Ontwerpbesluit 37/20

Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

Onderwerp

Datum

Procedure wensen & bedenkingen en instemming aandeelhouderslening Enexis

28 april 2020
Documentnummer

GS: 4689121
PS: 4692054

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 28 april 2020;
overwegende dat het verstrekken van een hybride converteerbare
aandeelhouderslening:
 bijdraagt aan het publiek belang. De investeringen van Enexis worden
aangewend voor het uitvoeren van het door de provincie
medeondertekende klimaatakkoord en de energietransitie. Tot en met
2030 richten de werkzaamheden binnen het voorzieningsgebied van
Enexis zich dan ook op versterking van het netwerk ten behoeve van
verduurzaming van woningen, duurzame mobiliteit en duurzame opwek;
 bijdraagt aan een positief meerjarenperspectief op het rendement van
de immunisatieportefeuille;
 op langere termijn (na conversie) kan bijdragen aan een positief
bedrijfsresultaat en dan ook op het uit te keren dividend;
 bijdraagt aan het afgeven van een positief signaal richting de financiële
markt;
 een laag risico met zich meebrengt omdat Enexis opereert in een
gereguleerde markt en aandelen niet verhandeld worden met private
partijen;
 laat zien dat de provincie Noord-Brabant opereert als een betrouwbare
maatschappelijke partner die zich samen met haar medeaandeelhouders
en Enexis inzet voor het realiseren van een betaalbaar en duurzaam
regionaal energienetwerk en deze in stand te houden voor de Brabantse
inwoners en bedrijven.

besluiten:
ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat:
 Zij instemmen met de hybride converteerbare aandeelhouderslening als
toe te passen financieringsinstrument dat verder reikt dan de regeling
Verordening Treasury.
 Zij geen wensen en bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid
4 van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van
Gedeputeerde Staten om in 2020 in meerdere tranches een hybride
converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis met
een bandbreedte van minimaal € 150 miljoen en maximaal € 225
miljoen.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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