigde interne toestemmingen c.q. goedkeuringen te hebben verkregen. 

1.6 Op deze Vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die uit deze Vaststellingsovereenkomst voort mochten vloeien worden in 

eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

 

Artikel 2 - Contractoverneming 

 

2.1 Enexis Holding neemt hierbij de Overeenkomst met alle betalingsverplichtingen 

jegens Leninggever over van Enexis B.V. (hierna: "de Contractoverneming") 



 

 4

Leninggever geeft bij deze toestemming voor deze Contractoverneming en zal  

daaraan hierbij zijn medewerking verlenen. 

2.2. Enexis Holding en Enexis B.V. zullen alle nadere handelingen verrichten of 

bewerkstelligen welke de wet vereist en/of welke noodzakelijk zijn om een 

contractoverneming als bedoeld in artikel 6:159 BW te realiseren. 

2.3 Enexis B.V. betaalt voor de Contractoverneming aan Enexis Holding de nominale 

waarde van de in de Overeenkomst geregelde geldlening.  Deze transactie zal met een 

nader door Enexis te bepalen valutadatum  worden verwerkt. Enexis Holding en 

Enexis B.V. zullen nadere overeenstemming bereiken over de met de 

Contractoverneming gepaard gaande kosten. 

 

Artikel 3 - Aflossing 

 

3.1 Partijen zullen de Overeenkomst per 31 december 2016 in goed overleg beëindigen en 

daarmee zal, onder navolgende voorwaarden, de daarin geregelde geldlening ter 

grootte van   € ………………… zegge………………………………………………..2 

Euro  (hierna "de Geldlening") door Enexis worden afgelost.  

3.2 De rente van de Geldlening over 2016  zal Enexis Holding op 31 december 2016 naar 

de Leninggever overmaken op rekeningnummer 

…………….…….…………………………………….3 

3.3 Leninggever heeft, voor wat betreft de wijze waarop de aflossing plaats vindt, de 

keuze uit de hieronder in artikel 3.3.1 e.v. en 3.3.2 e.v. genoemde alternatieven of uit 

een combinatie van de in artikel 3.3.1 e.v. en 3.3.2 e.v.. genoemde alternatieven. Hij 

zal voor 1 februari 2016 zijn definitieve keuze aan Enexis schriftelijk kenbaar maken, 

waarbij hij in het geval hij kiest voor een combinatie van contanten en aandelen de 

verhouding tussen het contante deel en aandelendeel zal aangeven, met inachtneming 

van hetgeen daarover gesteld is in artikel 3.3.4. Het keuzeformulier is als Bijlage 1 bij 

deze Vaststellingsovereenkomst gevoegd en kan door Leninggever voor tekening 

worden ingevuld. Indien Leninggever zijn keuze wenst te maken na ondertekening van 

deze Vaststellingsovereenkomst, maar voor 1 februari 2016 dient hij dit 

keuzeformulier rechtsgeldig ondertekend, aan Enexis toe te sturen: het formulier wordt 

alsdan aan deze Vaststellingsovereenkomst gehecht. In het geval de Leninggever geen 
                                                 
2 Svp het voor u relevante bedrag uit de factsheet invoegen.  
3 Svp uw rekeningnummer invoegen. 
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keuze maakt of zijn keuze niet tijdig maakt, zal Enexis de Geldlening in contanten 

aflossen ingevolge het gestelde in artikel 3.3.2.  

 

3.3.1 Aflossing in aandelen 

3.3.1.1 Enexis Holding zal de hoofdsom van de Geldlening geheel, of in het geval de 

Leninggever kiest voor een gedeelte, het betreffende deel, converteren in aandelen 

Enexis Holding N.V. tegen de midpoint van de actuele waarde zoals die -rekening 

houdend met het  verrekenmechanisme4- in overeenstemming met de 

aandeelhouderscommissie van Enexis Holding door een onafhankelijke deskundige is 

vastgesteld en van tijd tot tijd door Enexis is geactualiseerd en gepubliceerd (hierna: 

"de Actuele waarde") en deze aandelen aan Leninggever overdragen. Voor zover de 

Geldlening niet volledig, of het deel van de Geldlening waarvoor de Leninggever heeft 

gekozen, niet volledig in aandelen is geconverteerd, blijft de Geldlening voor het niet 

geconverteerde deel in stand tot uiterlijk 31 december 2018.  

