datum

9 maart 2009

Vragen en antwoorden gemeentelijke aandeelhouders
1.

Proces en Sale and Purchase Agreement (SPA)

1.1

In welke positie komt een individuele gemeente, wanneer Essent wel
wordt verkocht aan RWE, maar de eigen aandelen niet worden verkocht.
Blijft die gemeente dan aandeelhouder van Essent of krijgt die gemeente
aandelen RWE en wat zijn dan de gevolgen ten aanzien van de
zeggenschap en met name het dividend?
Gemeenten: Ooststellingwerf, Tynaarlo, Hellendoorn, Stadskanaal, Horst
aan de Maas
Door vervreemding van de aandelen vermijden aandeelhouders commerciële
risico’s en voldoen zij aan de wet FIDO. RWE en Essent zijn overeengekomen dat
de overeenkomst doorgaat als minimaal 80% van de aandelen wordt aangeboden.
Indien meer dan 95% van de aandelen wordt aangeboden, heeft RWE wettelijk het
recht om de overige aandelen te verkrijgen. Indien er tussen de 80% en de 95%
van de aandelen wordt aangeboden, blijven de niet-verkopende aandeelhouders,
minderheidsaandeelhouder in Essent NV. Zij zullen zich moeten conformeren aan
de wensen van de meerderheidsaandeelhouder, RWE. Zij blijven aandeelhouder van
Essent NV en krijgen geen aandelen RWE.

1.2

Er is een vergelijking gemaakt tussen de overeenkomsten met betrekking
tot de verkoop van energiebedrijven in Europa van de afgelopen jaren.
Gekeken is naar de verhouding EBITDA versus verkoopwaarde. Waarom
wordt daarbij de verkoopwaarde van de Essent-deal niet eerst
gecorrigeerd voor risico’s en schulden? Zeker de schulden zijn normaliter
toch verrekend in de verkoopprijs?
Gemeente: Zwolle
Het bod van RWE betreft commerciële activiteiten van Essent. De waarde van deze
activiteiten, zonder kas en schuld bedraagt 9,3 miljard euro. De waarde na aftrek
van de netto schuld en reserveringen voor garanties e.d. bedraagt circa 7,2 miljard.
Een vergelijking van de verkoopwaarde op basis van een EBITDA multiple
(veelvoud) is gebruikelijk en de verschillende transacties zijn daardoor te
vergelijken.

1.3

Dezelfde vraag geldt voor de DCF en de multiples in de presentatie zoals
gehouden door de Raad van Bestuur van Essent.
Gemeente: Zwolle
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Zie antwoord vraag 1.2
1.4

Kunt u meer informatie geven over de wijze waarop RWE de overname wil
financieren? Wordt het oude Essent volgehangen met schulden?
Gemeente: Leeuwarden
RWE heeft garanties van banken voor de financiering van het overnamebod. RWE is
verantwoordelijk voor de financieringslast. De balans van RWE is gezond en blijft
dat ook na de toevoeging van de benodigde financiering voor Essent.

1.5

Zijn er, na de sterke daling van de olieprijs, nog risico’s bij Essent die nog
van invloed kunnen zijn op de verkoopprijs?
Gemeente: Leeuwarden
Nee, er ligt nu een bindend bod van RWE. De eventuele daling van de olieprijs heeft
hierop geen invloed. De effectieve (economische) datum van overdracht van de
aandelen aan RWE is op 30 juni 2009. Alle bedrijfseconomische resultaten, ook de
handelsresultaten en mogelijke invloeden van de kredietcrisis, voor die datum zijn
en blijven tot 30 juni 2009 voor de huidige aandeelhouders.

1.6

In 2009 wordt geen dividend meer uitgekeerd. Kunt u aangeven in welk
ritme de betaling door RWE van de overnamesom zal plaatsvinden?
Gemeente: Leeuwarden
In 2009 keert Essent dividend uit over het boekjaar 2008. Dit wordt 4 mei 2009
uitgekeerd.
De verwachte effectieve (economische) overdracht van de aandelen aan RWE is 30
juni 2009. De betaling van de overnamesom verloopt in meerdere fasen. De eerste
voorlopige betaling vindt plaats na overdracht van de aandelen en bedraagt
ongeveer € 47,50 per aandeel.
Daarnaast hebben de aandeelhouders nog recht op het genoemde dividend over
2008 (uitkering mei 2009), de kasopbrengst herfinanciering Bruglening
Netwerkbedrijf (tijdstip afhankelijk van ontwikkelingen kredietmarkt), de mogelijke
kasopbrengst verkoop Essent Milieu (afhankelijk van verkoopproces), het
ongebruikte deel van de reservering algemene risico’s (ongeveer 18 maanden na
closing), het ongebruikte deel van de reservering belastingen en CBL’s (6 jaar na
closing). Dit alles vertegenwoordigt naar verwachting nog een bedrag van ongeveer
€ 32 per aandeel. De exacte hoogte van de bedragen volgen op een later moment.

