
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Op 23 februari 2009 maakten Nuon en het Zweedse Vattenfall bekend dat zij hun 

krachten willen bundelen om een toonaangevend Europees energiebedrijf te vormen. 

Vattenfall is Europa’s vijfde electriciteitsproducent en de grootste warmteproducent. De 

Zweedse overheid is 100% aandeelhouder van Vattenfall. 

De combinatie geeft door gezamenlijke investeringsprogramma’s een impuls aan de 

ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Voorts wordt aldus voldaan aan de 

verplichting van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) dat de Nuongroep per 

1 januari 2011 is gesplitst wat betreft het netwerkbedrijf en het productiebedrijf. Beide 

onderdelen mogen dan volgens die wet niet meer deel uitmaken van één groep. (Noot: 

naar vrij recentelijk bekend is geworden, zal de Europese wetgeving op het gebied van 

de verplichte scheiding tussen productie- en leveringsbedrijven en het netwerkbedrijf 

mogelijk weer versoepeld worden). 

Vattenfall heeft een bod van ca. 10 miljard Euro in contanten uitgebracht op 100% van 

de aandelen van het Productie- en leveringsbedrijf van Nuon. Het bod komt neer op 

€ 72,50 per aandeel. 

 

Alliander het netwerkbedrijf van Nuon,valt buiten de transactie. Het netwerkbedrijf 

mag alleen publieke aandeelhouders hebben. De huidige aandeelhouders houden hun 

aandelenpercentage in dit bedrijf. Aan bestuur en gouvernance van dit bedrijf wordt na 

de fusie vorm en inhoud gegeven in overleg met de (groot)-aandeelhouders. 

 

Aan de gemeente wordt gevraagd of zij als aandeelhouder kan instemmen met de 

verkoop van het Productie- en leveringsbedrijf (PLB) van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB 

tegen de nu vastgestelde voorwaarden en of zij bereid is daartoe haar aandelenpakket te 

verkopen en instemt met toetreding als aandeelhouder tot Nuon Energy NV. 

 

Wat die voorwaarden betreft wordt vermeld dat eerder aan uw commissie Bestuur is 

bericht dat tot de afspraken gemaakt met de grootaandelhouders behoorde dat de 

aandeelhouders, die hun aandelen Nuon ten verkoop aangeboden hebben, van de 

verkoopopbrengst een kapitaalstorting zouden doen in het netwerkbedrijf opdat het 

bedrijf voldoet aan de -na indiening van het  splitsingsplan door de  Nederlandse 

overheid- gewijzigde eisen met betrekking tot de solvabiliteit van de netwerkbeheerder. 

Inmiddels is naar aanleiding van het besluit d.d. 8 april jl. van de minister van 

Economische Zaken inzake de goedkeuring van het ingediende splitsingsplan onder 

meer besloten dat de nodige versterking van de solvabiliteitssituatie van het 

netwerkbedrijf door Nuon zal plaatsvinden vooruitlopend op de splitsing. Dit heeft 

geresulteerd in bovengenoemd, enigszins aangepast, verkoopaanbod per aandeel. 
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Voorts behoort tot de condities voor de verkoop van Nuon aan Vattenfall ÄB dat door 

de verkopende aandeelhouders van de opbrengst een bedrag wordt gestort in een 

escrow. Dat wil zeggen dat bij een derde (in dit  geval de BNG) een bedrag gestort 

wordt ter verzekering aan de koper van Nuon dat de contractuele afspraken ook worden 

nagekomen. Het gaat om een escrow van 400 miljoen Euro. Dit bedrag loopt in drie jaar 

terug naar 100 miljoen Euro en wordt daarna, indien Vattenfall geen claims heeft 

ingediend, teruggesluisd naar de verkopende aandeelhouders. Tot dit bedrag van 400 

miljoen is ook de aansprakelijkheid van de verkopende aandeelhouders bij de transactie 

beperkt. Haarlems aandeel in de escrow is 400.000 euro. 

 

De partijen zijn overeengekomen dat Vattenfall in eerste instantie 49% van de aandelen 

verwerft. De resterende 51% van de aandelen zal in de komende zes jaar worden 

verkregen onder vastgestelde voorwaarden, waaronder een vaste (preferente) 

dividendvergoeding aan de aandeelhouders van 2% over de resterende koopprijs. 