3.3.1.2 Een aandelenconversie kan plaatsvinden in de jaren 2016, 2017 en  2018  en wel op 31 

december van enig jaar. Enexis Holding zal slechts aandelen waarover zij de 

beschikking heeft, bijvoorbeeld  als gevolg van inkoop eigen aandelen, ter conversie 

van de Geldlening aan Leninggever (laten) overdragen tenzij het gestelde in artikel 

3.3.1.4. van toepassing is. De uiteindelijke wijze van overdracht zal door Enexis vorm 

worden gegeven. 

3.3.1.3Tegelijk met, of kort nadat aan Leninggever aandelen Enexis Holding zijn 

overgedragen zal Enexis Holding (laten) bewerkstelligen dat aan Leninggever tevens 

een procentueel belang, corresponderend met het percentage nieuw verkregen 

aandelen, in de Aandeelhouderslening Tranche D wordt overgedragen met de daaraan 

verbonden rechten en verplichtingen, op basis van nominale waarde. De waarde van 

het belang in deze aandeelhouderslening Tranche D wordt om niet aan Leninggever 

overgedragen en derhalve niet in mindering gebracht op het af te lossen deel van de 

Geldlening, maar de nominale waarde van de hoofdsom wordt uitgekeerd ingevolge de 

Suppletieregeling voor het jaar 2019 als beschreven in artikel 4.3. De rente van het 

                                                 
4 Dit mechanisme is onderdeel van de waarderingssystematiek voor aandelen Enexis Holding en regelt de 
bepaling van de koopprijs van de aandelen als deze aandelen gekocht worden op een datum die ligt na de datum 
van waardering van 1 januari van enig jaar.  
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belang in deze aandeelhouderslening Tranche D over de jaren 2017 en 2018 wordt in 

mindering gebracht op de suppletie als beschreven in artikel 4.3.    

3.3.1.4Op 31 december 2018 wordt het alsdan nog niet geconverteerde deel van de 

Geldlening of het deel van de Geldlening waarvoor de Leninggever heeft gekozen wat 

nog niet geconverteerd is, alsnog geconverteerd in nieuw uitgegeven aandelen in 

Enexis Holding N.V. (hierna "de Aandelenemissie"). 

3.3.1.5 Leninggever is zich er van bewust en stemt er mee in dat Enexis Holding jaarlijks voor 

de jaren 2016, 2017 en  2018  het aantal beschikbare aandelen vaststelt dat kan worden 

ingezet ter conversie van de onderscheiden geldleningen en deze aan de leninggevers 

toebedeelt met inachtneming van de grootte van ieders geldlening.  

3.3.1.6 Indien in enig jaar er onvoldoende aandelen beschikbaar zijn om de volledige,  

respectievelijk, het resterende deel van de Geldlening af te lossen, zal het 

daaropvolgende jaar, en wel voor 31 december opnieuw het aantal voor conversie 

beschikbare aantal aandelen worden vastgesteld en worden toebedeeld aan 

leninggevers door Enexis Holding. Uiteindelijk zal de hele Geldlening of het deel 

waarvoor de Leninggever heeft gekozen ter conversie in aandelen, uiterlijk op 31 

december 2018 worden geconverteerd hetzij door een overdracht van aandelen Enexis 

Holding N.V. hetzij door de Aandelenemissie.  

 

3.3.2 Aflossing in contanten 

3.3.2.1 Enexis Holding zal de hoofdsom, of het gedeelte dat Leninggever naar zijn keuze in 

contanten afgelost wil hebben, van de Geldlening inclusief de rente over 2016 over de 

totale Geldlening met valutadatum 31 december 2016 naar de Leninggever overmaken 

op het in artikel 3.2 genoemde rekeningnummer. 

