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Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Bijlage(n)

1. De geschetste looptijd kan 60 jaar zijn. Hoe verhoudt zich dat tot een
terugbetalingstermijn van 40 jaar? Graag heldere uitleg.
Antwoord:
De genoemde 40 jaar in het Statenvoorstel (blz.2) heeft geen betrekking op de
terugbetalingstermijn van de lening maar op de terugverdientijd van de
investering. De looptijd van de lening en de terugverdientijd van de
investering staan geheel los van elkaar. De looptijd van de lening (60 jaar) is
een leningsafspraak tussen Enexis en de leningverstrekkers (de
aandeelhouders). De extra investeringen die Enexis doet ten behoeve van de
energietransitie en uitvoering van het klimaatakkoord worden in 40 jaar
terugverdiend via de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalde
gereguleerde tarieven.
2. terugverdienen via tarieven vindt met enkele jaren vertraging plaats: hoeveel
jaren vertraging?
Antwoord: dit is afhankelijk van de duur van de reguleringsperiode, deze - niet
vaststaande - tijdsperiode wordt bepaald door de ACM. De vorige periode
duurde 3 jaar (2014 tot en met 2016) en de huidige periode duurt 5 jaar (2017

tot en met 2021). In 2022 start de nieuwe reguleringsperiode waarvan de duur
nog niet vaststaat. Aangezien de regulering o.a. wordt bepaald op basis van
historische investeringscijfers kunnen de huidige investeringen pas worden
meegenomen bij de eerstvolgende reguleringsperiode.
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3. Graag ontvang ik alle documenten, inclusief mails, notities, adviezen e.d.
betreffende de (in ontwikkeling zijnde) aanpassing van de tariefsystematiek en de
ideeën daarover.
Antwoord: dit verzoek vergt dermate veel tijd dat het niet binnen 2 werkdagen
kan worden ingewilligd. Vraag 3 wordt zo snel mogelijk opgepakt.
4. Graag ontvang ik alle adviesdocumenten inclusief alle opdrachtdocumenten en
correspondentie rondom de adviezen van Zanders FS en Clifford Chance.
Antwoord: dit verzoek vergt dermate veel tijd dat het niet binnen 2 werkdagen
kan worden ingewilligd. Vraag 4 wordt zo snel mogelijk opgepakt.
5. Heeft de Europese Commissie of een ander EU-orgaan een toezichthoudende rol
op Enexis?
Antwoord: nee
6. Heeft de Europese Commissie of een ander EU-orgaan invloed op het EV of
VV van Enexis?
Antwoord: nee
7. Graag ontvang ik de volledige risicoparagraaf inclusief
afwegingen/overwegingen bij de objectieve gebeurtenissen die tot omzetting
naar aandelen door Enexis leiden (de rating/credit watch gebeurtenissen)
Antwoord: de geformuleerde objectieve gebeurtenissen (lagere credit rating dan
een A-rating bij Standard & Poor’s of een A2 rating bij Moody’s, of als
kredietbeoordelaars zo’n verlaging aankondigen) kunnen met name voorkomen
wanneer de rente gaat dalen en/of de extra investeringen in de energietransitie
en klimaatakkoord in een hoog tempo worden uitgevoerd.
8. Welke risicoafwegingen en beoordelingen hebben plaatsgevonden t.a.v. de
waardebepaling van de aandelen op het moment van conversie?
Graag de volledige analyse.
Antwoord: beoordeling is op dit moment niet relevant. Het aantal aandelen dat
nodig is voor conversie wordt bepaald door de waarde op het moment van
conversie. De waarde van de aandelen wordt op dat moment door een
onafhankelijke deskundige derde vastgesteld.
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9. Kanttekening 1.1. Zijn er de afgelopen 3 jaar betreffende Enexis afspraken
gemaakt (hard/zacht) of ideeën verkend t.a.v. toekomstige additionele (boven
deze 150-225) leningen/kapitaaloverdrachten/kapitaaltransformaties en/of
zeggenschapsoverdrachten? Zo ja, graag een volledige uiteenzetting.
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Antwoord: nee
10. kanttekening 1.4 'terugbetaling ligt dan voor de hand'--> hoe ziet de provincie
deze terugbetaling voor zich? Met welk geld?
Antwoord: er zijn verschillende instrumenten mogelijk om ‘terugbetaling’ aan de
aandeelhouders mogelijk te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld:
 Verhogen van het dividendpercentage van de gerealiseerde nettowinst
(huidig percentage ligt op 50%);
 Uitkeren van een eenmalig superdividend (vanuit de algemene reserve);
 Inkoop eigen aandelen.

Met vriendelijke groet,
P.J. Kuilman

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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