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Bijlage(n)

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.
i. Bent u bereid om met de aandeelhouders in gesprek te gaan .... en te
proberen een manier te vinden om de rekening... op termijn niet neer
te leggen bij de burgers en de bedrijven.
Antwoord:
Dit betreft een niet technische vraag en zal a.s. vrijdag aan bod komen tijdens
het Statendebat.

2.

Waarom vraagt u aan de aandeelhouders om een lening terwijl u een
algemene reserve heeft van ruim İ300 miljoen euro en jaarlijks een
winst maakt van 2Ĩ0 miljoen euro?

Antwoord:
De verwachte extra investeringen ten behoeve van de energietransitie en de
uitvoering van het klimaatakkoord bedragen komende 10 jaar ĥ 1,9 miljard.
Deze investeringen kunnen dan ook niet alleen gefinancierd worden vanuit de
Algemene Reserve. Voor de investeringen en behoud van goede financiële
positie is het tijdig aantrekken van extra vermogen noodzakelijk. Met voldoende
Eigen Vermogen kan Enexis onder gunstige voorwaarden geld lenen op de

Provincie Noord-Brabant

financiële markt (wat uiteindelijk ook weer een gunstig effect heeft voor de
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huishoudens en bedrijven in het verzorgingsgebied van Enexis).
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3.

Waar bestaat hef geïnvesteerd vermogen uit van Enexis?

Antwoord:
Vaste activa vermeerderd met activa aangehouden voor verkoop minus
vooruitontvangen bijdragen (langlopend + kortlopend) vermeerderd met passiva
aangehouden voor verkoop plus netto werkkapitaal.

Met vriendelijke groet,
P.J. Kuilman
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