1.7

Begrijpen wij het goed dat de nabetaling van € 32 per aandeel afhankelijk
is van:
- dividend 2008
- De verkoop van Essent Milieu
- de vrijval van de garanties (CBL’s en belastingen)
- herfinanciering van de bruglening?
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Kunt u het tijdpad aangeven van de vrijval van de garanties?
Gemeente: Tynaarlo, Horst aan de Maas
Zie antwoord vraag 1.6
1.8

Naar wij begrijpen wordt het verschil van 2,1 miljard (9,3 – 7,2 miljard)
gebruikt voor:
- solvabiliteit van Enexis (eis 40%)
- de bruglening van Essent NV (straks aandeelhouders) aan Essent
- garanties voor CBL’s en belastingen, die door ons als aandeelhouder aan
RWE worden gesteld.
Klopt dit?
Gemeente: Tynaarlo, Gulpen-Wittem
De waarde van de commerciële activiteiten van Essent bedraagt, zonder kas en
schuld, € 9,3 miljard. De waarde na aftrek van de netto schuld en reserveringen
voor garanties e.d. bedraagt circa € 7,2 miljard. De solvabiliteit van Enexis (eis
40%) en de bruglening van Essent NV staan los van het verschil tussen € 9,3
miljard en € 7,2 miljard, zijnde € 2,1 miljard.

1.9

Er resteert een bedrag om te verdelen van € 7,2 miljard. Dat is per aandeel
€ 48,10. In uw brief vermeldt u € 47,50. Kunt u ons dat verschil verklaren?
Gemeente: Gulpen-Wittem
Dat verschil wordt verklaard door de afronding van bedragen. Essent heeft de
volgende berekening gemaakt: € 7,130 / 149.682.196 aandelen = € 47,63 per
aandeel.

1.10

In de toekomst zou nog een uitkering van € 32 per aandeel tegemoet
kunnen worden gezien. Dat correspondeert met ruim € 4,7 miljard voor
alle aandelen samen. Graag ontvingen wij een specificatie van deze € 4,7
miljard en tevens een aanduiding van het tijdstip waarop het tot
uitbetaling komt, evenals voor de (on)zekerheid waarmee deze betaling is
omgeven.
Gemeente: Gulpen-Wittem, Horst aan de Maas
Zie antwoord vraag 1.6

1.11

Kunt u een onderverdeling maken van de 2,1 miljard naar de solvabiliteit
van Enexis, de bruglening en de garanties?
Gemeente: Tynaarlo
Zie antwoord vraag 1.8.

1.12

Wordt afnemers, in dit geval huishoudens, zeggenschap geboden, dan wel
worden ze betrokken om te komen tot een evenwichtig en breed gedragen
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besluit over het welk of niet verkopen van de gemeentelijke en provinciale
aandelen?
Gemeente: Tynaarlo
De aandeelhouders van Essent besluiten al dan niet tot verkoop. Essent heeft op dit
moment publieke aandeelhouders, zijnde gemeenten en provincies. Zij nemen het
besluit over vervreemding van hun aandelen.
1.13

Wat is het maximale gekwalificeerde risico dat uit de CBL’s voort kan
komen?
Gemeente: Tynaarlo
Het huidige risico is (volgens nog te publiceren jaarverslag) ca EUR 0,7 miljard.
Hiervoor worden reserveringen getroffen door de vorming van een CBL Fonds. De
kans dat deze risico's zich voordoen worden overigens bijzonder klein geacht. De
afgelopen 20 jaar, dus zo lang als de CBL's bestaan, hebben ze zich niet
voorgedaan.

1.14

Van groot belang bij de overname is het standpunt dat vanuit Amerika
wordt ingenomen ten aanzien van de CBL’s. Is dit standpunt inmiddels
bekend? Zo ja, wat houdt dit standpunt in?
Gemeente: Horst aan de Maas
Essent is voortdurend in overleg met de counterparts in de VS om de belangen van
Essent optimaal te behartigen.

1.15

Met betrekking tot de reserveringen en garanties CBL’s: bij welke
financiële instelling is het eigendom ondergebracht? Dienen hiervoor nog
aanvullende bankagaranties te worden verstrekt? Zo ja, om welke
bedragen gaat het en voor wiens rekening komen die?
Gemeente: Horst aan de Maas
Het eigendom van de reserveringen en CBL garanties blijft gezamenlijk bij RWE en
de verkopende aandeelhouders totdat duidelijk is of en indien hoeveel van de
garanties door RWE kunnen worden ingeroepen. Het overblijvende deel wordt dan
alsnog uitbetaald aan de verkopende aandeelhouders. Het beheer van de fondsen
dient te worden ondergebracht bij een financiële instelling die ook op lange termijn
(sommige garanties lopen 6 jaar) kredietwaardig is. Uiteindelijk besluiten de
aandeelhouders en RWE hier gezamenlijk over, maar Essent is in gesprek met Bank
Nederlandsche Gemeenten om te kijken of deze bank deze rol kan invullen.