 

Naast besluitvorming in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 

dient iedere aandeelhouder een individueel besluit te nemen over de verkoop van zijn 

aandelen in het productie- en leveringsbedrijf (Nuon Energy) aan Vattenfall en het 

aangaan van de relevante transactiedocumenten. Vattenfall heeft aangegeven de 

transactie gestand te doen als aandeelhouders, die gezamenlijk 80% van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen hun aandelen aanbieden. De diverse transactiedocumenten 

zijn inmiddels door de aandeelhouders ontvangen. 

 

Sinds de dualisering van de Gemeentewet is de bevoegdheid om het 

aandeelhoudersrecht van de gemeente uit te oefenen neergelegd bij het college van 

burgemeester en wethouders. 

In overleg met de commissie bestuur is er voor gekozen voor de beslissing met 

betrekking tot de verkoop van het gemeentelijk aandelenbezit de zware 

voorhangprocedure te volgen van art. 169 lid 4 van de Gemeentewet, schema I onder 7 

van het Protocol Actieve Informatieplicht, waarbij wij uw raad ons voorgenomen  

besluit voorleggen en om uw zienswijze daaromtrent verzoeken.  

 

Voorstel aan de raad 

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor: 

 

1. kennis te nemen van het standunt van het college van burgemeester en wethouders 

dat zij in principe geen voorstander zijn van de verkoop van het Productie- en 

leveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en de verkoop van het 

gemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon. 

2. kennis te nemen van het voornemen van het college van burgemeester en 

wethouders om desalniettemin in de hierna te noemen, bijzondere, situatie wél met 

de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB 

in te stemmen en daartoe het gemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon ten verkoop 

aan te bieden. 

De hier bedoelde situatie betreft de situatie dat aan Vattenfall ÄB 80% van de 

aandelen n.v. Nuon worden aangeboden én ook de provincie Noord-Holland tot 

verkoop van zijn aandelenbezit Nuon besluit; 

3. kennis te nemen van het voornemen van het college om in de onder 2. beschreven 

situatie  
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a. de provincie te volgen om als aandeelhouder in n.v. Nuon  onder de huidige 

afspraken in te stemmen met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf 

van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en daartoe het aandelenbezit van de gemeente 

in n.v. Nuon ten verkoop aan te bieden; 

b. om de gemeente als aandeelhouder te laten toetreden tot de nieuwe 

vennootschap Nuon Energy NV. 

4. zijn zienswijze te geven over de voorgenomen besluiten als hiervoor vermeld 

onder 1 t/m 3; 

5. te verklaren dat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 169 van de 

Gemeentewet in de gelegenheid is gesteld ter zake van het onder punt I. en II. 

bepaalde zijn wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en 

wethouders over te brengen; 

6. bij de begroting 2010 op voorstel van het college een besluit te nemen over de 

bestemming van de opbrengst van de verkoop van het aandelenbezit in nv Nuon 

indien door burgemeester en 

wethouders tot de verkoop van dat aandelenbezit wordt besloten.  

 

Beoogd resultaat 

De verkoop van het Productie- en leveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en 

toetreding van de gemeente als aandeelhouder tot Nuon Energy NV in geval aan 

Vattenfall ÄB 80% van de aandelen n.v. Nuon worden aangeboden én de provincie 

Noord-Holland ook tot verkoop van zijn aandelenbezit besluit. 

 

Argumenten 

Het college is met een meerheid in de raad van mening dat de n.v. Nuon een 

Nederlandse onderneming zou moeten blijven met een meerderheid van het 

aandelenbezit in handen van Nederlandse overheidsinstanties. 

In de aangegeven situatie waarin het college toch  voornemens is tot verkoop van het 

gemeentelijk aandelenbezit over te gaan, is de fusie van de n.v. Nuon met Vattenfall 

ÄB echter inmiddels een feit. Bovendien vervalt in die situatie de mogelijkheid het 

gemeentelijk aandelenpakket over te dragen aan de provincie Noord-Holland. 

In dit kader wordt gerefereerd aan recente informatie dat het zich laat aanzien dat NH 

met zijn 9,5% aandelen met wellicht een paar kleine gemeenten niet zullen kunnen 

verhinderen dat minstens 80% van de aandeelhouders zijn aandelenpakket zal willen 

verkopen. Indien dat feit zich voor zal doen denkt G.S. van Noord-Holland, volgens de 

berichtgeving, dat de provincie wel tot verkoop van zijn aandelenpakket zal moeten 

besluiten. Daarbij wordt vooral verwezen naar het zeer geringe belang van NH als 

aandeelhouder in het nieuwe bedrijf en het grote risico dat de volgende jaren het 

dividend fors zal kunnen gaan dalen. 

