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Betreft: uitkomst mediation Eneco  

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Met deze brief willen wij u informeren over de uitkomst van het mediationtraject. In onze vorige 
raadsinformatiebrief van 30 januari jl. (1308660) hebben wij aangegeven dat het vertrouwen tussen 
diverse aandeelhouders en de Raad van Commissarissen (RvC) van Eneco was aangetast en dat 
mediation uitkomst zou kunnen bieden.  

KERNBOODSCHAP
Een intensief mediationtraject onder leiding van mr. Eva Schutte heeft geresulteerd in nieuwe afspraken 
over de wijze waarop wordt omgegaan met de eerder ontstane geschillen. Dit betekent dat het eerdere 
verzoek tot het bijeenroepen van een buitengewone aandeelhoudersvergadering om het vertrouwen in de 
RvC op te zeggen is ingetrokken. Dit verzoek had overigens geen steun van het college van 
Albrandswaard. Op de aandeelhoudersbijeenkomst van 16 februari jl. zijn de aandeelhouders over deze 
uitkomst geïnformeerd en is direct een gezamenlijk persbericht uitgebracht welke als bijlage aan deze 
brief is toegevoegd. 

CONSEQUENTIES
De nieuwe afspraken zijn geborgd in een vaststellingsovereenkomst. De belangrijkste onderwerpen zijn:  

 Borging van het duurzame karakter van Eneco. 
 Instelling van een gezamenlijke Stuurgroep. 
 Bevriezen van het beloningsbeleid. 
 Instelling van een investeringscommissie. 
 Hernieuwde communicatieafspraken. Zo komt er een vragen- en antwoordenrubriek (Q&A) 

waarin voortaan ook politieke vragen kunnen worden meegenomen.  

Net zoals de vorige keer zijn de stukken geheim. Daarom stellen wij de volgende drie documenten onder 
strikte geheimhouding aan u beschikbaar: 

1. Vaststellingsovereenkomst. 
2. Samenvatting vaststellingsovereenkomst. 
3. Presentatie aandeelhoudersbijeenkomst van 16 februari 2018. 

Deze stukken kunt u daarom uitsluitend inzien op de kamer van de Griffie voor een periode van 3 weken. 
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VERVOLG
De hele situatie heeft voor een stagnatie van het verkoopproces gezorgd. Fase 1 van het verkooptraject 
(verkenning) is overigens wel gestart en loopt door t/m mei 2018. Daarna volgt er een keuzemoment; of 
het wordt een veiling of een beursgang. 
Er wordt op dit moment door de Aandeelhouderscommissie gewerkt aan een overdrachtsdocument. 
Hierin staan alle stappen om het proces te waarborgen na de verkiezingen van 21 maart a.s. 

Wij vertrouwen erop u met deze informatiebrief voor dit moment voldoende te hebben ingelicht.  

BIJLAGEN
1316957 - Persbericht 16-02-2018 Eneco Groep en aandeelhouders gaan samen verder 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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        Rotterdam, 16 februari 2018 

 

Eneco Groep en aandeelhouders gaan samen verder met 

privatisering Eneco   

 

De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van 

Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een 

manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken 

gemaakt over een gezamenlijk proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Dat zijn de 

uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC. 

 

Afspraken  

De mediation onder leiding van mr. Eva Schutte, heeft geleid tot concrete afspraken over het belang 

van de continuering van de duurzame strategie van Eneco en over investeringen, beloningsbeleid, 

communicatie en het transactieproces waaronder beoordelingscriteria voor potentiële kopers en de 

timing. Over de inhoud van de gesprekken tijdens de mediation, worden geen nadere mededelingen 

gedaan zoals gebruikelijk is in dit soort processen.  

 

Wethouder Adriaan Visser van gemeente Rotterdam, namens de aandeelhouders: “Ik ben blij dat we 

er op deze manier zijn uitgekomen. Dat is ook steeds ieders intentie geweest. We kunnen nu vooruit 

kijken naar een mooie toekomst voor Eneco. Het is zaak dat we in gezamenlijkheid snel starten met 

het verkoopproces waarbij het duurzame karakter van Eneco geborgd blijft.” 

 

Edo van den Assem, voorzitter van de RvC van Eneco Groep “Ik ben tevreden met het resultaat dat 

we samen hebben bereikt. Want het zorgt er voor dat we door kunnen met het privatiseringsproces 

van Eneco. In gezamenlijkheid en met oog voor de belangen van alle betrokken stakeholders. In de 

afspraken over het privatiseringsproces zijn waarborgen ingebouwd zodat Eneco Groep haar 

leidende rol in het verduurzamen van onze energie in de toekomst kan voortzetten. “  
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Vervolgproces  

De AHC en Eneco gaan nu in gezamenlijkheid op korte termijn vervolgstappen zetten in de 

privatisering van Eneco groep. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van zowel de houdende 

als de verkopende aandeelhouders en de overige stakeholders. Zo wordt er over onderdelen van 

de afspraken nog advies gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van Eneco.    

 

Noot voor de pers (niet voor publicatie):   

Voor meer informatie over bijgevoegd persbericht kunt u contact opnemen met:   

Jeroen Overgoor, hoofd Communicatie Eneco Groep tel: 06 51 48 52 59 / 

jeroen.overgoor@eneco.com 

Stefan Simons, woordvoerder AHC Eneco tel: 06 203 00796 / 

stefan.simons@cffcommunications.nl  
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