1.16

Voor wat betreft reserveringen en garanties graag meer informatie over de
Escrow? (waar, bij welke financiële instelling is die ondergebracht, hoe is
het risicoprofiel van deze instelling, bestaat de mogelijkheid dat bij
faillissement ook dit bedrag niet meer beschikbaar zou kunnen komen?)
Gemeente: Horst aan de Maas
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Escrow voor operationele garanties zal worden ingericht voor de operationele
garanties voor RWE. Zie voor het profiel van de financiële instelling de
beantwoording van vraag 1.15.
1.17

Gesplitste bedrijven zoals Essent mogen niet worden verkocht aan nietgesplitste bedrijven zoals RWE. In de gehouden presentatie staat als
opschortende voorwaarde genoemd: Indien als enig niet-voldane
voorwaarde de Pre-Completion Restructuring van Essent na zes maanden
nog open staat, betaalt Essent aan RWE de kosten van de transactie vanaf
de ondertekening, inclusief de financieringskosten.
Als aan deze voorwaarde niet tijdig wordt voldaan, hoe hoog is dan het
bedrag dat Essent aan RWE betaalt vanaf de ondertekening? Wat zijn de
financiële gevolgen voor aandeelhouders?
Gemeente: Hellendoorn, Stadskanaal
Essent betaalt een vergoeding van de gemaakte transactiekosten (inclusief
financieringskosten) aan RWE in het geval Essent de splitsing niet heeft
gerealiseerd en indien dit nog de enige niet voldane voorwaarde van de transactie
is. Het gaat dan om kosten die RWE ten behoeve van de transactie gemaakt heeft
na closing, bijvoorbeeld advieskosten maar ook de kosten van de financiering die
RWE aangaat om de overname van Essent te bekostigen.

1.18

De Vorstand en Aufsichtrat van RWE bestaat alleen uit Duitsers. Hoeveel
plaatsen worden voor Essent-bestuurders gereserveerd?
Gemeente: Stadskanaal
RWE zal het verzwakte structuurregime introduceren voor Essent. Het Essent
Productie- en Leveringsbedrijf (PLB) houdt een eigen Raad van Bestuur bestaande
uit 4 leden, twee van RWE en twee vanuit de Essent PLB organisatie.
Het Essent PLB krijgt een Raad van Commissarissen bestaande uit 5 leden, drie op
voordracht van RWE, de Ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht
voor 1 lid en de voorzitterspositie zal worden bekleed door een onafhankelijke
Nederlander. In de Vorstand en Aufsichtrat van RWE komen als gevolg van deze
transactie geen Nederlanders.

1.19

Maakt de boetdeclausule het onmogelijk te zoeken naar een andere
(minderheids) partner?
Gemeente: Stadskanaal
Als de transactie beëindigd wordt als gevolg van het feit dat minder dan 80% van
de aandelen zijn aangemeld en indien de meerderheid van de Essent
aandeelhouders binnen 12 maanden na beëindiging het Essent PLB verkopen aan
een derde, dan betaalt Essent een breakfee. Deze clausule geldt niet meer na de 12
maanden.
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1.20

RWE is een beursgenoteerde onderneming. Van de huidige crisis hebben
we overduidelijk kunnen leren dat aandeelhouders rendement op korte
termijn willen en niet in langere termijnen denken. Is er in dat licht bezien
wel een reëel bod op Essent gedaan?
Gemeente: Stadskanaal
De verkoopprijs geeft de waarde van de onderneming weer. De waarde van de
onderneming wordt bepaald door alle verwachte toekomstige opbrengsten tot in
lengte van dagen. RWE heeft zich voor de lange termijn aan Essent gecommitteerd
wat blijkt uit het convenant dat RWE met de Nederlandse overheid wil afsluiten op
het gebied van voorzienings- en leveringszekerheid, het op lange termijn
vasthouden aan de naam Essent en het commitment aan de sociale voorwaarden
voor Essent medewerkers (arbeidsvoorwaarden, convenant OR en bonden,
werkgelegenheidsgarantie, etc).
De kredietcrisis heeft geen invloed gehad op de waarde van het Essent PLB. De
gerealiseerde waarde is relatief hoog en gelijk aan de verwachtingen voor de
kredietcrisis. Dit blijkt uit de vergelijking van verschillende waarderingsmethoden,
bijvoorbeeld wanneer wordt gekeken naar recente fusies en overnames in de
energiemarkt.