 

Bij het vorenstaande geldt in het algemeen dat de "verwaterde" aandeelhouder weinig te 

zeggen heeft bij de vaststelling van het dividendpercentage. Deze verwatering van de 

aandelen speelt in dit geval temeer door de grote investeringen die de volgende periode 

moeten gebeuren en waar  door het vergroten van het aandelenkapitaal financiering 

voor zal worden gezocht. 

 

Daarnaast is het zo dat de verkoopwaarde van het aandelenbezit nu hoger is dan de 

solvabiliteitswaarde op de balans van NUON. De aandeelwaarde van de blijvende 

aandeelhouders is vooralsnog de waarde volgens de balans van het nieuwe bedrijf, 
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totdat er sprake is van verkoop. Het is dan de vraag of eenzelfde verkoopwaarde kan 

worden verkregen als thans geboden.  

Daarbij komt men dan in een sfeer van speculatie terecht, iets waar de overheid ver van 

weg moet blijven. 

Vanuit de publieke taak is er in de aangegeven specifieke situatie dan ook geen reden 

om de aandelen aan te houden en vanuit financieel belang des te meer reden om de 

aandelen dan te verkopen. 

Voor de publieke zaak is in ieder geval belangrijk dat de gemeente aandeelhouder blijft 

van het Netwerkbedrijf. Zoals in de inleiding is aangegeven, zal dat na de splitsing van 

het Productie- en Leveringsbedrijf van n.v. Nuon en de fusie van dat bedrijf met 

Vattenbfall ÄB het geval zijn. 

 

Financiële gevolgen bij verkoop aandelen voor Haarlem  

Het aandelenbezit van de gemeente Haarlem betreft op dit moment 126.762 aandelen 

met een nominale waarde van € 5,-- . De portefeuille vetegenwoordigt dus een 

nominale waarde van € 633.000. 

Daarbij gaat het om een aandelenpercentage in de n.v. Nuon van 0,1 %. 

 

Bij verkoop van de aandelen Nuon leidt dit tot de volgende gemeentelijke financiële 

kasstromen. 

Daarbij wordt uitgegaan dat de overname/splitsing van Nuon volgens de fusieafspraak 

terugwerkt tot  

1-1-2009. 

 

Verkoop Haarlemse aandelen  

30-6-2009  4.5 milj (excl. betaalverplichting escrowbedrag 400.000,- ) 

30-6-2011  1.4 milj 

30-6-2013   1.4 milj 

30-6-2015  1.9 milj 

totaal           9.200.000,--(excl betaalverplichting escrowbedrag) 

 

rente van 

30-6- 2009 

tot 30-6-2015             500.000,-- (preferente rente ad 2%) 

totaal               9.700.000,-- (excl. betaalverplichting excrowbedrag) 

totaal                   9.900.000,-- (incl. rente over 1-1-2009 tot 30-6-2009) 

totaal                   9.500.000,-- (incl. escrowbedrag). 

 

Verminderen we dit laatste bedrag met de balanswaarde van Haarlems aandelenbezit 

Nuon ad 633.000 dan rest een bedrag ad 8.867.000 dat in het slechtste geval (bij 

uitbetaling escrowbedrag aan Vattenfall) aangewend kan worden tot vermindering van 

schulden of het aantrekken van minder leningen. De rentekosten die hiermee worden 

uitgespaard staan tegenover de geraamde dividendopbrengsten, die met ingang van 

2009 e.v. komen te vervallen. 

De met ingang van 2009 te verwachten divenduitkering uit het Netwerkbedrijf is 

vooralsnog in de berekening niet meegenomen. 
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Voor de goede afweging wordt hier nog vermeld wat de laatste jaren de 

dividendopbrengst van de aandelen in de n.v. Nuon is geweest volgens de 

gemeentelijke jaarrekeningen. 

2004 € 70.000 + winstafdracht gasverkoop +afkoopsom winstafdracht (afgesproken 

bij fusie) (dividend ’03) 

2005 € 298.838 + laatste winstafdracht gasverkoop (dividend ’04) 

2006 € 310.000 (dividend ’05) 

2007 € 368.000 + extra dividend  ad € 33.489 (dividend ’06) 

2008 € 367.000 (dividend ’07). 

