adres

Magistratenlaan 116
5223 MB ‘s-Hertogenbosch

Postbus 856 | 5201 AW 's-Hertogenbosch | Nederland

Nederland
postadres

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Aan de aandeelhouders Enexis
in Friesland en Flevoland

datum
onderwerp
van
telefoon
e-mail

Nederland
telefoon

+31 88 852 32 32

Internet

www.enexis.nl

18 maart 2016
Aanbod inkoop aandelen Enexis Holding NV
huishoudend
Rob
van de Poll
+31 88 857 01 53
rob.van.de.poll@enexis.nl

Geacht college,

Deze brief versturen we aan de aandeelhouders van Enexis Holding NV in Friesland en
Flevoland. Deze brief wordt uitsluitend digitaal verstuurd.
In onze brief van 17 februari jl. hebben we aan u aangekondigd dat Enexis Holding NV een
aanbod tot inkoop aandelen Enexis Holding NV aan u zal doen. (zie bijlage 1) Deze brief
bevat dat aanbod.
Op woensdag 6 april om 10.30 uur houden we in Grand Hotel Wientjes in Zwolle een
informatiebijeenkomst voor onze aandeelhouders in Friesland en Flevoland en zullen we
onderstaand aanbod uitgebreid toelichten.
Aanbod inkoop aandelen
Enexis Holding NV is bereid alle aandelen die u houdt in Enexis Holding NV in te kopen per
31 december 2016. Dit aanbod doet Enexis Holding NV gestand tot 1 oktober 2016. Indien
u op het aanbod van Enexis Holding NV wenst in te gaan dient u dat dus voor 1 oktober
2016 aangetekend en per email aan Enexis Holding NV te laten weten.
De prijs die Enexis Holding NV voor uw aandelen zal betalen is door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 7 december 2015 bepaald: het is de zogenaamde
mid-point van de waarde per 1 januari 2016. Die waarde is medio 2016 bekend en zal dan
aan alle aandeelhouders worden gecommuniceerd. Tot die tijd kunt u desgewenst uitgaan
van een ‘voorlopige waarde’ die ontleend is aan de waarde per 1 januari 2015 en de door
ons voorlopig geschatte waardeontwikkeling in 2015. Naast de prijs is ook het zogenaamde
‘verrekenmechanisme’ van toepassing.

pagina
ons kenmerk

2 van 2
Aanbod inkoop aandelen Enexis Holding NV

In bijlage 2 treft u een rekenmodel met toelichting aan. Daarmee kunt u een gerede
inschatting doen van de financiële impact van de verkoop van uw aandelen aan Enexis
Holding NV.
Voor het proces is het wenselijk dat u ons medio april 2016, conform onze brief van 19
februari 2016, alvast een vrijblijvende indicatie geeft of u in wilt gaan op ons aanbod. U
kunt daarvoor contact opnemen met de heer Rob van de Poll (rob.van.de.poll@enexis.nl).
Informatiebijeenkomst
We realiseren ons terdege dat deze transactie complex is. Ook omdat er een directe relatie
is met uw aandeelhouderschap in de SPV ‘Vordering op Enexis’ en tranche D van de
aandeelhoudersleningen. Op woensdag 6 april om 10.30 uur houden we daarom in
Grand Hotel Wientjes (Stationsweg 7, 8011 CZ) in Zwolle een informatiebijeenkomst voor
onze aandeelhouders in Friesland en Flevoland.
Tijdens die informatiebijeenkomst lichten we de waarderingssystematiek toe, het
verrekenmechanisme en de relatie met de SPV ‘Vordering op Enexis’. Vanuit de SPV
‘Vordering op Enexis’ zal ook een vertegenwoordiger aanwezig zijn. Ook kunnen we dan
het verdere tijdpad toelichten.
Graag vernemen we van u uiterlijk 29 maart aanstaande wie van uw organisatie de
bijeenkomst zal bijwonen.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Rob van de Poll
(rob.van.de.poll@enexis.nl).
In het vertrouwen u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Enexis Holding NV,

Voor dezen,
M. Wiltjer
Directeur Financiën Enexis BV