1.21

Welke invloed zal de kredietcrisis, gevolgd door de huidige economische
crisis, naar verwachting hebben op (onderdelen van) de overname cq. de
(latere) uitbetaling van de overdracht van de aandelen (denk hierbij vooral
aan de latere uitbetalingsprognose van € 32 per aandeel)?
Gemeente: Horst aan de Maas
De verwachting is dat de kredietcrisis daar geen invloed op heeft.

1.22

Waarom moeten alle aandelen worden verkocht, terwijl RWE maar een
deel van het bedrijf overneemt? Wie wordt eigenaar van de resterende
delen? Op welke wijze wordt dat vormgegeven?
Gemeente: Gulpen-Wittem
De overeenkomst met RWE heeft betrekking op het productie- en leveringsbedrijf
van Essent. Conform de Wet Onafhankelijk Netbeheer blijven de huidige Enexis
aandelen in handen van de huidige aandeelhouders. Voor Essent Milieu is een
separaat verkoopproces gestart. Indien de biedingen niet voldoen aan de vooraf op
te stellen criteria, zal er van verkoop worden afgezien. In dat geval blijven de
huidige Essent aandeelhouders, aandeelhouder in de milieuactiviteiten.

1.23

Graag ontvangen wij inzicht in de balans van Essent NV per 31 december
2008, alsmede de geprognosticeerde balansen per 30 juni 2009 van het
Essent Productie- en Leveringsbedrijf, Enexis en Essent Milieu, die
samengesteld de geprognosticeerde balans zijn voor Essent NV.
Gemeente: Gulpen-Wittem
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De balans van 31 december 2009 is terug te vinden in het jaarverslag van Essent
NV 2009. Hierin is ook een opsplitsing naar het Essent PLB en Enexis te vinden. Het
jaarverslag wordt de aandeelhouders toegezonden ruim voor de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 16 april aanstaande.
1.24

Is bekend of van de aandelen RWE die genoteerd staan aan de beurs, er
sprake is van marktpartijen die meer dan 5% van de aandelen RWE
bezitten? Zo ja, welke partijen zijn dat?
Gemeente: Horst aan de Maas
Het RW Energie-beteiligungs Gesellschaft is een verzameling van Duitse
gemeentes, dat 15% van de RWE AG aandelen bezit. De overige aandelen zijn
ondergebracht bij institutionele beleggers (69%), private beleggers (14%) en
medewerkers (2%).

1.25

Van de kasstromen is het denkbaar dat deze seizoensgebonden zijn. Zijn
deze op de een of andere manier nog van invloed (geweest) op het
overname bedrag?
Gemeente: Horst aan de Maas
Seizoensinvloeden zitten in de reguliere resultaten. De overnamesom is gebaseerd
op de verwachting van alle toekomstige kasstromen.

1.26

Bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke aandeelhouders nog wordt
verzocht om een (tijdelijke) geldlening te verstrekken voor (overblijvende)
onderdelen van Essent? En zo ja, vanuit welke gedachtengang vindt een
dergelijk verzoek dan plaats?
Gemeente: Horst aan de Maas
Anders dan de bruglening verwachten wij geen verdere leningen van de
aandeelhouders aan Enexis of andere (overblijvende) onderdelen van Essent.

2.

Publiek Belang

2.1

Kunnen waarborgen worden gegeven voor de wijze van verantwoord
opwekken van elektriciteit, continuïteit in levering en transport en prijs?
Gemeente: Menaldumadeel, Stadskanaal
RWE is nu ook al actief in Nederland en voldoet aan de wet- en regelgeving zoals
die in Nederland geldt. Dat blijft zo.
Het transport van energie wordt verzorgd door de netwerkbedrijven. Deze blijven in
handen van publieke aandeelhouders.
RWE heeft een uitgebreid pakket investeringen aangekondigd om de
energieproductie de komende jaren te verduurzamen. Onderdeel van deze
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investeringsplannen zijn afspraken met overheden op het gebied van duurzaamheid
waaraan RWE zich committeert. In Nederland zal RWE hieromtrent een convenant
met de Nederlandse overheid afsluiten.
2.2

Laat de overeenkomst het toe dat de kernenergie-activiteiten in handen
van de Nederlandse aandeelhouders blijven? Dus niet alleen juridisch,
maar ook feitelijk?
Gemeente: Zwolle

