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Collegebericht: Brief Aandeelhouderscommissie Stedin 20 juli 2020 over update

lange termijnfinanciering Stedin

De afgelopen maanden heeft u, via collegeberichten, brieven van de aandeel-
houderscommissie Stedin (AHC) ontvangen waarin gesproken wordt over de lange
termijn financiering van Stedin. ln bijvoegde brief van de AHC Stedin wordt een
update gegeven van de lange termijn financiering.

Stedin en de AHC zijn sinds 2019 met elkaar in gesprek over de lange termijn
financiering (LTF). De reden dat de AHC en Stedin in een werkgroep LTF met
elkaar in gesprek zijn is omdat de huidige analyses van Stedin laten zien dat de
financiering van de (toekomstige) investeringen in de energietransitie onder druk
staan als gevolg van diverse ontwikkelingen die een negatieve impact hebben op
de financiële positie en kredietwaardigheid van Stedin. ln de hiervoor genoemde
werkgroep LTF zijn Stedin en de AHC met elkaar in dialoog om de omvang van het
financieringsprobleem en mogelijke oplossingsrichtingen (instrumenten c.q.
beheersmaatregelen) in beeld te brengen.

ln bijgevoegde brief van de AHC wordt aangegeven dat Stedin verwacht in de
komende jaren € 750 miljoen tot 1 miljard extra vermogen nodig te hebben om alle
investeringen in de energietransitie te kunnen doen. De financieel adviseurs van
Stedin en de AHC ronden op dit moment hun adviezen af over deze kapitaal-
behoefte van Stedin. Deze adviezen zullen worden verwerkt in een gezamenlijk
rapport van de AHC en Stedin, dat begin september aan alle aandeelhouders zal
worden aangeboden. Het rapport zal onder andere inzicht geven in de opbouw van
de meerjarige kapitaalbehoefte van Stedin en een voorstel bevatten voor een
oplossingsrichting op het eigen vermogen van Stedin te versterken. Op het
moment dat deze oplossingsrichting in een kapitaalstorting van de aandeelhouders
resulteert, worden aan deze storting voorwaarden verbonden. Het is belangrijk om
de voorwaarden voor een eventuele kapitaalstorting vooraf goed vast te leggen.
De voorwaarden gaan onder andere in op het rendement en de terugverdientijd
van de kapitaalstorting.

Het is de bedoeling van Stedin en de AHC om, na een richtinggevend uitspraak op
de aandeelhoudersvergadering van 30 september, begin oktober 2020 aan alle
aandeelhouders een voorstel te doen voor een kapitaalstorting naar rato van hun
huidige belang. Uitgaande van het eerder genoemde bedrag tussen € 750 miljoen
à € 1 miljard zou dit voor de gemeente Heemstede (aandelenbelang 0,9%) een bedrag
tussen de € 6,75 en € 9,0 miljoen betekenen. Wanneer niet alle aandeelhouders in
de gelegenheid zouden zijn om te storten, zal van de andere aandeelhouders
mogelijk worden gevraagd om iets extra's bij te dragen.
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Aan de colleges en raden van de aandeelhoudende Stedin gemeenten wordt
gevraagd om in de periode oktober-november een besluit te nemen over het al dan
niet meedoen aan de voorgestelde oplossingsrichting. Vanuit de AHC wordt
nagedacht hoe de raden hierbij betrokken worden. ln ieder geval wordt in
september door de AHC en Stedin gezamenlijk een rapport aangeboden met
nadere informatie. Mocht het college en raad besluiten om mee te doen aan de
voorgestelde oplossingsrichting dan zal dat financiële consequenties hebben voor
de (meerjaren)begroting. Na de besluitvorming in de colleges en raden zal eind
november of begin december 2020 een aandeelhoudersvergadering worden
uitgeschreven waarop een formeel besluit wordt genomen.

ln onze lange termijnplanning zal dit ondenrerp onder de titel 'lange
termijnfinanciering Stedin' worden opgenomen.

Daarnaast is de AHC momenteel nog op ambtelijk niveau in gesprek met de ACM
en het ministerie van EZK om te bezien in welke mate de huidige regulering
aansluit bij de energietransitie en investeringsopgaaf van Stedin. Een belangrijke
vraag is welke maatregelen de ACM en EZK kunnen nemen om de regulering
beter aan te laten sluiten op de grote investeringen die de energietransitie van
netbeheerders vraagt. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen gevolgen
hebben voor de omvang van de uiteindelijke kapitaalvraag aan de aandeel-
houders.
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Ter aftentie van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in Stedin Holding N.V.1

Rotterdam, 20 juli 2020

Betrefï update Langetermijn financieríng (LTF) Stedin

Geachte aandeelhouder van Stedin,

ln vervolg op de brief die Stedin in maart jl. naar alle gemeenten zond onder de titel
.FINANCIFEL 

GEZOND lN DE ËNERGIETRANSITIE", de AHC brief van meijl., en aansluitend op de

digitale informatiebijeenkomst voor wethouders van aandeelhoudende gemeenten op 3 julijl. wil

de Aandeelhouderscommissie (AHC) Stedin u híerbij informeren over planning van het project

Lange Termijn Financiering na het zomerreces van 2020.

Iijdens de aandeelhoudersvergadering van l3 meijl. heeft het bestuur van Stedin u geÏnformeerd

over het feit dal gebaseerd op de huidige creditrating, Stedin verwacht ln de komende jaren

€ 750 miljoen tot € 1 miljard aan extra eigen vermogen nodig te hebben om alle investeríngen in

de energietransitie te kunnen doen. ln werkgroepverband brengt Stedin met de AHC deze

problematiek verder in kaart.

