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Datum 9 juli 2019
Onderwerp Antwoord op vraag van mevrouw Schul n.a.v. mail Het Groene 

Consortium en Den Haag Fossiel vrij inzake Eneco. 
Aanleiding Raadsvergadering 20 juni n.a.v. lijst van ingekomen stukken (nrs 01 

en 02)
Portefeuillehouder Nicole Mulder

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is door mevrouw Schul bij de lijst van ingekomen 
stukken om een reactie gevraagd op de mail van Het Groene Consortium en Den Haag 
Fossiel vrij inzake Eneco.

Na de start van de veilingverkoop van Eneco hebben partijen de mogelijkheid gehad om hun 
interesse in Eneco kenbaar te maken. Deze partijen hebben een brief ontvangen met de 
eisen om deel te nemen aan het verkoopproces (de pre-kwalificatie criteria) en er is verder 
duidelijk gemaakt hoe de partijen worden getoetst. Deze brief en pre-kwalificatiecriteria zijn 
met u op 8 maart jl. gedeeld en kunt u terugvinden in de app onder het kopje 12 dossiers – 
Eneco. 

Op basis van deze criteria hebben de aandeelhouders, Eneco en hun financieel en juridisch 
adviseurs, alle door de geïnteresseerde partijen aangeleverde informatie zorgvuldig 
bestudeerd. De aandeelhouders hebben samen met Eneco beoordeeld welke partijen zich 
kwalificeren voor deelname aan het verkoopproces. Citigroup, de bank die het 
transactieproces begeleidt, heeft in opdracht van de aandeelhouders en Eneco de partijen 
die zich hebben gekwalificeerd en de partijen die zijn afgevallen hiervan op de hoogte 
gesteld. 

Voorafgaand aan het veilingproces hebben de verkopende aandeelhouders met Eneco 
afspraken gemaakt over de ‘spelregels’ van het verkoopproces. Deze spelregels richten zich 
ook op de communicatie en informatievoorziening tijdens het verkoopproces. Deze 
afspraken zorgen ervoor dat de belangen van Eneco, de aandeelhouders en overige 
stakeholders worden geborgd. De afspraken die met de andere aandeelhouders en Eneco 
zijn gemaakt houden in dat er geen informatie over individuele partijen of de status van hun 
eventuele betrokkenheid bij de verkoop wordt verstrekt. Alleen de winnende bieder, die na 
meerdere rondes overblijft, wordt bekend gemaakt. 