In de statuten van EPZ is vastgelegd dat de aandeelhouders van EPZ een
publiekrechtelijke status moeten hebben. Op dit moment is dit ook het geval,
omdat de aandelen van zowel aandeelhouder Delta, als aandeelhouder Essent
in handen zijn van overheden, te weten provincies en gemeenten.
Indien alle aandelen van Essent N.V. worden verkocht aan RWE ontstaat als
gevolg van de statutaire bepaling een inconsistentie met betrekking tot de
positie van EPZ. Dit kan op twee manieren worden opgelost, namelijk:
i)
de statuten worden aangepast
ii)
de aandelen EPZ blijven in juridische zin in publiekrechtelijke handen
Ad i)
Een statutenwijziging is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Een besluit over statutenwijziging kan in geval van EPZ
uitsluitend bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen worden, wat
betekent dat beide aandeelhouders van EPZ het erover eens moeten zijn. De
Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de directie opdracht geven de
statuten te wijzigen. De directie heeft een uitvoerende taak.
Ad ii)
Deze optie wordt thans uitgewerkt in overeenstemming met wat juridisch
mogelijk en verantwoord is. Echter, eerst zal Essent met Delta en RWE nagaan
of er een oplossing is waarin alle partijen zich kunnen vinden.
2.2

Wat schieten de afnemers – in dit geval huishoudens – op met deze fusie?
Gemeente: Tynaarlo, Horst aan de Maas
Aantrekkelijke prijzen en dienstverlening staan voor RWE hoog aangeschreven,
zoals onder meer blijkt uit de scores op klanttevredenheid. De klanttevredenheid
van RWE Nederland lag op een 7,4 in 2007 en 2008 terwijl die van Essent op een
7,1 en 7,2 lag.
Het nieuwe bedrijf heeft een veel groter en gediversifieerde productiepark. Een
grotere speler is beter in staat te investeren in nieuwe productiecapaciteit, het
nieuwe bedrijf is beter in staat de (inkoop)kosten te beheersen en kan daardoor
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beter concurreren met andere energiebedrijven in Europa. Verder is het nieuwe
bedrijf in staat een breed productportfolio aan haar klanten aan te blijven bieden:
•
Groene energie en andere duurzame producten
•
Nieuwe technologieën (bijv. micro-WKK’s en zonnecellen)
•
Diensten (bijvoorbeeld energiebesparingtips, diensten op het gebied
van warmte-koude)
•
Multi-energie aanbod (gas, elektriciteit, warmte)
•
Groot scala aan energie producten (bijv. vaste prijs, lange termijn
producten)
Daarnaast hecht RWE veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
en onderschrijft het huidige beleid van Essent.
2.3

Wordt de prijs voor energie goedkoper door deze overeenkomst?
Gemeente: Tynaarlo
Zie antwoord op vraag 2.2.

2.4

Is de kwaliteit van de dienstverlening door Essent-RWE straks beter of
worden we uitgeleverd aan de nieuwe aandeelhouders en de grillen van de
gasleveranciers?
Gemeente: Tynaarlo
Zie antwoord op vraag 2.2.

2.5

Welke fusiekosten verwacht Essent te moeten doorberekenen aan de
consument?
Gemeente: Tynaarlo
Essent zal, net als nu, concurrerende tarieven hanteren die door de Energiekamer
worden getoetst.

2.8

Gazprom is groot-aandeelhouder van RWE. Welke garantie is er dat
Gazprom niet dominant wordt in de Nederlandse energievoorziening?
Gemeente: Stadskanaal
Voor een beursgenoteerd bedrijf in Duitsland geldt een notificatieplicht bij bezit van
meer dan 5% van de aandelen. Gazprom heeft geen notificatie van meer dan 5%
van de aandelen in RWE. Het is dan ook onbekend of Gazprom überhaupt aandelen
RWE bezit. Mocht Gazprom aandelen RWE hebben dan is dat een zeer klein
percentage. Het RW Energie-beteiligungs Gesellschaft (een verzameling van Duitse
gemeentes), heeft 15% van de RWE AG aandelen in bezit. De overige aandelen zijn
ondergebracht bij institutionele beleggers (69%), private beleggers (14%) en
medewerkers (2%).
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2.9

Mocht RWE wel splitsen in een productie- en transportbedrijf, hoe groot is
de invloed (in aandelen) dan nog van Gazprom in het productiebedrijf.
Gemeente: Stadskanaal
Zie antwoord vraag 2.8.

2.10

Op dit moment kan via het aandeelhouderschap direct invloed worden
uitgeoefend op de conitnuïteit in de levering van energie. Op welke wijze
kan dit in de nieuwe situatie na verkoop van de aandelen?
Gemeente: Horst aan de Maas
Wet- en regelgeving stelt de Energiekamer van de NMa in staat om maatregelen te
nemen bij discontinuïteit.

3.

Splitsing – Enexis

3.1

Op welke manier wordt de gemeente aandeelhouder van Enexis en wat zijn
de verwachtingen ten aanzien van het rendement/dividend?
Gemeente: Ooststellingwerf, Hellendoorn, Tynaarlo, Wierden, Horst aan de
Maas
Gemeenten en provincies krijgen aandelen Enexis in dezelfde verhouding als zij nu
aandelen Essent bezitten.
De Statuten van Enexis worden vastgesteld in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Enexis.