3.3.2.2Naast de hoofdsom, of het gedeelte dat Leninggever naar zijn keuze in contanten 

afgelost wil hebben, betaalt Enexis Holding op 31 december 2016 op hetzelfde 

rekeningnummer aan Leninggever een bedrag ineens wat overeenkomt met (i) 3 jaar 

rente van 9% over de Geldlening bij volledige aflossing; of (ii) 3 jaar rente  van 9% 

over het gedeelte van Geldlening dat Leninggever naar zijn keuze in contanten 

afgelost wil hebben. 
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3.3.3 Verkoop Enexis Holding N.V. aandelen 

3.3.3.1 Slechts in het geval Leninggever er voor kiest de Geldlening volledig in contanten 

afgelost te krijgen, geeft Enexis Holding aan Leninggever eenmalig, binnen de periode 

1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 en wel telkens op 31 december, de 

mogelijkheid (een deel van) de aandelen die hij houdt in Enexis Holding N.V. tegen 

Actuele waarde, aan Enexis Holding  ter verkoop aan te bieden. Bij de vaststelling van 

de Actuele waarde wordt rekening gehouden met het verrekenmechanisme behorende 

bij de waardering aandelen Enexis. Indien Leninggever van deze mogelijkheid gebruik 

wenst te maken dient hij dit voor 1 oktober schriftelijk  aan Enexis Holding  kenbaar te 

maken; dus indien de Leninggever  aandelen in Enexis Holding N.V. per 31 december 

2016 wil verkopen, dient hij dat voor 1 oktober 2016 aan Enexis kenbaar te maken. 

Indien de Leninggever zijn aandelen in Enexis Holding N.V. per 31 december 2017 

wil verkopen, dient hij dat voor 1 oktober 2017 aan Enexis kenbaar te maken, tot 

uiterlijk 1 oktober 2018; daarna vervalt de mogelijkheid tot verkoop van aandelen in 

Enexis Holding N.V.. De kennisgeving van Leninggever is bindend: ook in het geval 

dat (achteraf) blijkt dat Enexis het aanbod van Leninggever tot verkoop van een aantal 

aandelen niet, of niet volledig kan honoreren. 

3.3.3.2 Indien de Leninggever van de in artikel 3.3.3.1 genoemde mogelijkheid gebruik 

maakt, houdt dit tevens in dat Leninggever zijn corresponderende belang (een 

procentueel belang, corresponderend met het percentage aandelen) in de 

Aandeelhouderslening Tranche D door contractoverneming tegen betaling van de 

nominale waarde van de lening, overdraagt aan Enexis of een nader te noemen derde 

die eveneens partij is bij de Overeenkomst van Back-to-Back Leningen. Enexis 

Holding zal de Leninggever in dat geval  namens die derde de vergoeding voor de 

contractoverneming, zijnde de nominale hoofdsom en alsdan vervallen maar nog niet 

betaalde rente van het corresponderende belang van  Leninggever in 

Aandeelhouderslening Tranche D, betalen of laten betalen. Partijen zullen een verzoek 

richten aan Vordering op Enexis B.V. om mee te werken aan een dergelijke 

contractoverneming.  

3.3.3.3 Leninggever is zich er van bewust en stemt er mee in dat Enexis Holding met 

inachtneming van het aandeelhoudersbesluit tot inkoop eigen aandelen en afhankelijk 

van de behoefte aan aandelen ter afwikkeling van de Edon lening, het aantal in te 
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kopen aandelen in enig jaar vaststelt. Daarmee ontstaat de mogelijkheid dat Enexis 

géén of niet alle aandelen van Leninggever zal inkopen. 

3.3.3.4 Leninggever is zich er van bewust en stemt er mee in dat Enexis  in 2016  aandelen zal 

inkopen van leninggevers die gekozen hebben voor  volledige aflossing in contanten.  

