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Onderwerp: Deelname aan de tweede tranche van de hybride converteerbare
aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de deelname aan de aandeelhouderslening aan
Enexis Holding NV voor een aanvullend bedrag van € 4'11.534,--.

Op 1 juli 2020 hebt u ingestemd met het verstrekken van een hybride converteer-
bare aandeelhouderslening aan Enexis, met een bandbreedte van € 11,9 tot 15,7

miljoen. Het doel van de lening is het versterken van het eigen vermogen van
Enexis, zodat zij haar A-rating, passend bij een robuust en kredietwaardig net-
werkbedrijf, kan behouden. De benodigde extra investeringen in de verzwaring
en uitbreiding van het elektriciteitsnet, ten behoeve van de realisatie van het
Klimaatakkoord, uitgewerkt in Regionale Energie Strategieën, kunnen met een
A-rating op een verantwoorde wijze worden gefinancierd. Het aantrekken van

vreemd vermogen vindt bij een A-rating plaats onder gunstigere voorwaarden,
waaronder een lagere rente. Dit heeft een positief effect op het resultaat van
Enexis en daarmee op het door de provincie te ontvangen dividend.

Op 29 juli 2020 hebben de vijf provinciale en 23 gemeentelijke aandeelhouders
samen bijna € 422 miljoen overgemaakt, de eerste tranche (tranche A) van de in
totaal € 500 miljoen die Enexis wenste op te halen bij haar aandeelhouders.
Het aandeel van de provincie Drenthe hierin was €'11,9 miljoen, naar rato van
haar aandelenbezit.
Op 30 november 2O2O zal het tweede deel van de lening worden afgesloten
(tranche B), voor het resterende bedrag van ruim € 78 miljoen.
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De vijf provinciale aandeelhouders en daarnaast twee gemeentelijke aandeel-
houders hebben aangegeven bereid te zijn om op 30 november 2O20 nog voor
een extra bedrag deel te willen nemen in de lening, indien de lening van

€ 500 miljoen dan nog niet volledig geplaatst is. Het bedrag van dit zogenaamde
excess commitment is nu bekend en bedraagt voor de provincie Drenthe
€ 411.534,--.

De argumenten zoals die golden voor deelname aan tranche A, en verwoord in
Statenstuk 2020-937 , zijn nog steeds valide. Er zijn geen omstandigheden die een

ander beeld over het risicoprofiel geven. Vanuit treasury-oogpunt levert een aan-
vullend bedrag nog steeds meer op dan schatkistbankieren (0%), waarbij op-
gemerkt wordt dat het definitieve rentepercentage pas kort voor 30 november
2020 bekend zal zijn. Voor tranche A bedraagt het rentepercentage 2,1 5.

Op dit moment is bekend dat van de Drentse gemeentelijke aandeelhouders
twee niet zullen deelnemen in de lening. Welke gemeenten dit zijn is niet
bekend, noch hoe het excess commitment zich hiertoe verhoudt.

Gelet op hetgeen hiervoor is geschetst hebben wij besloten om, in lijn met uw
besluit van 1 juli 2O2O,voor het excess commitment deel te nemen in de aandeel-
houderslening aan Enexis.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

mb/coll.