3.2

Wat zijn de gevolgen voor de lening aan het netwerkbedrijf indien de
solvabiliteitseis verder wordt verhoogd naar 50% of 60%? Hoe verhoudt
zich het terugbetalen van die lening aan de huidige aandeelhouders van
Essent tot die solvabiliteitseisen?
Gemeente: Leeuwarden
Als de solvabiliteitseis verder verhoogd wordt, zal een aanvullende
vermogensstorting dienen plaats te vinden. Het ligt voor de hand om dan wederom
een deel van de Bruglening hier voor aan te wenden. Dit betekent concreet dat
meer fondsen permanent in het netwerkbedrijf worden vastgelegd en dat er minder
inkomen uit het netwerkbedrijf beschikbaar komt voor haar financiers. De financiële
positie van het netwerkbedrijf verbetert. Het bedrag van de terug te betalen lening
wordt evenredig kleiner.

3.3

Hoeveel moet er vanuit de opbrengst bij verkoop van Essent geïnvesteerd
worden in het netwerkbedrijf Enexis?
Gemeente: Stadskanaal
RWE heeft een bod gedaan op de commerciële activiteiten van Essent. Het
netwerkbedrijf Enexis staat daar los van. Essent NV mag geen financiële banden
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hebben met het Netwerkbedrijf. De bestaande lening tussen Essent NV en het
Netwerkbedrijf dient dan ook geherfinancierd te worden. Gezien de huidige
omstandigheden op de financiële markten zijn de aandeelhouders bereid gevonden
om de lening over te nemen. De aandeelhouders financieren deze lening formeel uit
de opbrengst van de verkoop van het Essent PLB. In de praktijk betekent de
overname van de lening een “papieren” transactie, omdat de aandeelhouders geen
kasuitgave hoeven te doen om de lening aan Enexis te verwerven. De opbrengst
van de aandelen Essent bestaat immers uit de verkoopopbrengst (ca EUR 7,2
miljard in kas) van het commerciële energiebedrijf plus de Bruglening (opbrengst
komt later) plus de waarde van Essent Milieu (opbrengst komt later) plus wat er
overblijft van de garanties e.d. (wordt ook later afgerekend). De later te ontvangen
posten vertegenwoordigen een waarde van ca EUR 32 per aandeel, exclusief rente.
3.4

Welke rol gaat nu de netwerkbeheerder in dit alles spelen? Blijft de service
op niveau?
Gemeente: Tynaarlo
Na de goedkeuring van het Splitsingsplan door Minister Van der Hoeven van
Economische Zaken, naar verwachting in april, kan het netwerkbedrijf Enexis ook
juridisch van Essent N.V. afgesplitst worden. De aandelen Enexis komen dan in
handen van de huidige aandeelhouders. Dit heeft geen consequenties voor het
serviceniveau.

3.5

In hoeverre is het netwerk in een goede staat of zit er nog achterstallig
onderhoud in het netwerksysteem? Zo ja, is er geld geresevreerd om dit te
kunnen dekken? Zo niet, wie betaalt dat dan?
Gemeente: Tynaarlo, Horst aan de Maas
Bij de operationele afsplitsing per 31 december 2008 heeft Essent N.V. de
netbeheerder Enexis zodanig toegerust met middelen dat op basis van de
prognoses tot 2020 voldaan wordt aan de financiële ratio’s. Essent N.V. is voor wat
betreft het eigen vermogen uitgegaan van de nog wettelijk te verankeren 40%
eigen vermogen. Zo is een zeer robuuste netbeheerder ontstaan.

3.6

Staan de rendementen van de netwerkbedrijven de komende jaren onder
druk?
Gemeente: Tynaarlo
Zie antwoord op vraag 3.5.

3.7

Wie worden de nieuwe bestuurders van het netwerkbedrijf en welke
maximum jaarlijkse beloning gaan zij ontvangen?
Gemeente: Tynaarlo
De Raad van Bestuur van Enexis bestaat uit H.J. Levelink (CEO) en I.M. Oudejans
(CFO).
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Voor Enexis wordt momenteel een beloningsbeleid ontwikkeld als onderdeel van de
Corporate Governance. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het
beloningsbeleid vast.
3.8

De wet- en regelgeving aangaande de netwerken en de netwerkbedrijven
op zich zijn nu al complex voor aandeelhouders. Hoe denkt Essent (Enexis)
aandeelhouders in de toekomst goed en transparant te informeren zodat
aandeelhouders voldoende zicht houden op de ontwikkeling van de
netwerken?
Gemeente: Hellendoorn
Dit is geregeld in de Statuten van Enexis, die ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhuders van Enexis.