Voor zover er op 1 oktober 2016 meer aandelen zijn aangeboden  dan benodigd zijn 

voor de aflossing van de Edon lening, zal Enexis pro rata aandelen inkopen van deze 

leninggevers, uitgaande van de verhouding: benodigde aantal aandelen en totaal aantal 

aangeboden aandelen. 

 Mochten er na 1 oktober 2016 te weinig aandelen beschikbaar zijn voor de aflossing 

van de Edon lening, dan behoudt Enexis zich het recht voor om andere aandeelhouders 

van Enexis Holding te benaderen voor verkoop van aandelen ten behoeve van de 

aflossing van het dan resterende deel van de Edon lening in aandelen.  In de jaren 

2017 en 2018  hebben alle aandeelhouders van Enexis Holding de mogelijkheid vóór 1 

oktober in enig jaar, hun aandelen tegen actuele waarde aan te bieden. Dit zolang en 

voor zover  het  aantal aandelen benodigd voor aflossing van de Edon lening nog niet 

is bereikt. 

 

3.3.4 Combinatie van conversie in aandelen en aflossing in contanten. 

3.3.4.1In het geval Leninggever kiest ter aflossing van de Geldlening voor een combinatie van 

conversie in aandelen en aflossing in contanten, zal hij binnen de gestelde 

mogelijkheden van het keuzeformulier (Bijlage 1) zijn keuze en de respectievelijke 

percentages schriftelijk aan Enexis kenbaar maken.  

 

 

Artikel 4 - Compensatie (voor het deel van de)  aflossing in aandelen 

 

4.1 Indien Leninggever geheel of gedeeltelijk kiest voor de in artikel 3.3.1 genoemde 

aflossing in aandelen heeft Leninggever over de jaren 2017, 2018 en 2019 recht op 

compensatie tot het niveau van de gederfde rente inkomsten over de Geldlening voor 

het deel van de Geldlening dat in aandelen is geconverteerd (hierna: "de 

Suppletieregeling").     
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4.2 De suppletie wordt over de jaren 2017 en 2018 als volgt berekend:  

 9% over het in aandelen geconverteerde deel van de Geldlening  

 – (minus) (i) de op 30 september in dat jaar ontvangen 7,2 % rente over het ingevolge 

artikel 3.3.1.3  overgedragen belang in Aandeelhouderslening Tranche D en berekend 

over de nominale waarde van het verkregen deel van deze lening;  

 – (minus) (ii) het dat jaar uitgekeerde dividend over de aandelen Enexis Holding N.V. 

die ingevolge artikel 3.3.1 en 3.3.4 aan Leninggever zijn overgedragen;   

 Het aldus berekende bedrag wordt door Enexis met valutadatum 31 december van het 

betreffende jaar op het door Leninggever in artikel 3.2 opgegeven rekeningnummer 

gestort. 

4.3 De compensatie die in het jaar 2019 wordt ontvangen, is als volgt samengesteld:  

 (i) de aflossing op 30 september 2019 van het ingevolge artikel 3.3.1.3 ontvangen deel 

van de Aandeelhouderslening Tranche D ; 

 + (plus) (ii) de ontvangen rente in 2019 over het ingevolge artikel 3.3.1.3 

overgedragen belang in Aandeelhouderslening Tranche D;  

 + (plus) (iii) het dat jaar uitgekeerde dividend over de aandelen Enexis Holding N.V. 

die ingevolge artikel 3.3.1 en 3.3.4 aan Leninggever zijn overgedragen.   

  

Artikel 5- Aanvullende  optie aankoop aandelen 

 

5.1 Slechts in het geval Leninggever ingevolge artikel 3.3.2 en 3.3.4 de Geldlening geheel 

of gedeeltelijk in contanten afgelost heeft gekregen, geeft Enexis Holding aan 

Leninggever eenmalig de optie en wel op 31 december 2020 om aandelen Enexis 

Holding N.V. te kopen tegen de alsdan geldende Actuele waarde en rekening houdend 

met het verrekenmechanisme. Het aldus maximaal  te kopen aantal aandelen zal qua 

waarde de nominale waarde van het in contanten afgeloste deel van de Geldlening niet 

overstijgen.  

