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Geachte aandeelhouder, 
 
 
De afgelopen periode heeft Eneco Groep zich in nauwe samenwerking met de aandeel-
houders voorbereid op de splitsing.  
 
In het voorjaar is een splitsingsplan opgesteld dat de basis vormt voor de uitvoering 
van de splitsing. De aandeelhouders zijn hierover in een informatieve Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders op 15 april jl. geïnformeerd, waarna de aandeelhouders-

commissie van Eneco hierover een positief advies heeft gegeven. Het splitsingsplan is 
op 17 mei jl. bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingediend. ACM heeft op 7 juli 
jl. het ingediende splitsingsplan goedgekeurd. Het ministerie van Economische Zaken 
heeft afgezien van haar rol in het beoordelen van het splitsingsplan. Daarmee is het 
splitsingsplan het definitieve uitgangspunt voor uitvoering van de splitsing 
 
Begin juni is er vervolgens een informatiebrief naar de aandeelhouders verstuurd met 
een toelichting op de splitsing van Eneco Groep. Daarnaast heeft u tijdens de informatie-
sessies in september een verdere toelichting gehad over de voorgenomen splitsing van 
Eneco Groep en bent u in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen.  
 
Zoals toegezegd ontvangt u bijgaand het splitsingspakket dat onder meer informatie 
bevat voor de besluitvorming over de splitsing van Eneco Groep in de buitengewone ver-
gaderingen van aandeelhouders (BAvA) van woensdag 30 november 2016 en vrijdag 27 
januari 2017.  
 

http://www.eneco.nl/


 

 

Inhoud splitsingspakket 
Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het splitsingspakket: 
 

1. Inleiding splitsingspakket 
2. Bedrijfsprofielen netwerkgroep en energiebedrijf 
3. Toelichting techniek splitsing 
4. Verkorte agenda van de BAvA’s 30 november 2016 en 27 januari 2017 
5. Inrichting Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen netwerkgroep en ener-

giebedrijf 
6. Convenant netwerkgroep en energiebedrijf 
7. Concept statuten netwerkgroep 
8. Concept statuten energiebedrijf  

 
Bijlage 1: Meest gestelde vragen en antwoorden 
Bijlage 2: Details splitsingsplan 

 

Afronden gemeentelijk besluitvormingsproces en vragen 
De splitsing van Eneco Groep vindt uiterlijk 31 januari 2017 plaats, de deadline van de 
Autoriteit Consument & Markt. Dit vereist dat de interne, gemeentelijke besluitvorming 
over de voorgenomen besluiten vóór 25 november 2016 (of in ieder geval voor de 
BAvA van 30 november) is afgerond door de aandeelhouders. Wij gaan ervan uit dat u 
met dit splitsingspakket voldoende informatie heeft om het proces te starten dat leidt tot 
een afronding van het gemeentelijk besluitvormingsproces voor de genoemde datum.   

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Olga Kolenburg 
Vennootschapssecretaris / directeur Bestuurlijke Zaken 
olga.kolenburg@eneco.com 

+31 (0)6 5521 0932 
 
Nelise van Helden 
Adviseur Bestuurlijke Zaken 
nelise.vanhelden-capellen@eneco.com 
+31 (0)6 5344 6477 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
O. Kolenburg MCC 
Vennootschapssecretaris 

 
Cc:  Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Eneco Holding N.V. 