3.9

Is een actiever aandeelhouderschap van het netwerk te prefereren en is dit
een optie?
Gemeente: Tynaarlo
Deze vraag is ter beantwoording aan de aandeelhouders. Hierbij dient te worden
bedacht dat (heel) veel van de werkzaamheden van Enexis (en dus van haar
strategie en bestedingsruimte) wordt bepaald door nationale wet- en regelgeving.
Dit geldt vooral haar wettelijke taken als netbeheerder (alles wat te maken heeft
met het in stand houden van de kwaliteit en de kwantiteit (aansluitingen) van de
netwerken.

3.10

Graag meer toelichting op alles wat te maken heeft met Enexis
(bruglening, eigen – vreemd vermogen, hoe komt dit tot stand etc.?).
Gemeente: Horst aan de Maas
Zie het antwoord op de vragen 3.1 tot en met 3.9.

4.

Essent Milieu

4.1

Wie bewaakt de afsplitsing van Essent Milieu? Dit om er o.a. voor te zorgen
dat Essent Milieu mee krijgt waar ze recht op heeft en er niet een
uitgekleed bedrijf overblijft?
Gemeente
Het verkoopproces van Essent Milieu is een zorgvuldig proces en gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Essent N.V., waar Essent Milieu
nu onderdeel van is. De verkoop van Essent Milieu moet door de
Aandeelhouderscommissie getoetst worden aan de vigerende strategie. In overleg
met de Aandeelhouderscommissie worden de criteria voor de verkoop opgesteld.
Indien blijkt dat er niet in voldoende mate wordt voldaan aan deze criteria zal de
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verkoop niet doorgaan. In dat geval zal Essent Milieu worden overgedragen aan de
aandeelhouders.
4.2

De voorziene opbrengst van de verkoop van Essent Milieu bedraagt € 1,2
miljard. Wie cq. welk onderdeel binnen Essent is verantwoordelijk voor de
verkoop? Wat is hierover afgesproken en hoe hard zijn deze afspraken?
Welke invloed/consequenties kan dit nog hebben voor de gemeentelijke
aandeelhouders?
Gemeente: Horst aan de Maas
Zie antwoord vraag 4.1.

4.3

Is er een indicatie te geven van de te verwachten opbrengst van Essent
Milieu en wanneer deze opbrengst uitgekeerd kan worden?
Gemeente: Tynaarlo, Horst aan de Maas
Zie antwoord vraag 4.1.

5.

Duurzaamheid

5.1

Gesteld wordt dat RWE (als geheel na de overname van Essent) een CO2reductie nastreeft van 20% in 2012 en 25% in 2015 ten opzichte van de
uitstoot in 2008 van RWE zelf. Wat zouden de CO2-reductie resultaten van
Essent zijn als het zelfstandig verder ging?
Gemeente: Zwolle
Essent heeft geen CO2 reductie-doelstelling in de zin van een percentage reductie
vergeleken met de huidige uitstoot. Essent heeft wel enkele scenario's gemaakt
die uitgaan van een uiteindelijke vermindering van de uitstoot per kWh.
Onze ambities voor 2020 zijn om van een uitstoot van 439 gram/kWh uit te komen
op een uitstoot van 333 gram/kWh in 2020. Dat is vergelijkbaar met de doelstelling
van RWE (20 tot 25% vermindering).
Het streven van Essent is om van de huidige gemiddelde uitstoot per kWh in
Nederland te gaan naar een uitstoot vergeleken met alleen efficiënte gasstook.
Essent is wat betreft CO2-reductie dus iets ambitieuzer dan de EU doelstelling. RWE
komt echter van verder door haar grote kolenaandeel. Dat is verklaarbaar door de
beschikbaarheid van kolen voor RWE en de historie van de onderneming.

5.2

Welk strategisch beleid voert RWE in het kader van duurzame productie
van energie?
Gemeente: Horst aan de Maas
De focus van RWE ligt op een forse reductie van de CO2-uitstoot voor de komende
jaren, wat onder andere blijkt uit het duurzame investeringsprogramma dat groter
is dan dat van alle Nederlandse energiebedrijven samen. Daarnaast is in de
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organisatiestructuur van RWE een specifieke tak, RWE Innogy, opgericht om deze
ontwikkelingen verder te stimuleren.
RWE wil in 2015 behoren tot de top van de duurzame energie leveranciers van
Europa. Om dit te bereiken heeft RWE het volgende investeringsprogramma:
– € 1 miljard per jaar in duurzame technologieën;
– € 2 miljard in een CCS (carbon capture and storage) faciliteit welke bij
elektriciteitsproductie de vrijkomende CO2 opvangt en opslaat;
– € 30 miljard in productiecentrales waardoor de efficiency met 20-30% wordt
verhoogd en de CO2 uitstoot drastisch wordt beperkt (bijstoken biomassa).
RWE heeft nu 1,375 MW vermogen aan duurzame energie in 2012 moet dit zijn
gegroeid naar 4,500 MW en in 2020 tot 10,000 MW. Hiervan wordt zo'n 60%
door wind gerealiseerd en 40% door water en biomassa.
5.3