5.2 Leninggever is zich er van bewust en stemt er mee in dat Enexis het benodigd aantal  

aandelen  zal verwerven door aankoop van bestaande aandelen van aandeelhouders 

van Enexis Holding of , indien dit niet mogelijk blijkt, door uitgifte van nieuwe 

aandelen Enexis Holding N.V..  

5.3 Indien de Leninggever van die koopoptie gebruik wenst te maken dient hij dat 

schriftelijk onder vermelding van het  gewenste aandelenbedrag, tussen 1 januari 2020 
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en 1 april 2020 aan Enexis Holding kenbaar te maken. Deze kennisgeving van 

Leninggever is bindend. 

 

Artikel 6- Overdracht 

 

6.1  De overdracht van aandelen zal door middel van een notariële akte geschieden 

overeenkomstig hetgeen daarover wettelijk is voorgeschreven. De keuze voor een 

notaris en de kosten van een dergelijke overdracht komen voor rekening van Enexis. 

6.2  De overdracht van het belang in Aandeelhouderslening Tranche D zal geschieden door 

middel van een onderhandse akte van contractoverneming waarbij Leninggever, 

Enexis en de vervreemder van genoemd belang, partij zullen zijn. De kosten van een 

dergelijke overdracht komen voor rekening van Enexis. 

 

Artikel 7- Bijlagen 

 

7.1  De Bijlagen maken een onlosmakelijk deel uit van deze Vaststellingsovereenkomst.   

 

Artikel 8- Inwerkingtreding 

8.1 Deze Vaststellingsovereenkomst treedt in werking op het moment dat deze door alle 

Partijen is ondertekend. 

 

  

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te …………………………. 

 

Handtekeningen pagina volgt: 
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Leninggever 

Gemeente/Provincie …………………. 

voor deze: 

naam: 

functie: 

 

____________________________ 

 

Enexis Holding N.V. 

voor deze: 

M. Blacquière 

Directeur/CFO 

 

 

___________________________ 

Enexis B.V. 

voor deze: 

M. Blacquière 

Directeur/CFO 

 

 

___________________________ 
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Bijlage 1  

 

Keuzeformulier 

 

De ondergetekende: 

Provincie/Gemeente5 ……………………..,  

 

kiest ter afwikkeling van de Geldlening een en ander zoals in de Vaststellingsovereenkomst vastgelegd, navolgende optie: 

(Svp uw keuze aankruisen) 

 

0 100% conversie in aandelen Enexis Holding N.V. 

0 100% aflossing in contanten 

 

0 Een combinatie van conversie in aandelen en aflossing in contanten: 

0 10% conversie in aandelen 90% aflossing in contanten 

0 20% conversie in aandelen 80% aflossing in contanten 

0 30% conversie in aandelen 70% aflossing in contanten 

0 40% conversie in aandelen 60% aflossing in contanten 

0 50% conversie in aandelen 50% aflossing in contanten 

0 60% conversie in aandelen 40% aflossing in contanten 

0 70% conversie in aandelen 30% aflossing in contanten 

0 80% conversie in aandelen 20% aflossing in contanten 

0 90% conversie in aandelen 10% aflossing in contanten 

 

Gemeente/Provincie ………………….   Datum: ……………………………… 

voor deze: 

naam: 

functie: 

 

____________________________ 

 

Indien niet gelijk met het ondertekenen van de Vaststellingsovereenkomst een keuze wordt gemaakt dient u uw keuze voor 1 

februari 2016 door middel van dit formulier aan Enexis kenbaar te maken. Het formulier dient rechtsgeldig ondertekend te 

zijn en gericht te worden aan:   

Enexis B.V. 

t.a.v. Rob van de Poll 

Postbus 856 

5201AW ‘s-Hertogenbosch 

 

 

                                                 
5 Svp doorhalen wat niet van toepassing is 


