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Ter attentie van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in Eneco Groep N.V. 
 
 
Rotterdam, 23 juni 2017 

Betreft: Informatiepakket Eneco ("Bericht aan de Aandeelhouders") 

Geachte aandeelhouders, 

Op 15 juni jl. heeft u van de Aandeelhouderscommissie Eneco (de "AHC") het Consultatiedocument ontvangen 
in het kader van de consultatie over het aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V. ("Eneco"). Zoals 
aangekondigd in het Consultatiedocument en de Mededeling van de AHC van 15 juni heeft Eneco een 
aanvullend informatiepakket voor de consultatie, door Eneco "Bericht aan de Aandeelhouders" genoemd, (het 
"Informatiepakket") opgesteld en u vandaag toegestuurd. Gegeven de inhoud van het Informatiepakket acht 
de AHC het wenselijk u aanvullend te informeren.  
 
De AHC heeft op vrijdag 16 juni jl. van Eneco een conceptversie van het Informatiepakket ontvangen en heeft 
op dinsdag 20 juni jl. Eneco van gedetailleerd commentaar voorzien. In de finale versie van het Informatiepakket 
lijkt het erop dat Eneco echter op belangrijke punten niet tegemoet is gekomen aan het commentaar van de 
AHC. Het commentaar van de AHC betreft met name (i) de ontoereikende onderbouwing van stellingen, (ii) de 
definitie van publiek belang, (iii) het belang voor de gemeentes bij continuering van het aandeelhouderschap, 
(iv) het ontbreken van een inhoudelijke reactie op het toetsingskader en de beoordelingscriteria uit het 
Consultatiedocument, (v) de eenzijdige beschrijving van het financiële perspectief, en (vi) de onjuiste 
beschrijving van de bestaande mate van zeggenschap voor aandeelhouders. 
 
De AHC zal op korte termijn een concept wethouders-/collegebrief opstellen die u kunt gebruiken voor het 
doorsturen van het Informatiepakket aan uw gemeenteraad. De AHC zal de finale versie van het 
Informatiepakket nader bestuderen en beoordelen of het noodzakelijk is hier verder inhoudelijk commentaar 
aan toe te voegen.  
 
Behalve het Informatiepakket ontving u van Eneco ook een begeleidende brief waarin zij ingaat op de inhoud 
van het Consultatiedocument. Zoals vermeld in paragraaf 3.4.2 van het Consultatiedocument heeft Eneco op 
onderdelen inderdaad een andere visie dan de AHC. De AHC was al bekend met de punten waarover de AHC en 
Eneco van mening verschillen, en deze zijn ondervangen in het Consultatiedocument. Wij gaan daar nu niet 
verder op in, en willen u graag de tijd geven om kennis te nemen van het Consultatiedocument en alle andere 
informatie. De AHC wil tot slot wel opmerken dat zij, in tegenstelling tot wat Eneco aangeeft, gedurende de 
voorbereiding van een transactieproces uiteraard regelmatig overleg zal voeren met de Verkopende 
Aandeelhouders en Blijvende Aandeelhouders, zoals is beschreven in het Consultatiedocument. 
 
Wij hopen u allen vrijdag 30 juni a.s. te spreken tijdens de algemene toelichtingsbijeenkomst in het 
Groothandelsgebouw in Rotterdam van 12.00 uur tot 15.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, namens de AHC, 

 
 
A.L.H. Visser – Voorzitter AHC 
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