Kunt u nader aangeven welke sancties mogelijk zijn na verkoop aan RWE
indien gemaakte afspraken onder andere voor permanente, duurzame
levering van energie worden geschonden door RWE?
Gemeente: Hellendoorn, Stadskanaal
RWE heeft zich voor 5 jaar gecommitteerd aan personele, financiële,
organisatorische en strategische inzet in Nederland en de Benelux. Indien RWE
deze afspraken niet nakomt, zijn er boetes afgesproken.
RWE onderschrijft de doelstellingen van de investeringspijplijn van het Essent PLB
en de relatie tot een betrouwbare, beschikbare en betaalbare energievoorziening.
RWE was al voordat er sprake was van een overname van Essent in gesprek met de
Nederlandse overheid over het vrijwillig aangaan van een convenant waarin RWE
zich nadrukkelijk wil inspannen om een constructieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van CO2-capture, transport and storage (‘CSS’), de inzet van
biomassa op grote schaal, het streven om 20% van de elektriciteit in Nederland uit
windenergie te laten bestaan en het streven om van Nederland een
innovatiecentrum voor energie te maken.

6.

Diversen

6.1

Waarom was samenwerking met andere grote Nederlandse
energiebedrijven niet mogelijk?
Gemeente: Hellendoorn
Essent heeft altijd aangegeven dat een nationale fusie het voorkeursscenario was.
Daarbij is er gekeken naar alle Nederlandse grote energiebedrijven. Een fusie met
GasTerra zou, politiek gezien, een zeer lastig scenario zijn. In 2007 is getracht een
fusie met Nuon tot stand te brengen. Helaas heeft die geen doorgang gevonden.
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6.2

Wat gebeurt er met de cumulatief preferente aandelen van Essent in
Twence B.V.?
Gemeente: Hellendoorn
In het kader van de verkoop van Essent Milieu wordt gekeken hoe de belangen van
alle stakeholders optimaal geborgd kunnen worden. Hierbij wordt tevens
onderzocht waar de aandelen van Essent in Twence het beste ondergebracht
kunnen worden.

6.3

Is Essent bereid de kunstcollectie buiten de overname met RWE te houden
en deze onder te brengen in een afzonderlijke stichting?
Gemeente: Horst aan de Maas
De kunstcollectie is onderdeel van de transactie.

6.4

Bestaan er ten aanzien van de verkoop van Kabelcom nog steeds
risico’s/garanties waarvan de afloop nog consequenties kan hebben voor
de gemeentelijke aandeelhouders?
Gemeente: Horst aan de Maas
Nee. De periode daarvoor is verlopen zonder dat er een beroep op is gedaan.

6.5

Kunt u aangeven wat de zogenaamde inconveniëntenbijdrage inhoudt?
Blijft deze onverkort gehandhaafd door RWE?
Gemeente: Horst aan de Maas
Bij het samengaan van PNEM en MEGA is destijds met de Limburgse gemeentelijke
aandeelhouders afgesproken dat zij jaarlijks een vergoeding van € 10 per
aansluiting krijgen in de vorm van inconveniëntentoeslag. Dit is een toeslag voor de
werkzaamheden die Essent Netwerk/Enexis in de gemeenten met enige regelmaat
moet uitvoeren.
De toeslag wordt uitgekeerd door Enexis. Er zijn op dit moment geen plannen om
daar wijzigingen in aan te brengen. Ook de overeenkomst met RWE heeft daarop
geen invloed.

6.6

Graag hebben wij inzicht in de objectieve tarieven (dus exclusief BTW,
opslagen e.d.) van RWE in Duitsland
Gemeente: Horst aan de Maas
Bij de overname van Essent door RWE, zal RWE zich in Nederland houden aan de in
Nederland geldende regels voor tariefstelling.

6.7

Hoe solide is RWE qua bedrijf kijkend naar de fianciële vermogenspositie?
Gemeente: Horst aan de Maas
RWE is een solide bedrijf, zoals blijkt uit het jaarverslag. Het jaarverslag is te
vinden op de site van RWE: www.rwe.de
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6.8

Hoe is in Duitsland het toezicht en wetgeving geregeld in relatie tot
continuïteit en leveringszekerheid?
Gemeente: Horst aan de Maas
Voor de levering in Nederland is RWE gehouden aan de Nederlandse wet- en
regelgeving, net zoals Essent dat nu is. Meer informatie hierover staat op de site
van de Energiekamer van de NMa (www.energiekamer.nl).