Gezamcnlíjk rapport

De financiële adviseurs van Stedin en de AHC ronden op dit moment hun adviezen af over deze

kapitaalbehoefte van Stedin. Deze adviezen zullen worden verwerkt in een gezamenlijk rapport

van de AHC en Stedin, dat begin september 2020 aan alle aandeelhouders zalworden

aangeboden. Het rapport zal onder andere inzicht geven in de opbouw van de meerjarige

kapitaalbehoefte van Stedin en een voorstel bevatten voor een oplossingsríchtíng om het eigen

vermogen van Stedin te versterken. Op het moment dat deze oplossíngsrichting in een

kapítaàlstortíng van de aandeelhouders resulteert, worden aan deze storting voonvaarden ("terms

and conditions") verbonden,

I Deze AHC-brief is openbaar en kan derhalve aan uw college van I en W olsmede aan de gemeenteroad worden verstrekt.
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Het is van groot belang om de voorwaarden voor een eventuele kapitaalstorting vooraf goed vast
te leggen. De voorwaarden gaan onder andere in op het rendement en de terugverdientijd van
de kapitaalstorting. Voor de uitwerking van deze voorwaarden wordt uíteraard ook juridische
ondersteuning ingeschakeld. De voorzitter van de AHC meldde op 3 juli dat het selectieproces
daarvoor nog gaande was. lnmiddels is de keuze gevallen op Loyens & Loefl een notaris-en
advocatenkantoor in Rotterdam met veel expertise op gebied van energie-regelgeving,
energievraagstukken en aandelenemíssíes.

De AHC hecht er grote waarde aan dat de voorwaarden die uiteindelíjk worden geformuleerd,
breed door de aandeelhouders worden gedragen. Ook begrijpt de AHC dat er bi¡ aandeelhouders
behoefte kan bestaan om het gezamenli¡'ke rapport van AHC en stedln tijdig met de
gemeenteraad te bespreken. Desgewenst kunnen we een of meerdere (regionale)
informatiebijeen komsten organiseren.

Tijdspad

Nadat het rapport en voorvvaarden begin september met de aandeelhouders zijn gedeeld wordt
ti¡'dens de aandeelhoudersvergadering van 30 september 202A aan de aandeelhouders gevraagd
een ríchtinggevend standpunt in te nemen ten aanzien van de adviezen en oplossingsrichting uit
het rapport- Dit is niet bindend of besluitvorrnend, maar er wordt een voorkeur uitgesproken over
de oplossingsrichting door de aandeelhouders.

Het richtinggevende standpunt leídt tot een nadere uitwerking door Stedin en de AHC in de
periode na de aandeelhoudersvergadering.

De gezamenlijke uitwerking van de oplossingsrichting resulteert in een voorstef van Stedin en de
AHC, dat in de eerste helft van oktober 2a2O aan alle aandeelhouders wordt voorgelegd. De

colleges en raden krijgen in de periode díe daarop volgt de ruimte om dit voorstel in ovenrreging
te nernen en een besluit te nemen over het al dan niet meedoen aan de oplossingsrichting. Dit is

een apart besluitvormingstraject dat door íedere gemeente in de maanden oktoberlnovember,
met inbegrip van een eventueel raadstraject, moet worden doorlopen. Wíj adviseren u hierover
tíjdig afstemming te zoeken met uw eigen griffie. De AHC zal dit proces facilíteren ín de vorm van
een tekstvoorstel en een concept-besluit dat u kunt overnemen in uw raadsstukken. Na de
besluitvorming in de colleges en raden zal eind november of begín december 2020 een
aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven waarop een formeel besluit wordt genomen.
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lndicatieve impact

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is behoud van de huidige creditrating waarbíj de

aandeelhouders via een kapitaalstorting het eigen vermogen van Stedin versterken. Op het

moment dat het eerder genoemde bedrag van € 750 miljoen à € 1 miljard via een kapitaalstorting

door de aandeelhouders wordt ingevuld en íedereen pro rata gaat participeren, betekent dit dat

voor elk procent van de aandelen Stedin de maximale impact € 7,5 à € 10 miljoen bedraagt. Zoals

eerder is aangegeven is dit nog niet zeker en zullen er nog zaken moeten worden uitgewerkt

voordat er begin oktober een definitief voorstel aan de aandeelhouders wordt gedaan.

Reguleringstraject ACM cn EZK

Daarnaast is de AHC momenteel nog op ambtelijk niveau in gesprek met de ACM en het

ministerie van EZK, om te bezien in welke mate de huidige reguleríng aansluit bij de

energietransitie en investeringsopgaaf van Stedin. Een belangrijke vraag is welke maatregelen de

ACM en EZK kunnen nemen om de regulering beter aan te laten sluiten op de grote

investeringen die de energietransitie van netbeheerders vraagt. Deze transitie is immers een

gezamenlijk nationaal belang waarbij alle betrokken partUen het elkaar mogelijk moeten maken

om de eigen rol goed op te pakken- De uitkomsten van deze gesprekken kunnen gevolgen

hebben voor de omvang van de uiteindelijke kapitaalvraag aan de aandeelhouders.

groeten, mede namens de Aandeelhouderscommissie Stedin,

Arjan va ls

C Stedin

Met
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