  

Motivering college van voorgenomen besluit 

Wij verwijzen naar de rubriek “argumenten” voor de motivering van ons voornemen 

om in de specifiek aangegeven situatie tot verkoop van het gemeentelijk aandelenbezit 

in n.v. Nuon over te gaan. 

 

Doet die specifieke situatie zich voor en zullen wij tot verkoop besluiten, dan  

motiveren wij ons besluit aanvullend als volgt:  

a. de procedure tot de fusie, de verkoop en de selectie van het internationale 

kandidaatbedrijf voor de samenwerking zijn in nauw overleg tussen Raad van 

Commissarissen en grootaandeelhouders op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.  

 Zie als bijlage bij dit raadsvoorstel de toelichting op het fusieproces, kenmerken 

van de nieuwe samenwerking, toekomstig bestuur en organisatie; 

b. er zijn unaniem positieve adviezen van Raad van Commissarissen, Raad van 

Bestuur en Ondernemingsraad van Nuon over de fusie uitgebracht; 

c. er is geen sprake van een verslechtering van de gouvernance en de gemeentelijke 

invloed op de nieuwe organisatie, omdat die invloed er gelet op de zeer beperkte 

omvang van het gemeentelijk aandelenpakket van 0.1% sinds de eerdere fusie van 

ENW tot Nuon ENW in wezen al niet meer was; 

d. de Zweedse staat (100% eigenaar van Vattenfal ÄB) heeft kenbaar gemaakt niet 

het voornemen te hebben tot verkoop van het aandelenpakket te zullen overgaan. 

Daarmee is Vattenfall een stabiele en duurzame partner voor Nuon; 

e. er is een goed bod gedaan op de aandelen. Dit wordt bevestigd door een extern 

onderzoek ingesteld in opdracht van een van de grootaandeelhouders;  

f. bij een bestemming van de opbrengst van de verkoop van het aandelenpakket in de 

vermogenssfeer  van de gemeente leidt de transactie niet tot een nadelig effect voor 

de financiële situatie van de gemeente. 

 

Kanttekeningen 

5.1 Wat gebeurt er als niet tot verkoop van de aandelen wordt besloten? 

In de commissie bestuur is nog geïnformeerd wat er gebeurt als er besloten wordt niet te 

verkopen. 

Het voorstel dat aandeelhouders krijgen is om ja of nee te zeggen tegen de transactie. 

Een ieder is uiteraard vrij in zijn keuze. Als er meer dan 20% nee zegt, gaat de 

transactie niet door. Nuon blijft Nuon en zal op een andere manier proberen haar 

toekomst veilig te stellen.   

 

Stel minder dan 20% aandelenbezit (waaronder Haarlem) besluit niet te verkopen. De 

resterende zeggenschap van deze minderheid is bij elke stemming te klein om iets te 

kunnen bepalen.  
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Voor de overige (onzekere) met name ook financiële gevolgen wordt verwezen naar 

hetgeen is gesteld bij de paragraaf “argumenten” voor ons voornemen om in de 

aangegeven specifieke situatie tot verkoop van het aandelenbezit over te gaan. 

 

Uitvoering  

Na in de raadsvergadering van 28 mei a.s. kennis van uw zienswijze te hebben 

genomen zullen burgemeester en wethouders dan in hun vergadering van 3 juni 2009, 

uiterlijk 9 juni 2009, hun definitieve besluiten nemen, die zij uiterlijk 12 juni a.s. ter 

kennis van Nuon moeten brengen. 

 

Op 17 juni 2009 vindt dan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 

van de n.v. Nuon plaats, waarin alle relevante besluiten aangaande de fusie en de 

transactievoorwaarden als neergelegd in de Termsheet (gesloten overeenkomst tussen 

Nuon en Vattenfall) worden genomen. 

De aandeelhouders wordt dan gevraagd goedkeuring te geven aan het besluit tot 

juridische splitsing en daaropvolgende juridische fusie. Voor die twee besluiten is een 

gekwalificeerde meerderheid vereist.  

 

Bijlage 

Korte toelichting op het fusieproces, kenmerken van de nieuwe samenwerking, 

toekomstig bestuur en  organisatie. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 



 

 

085/2009 

085-7 

 

 

 

 

Zienswijze op voorgenomen besluit burgemeester en wethouders met betrekking 
tot verkoop aandelen nv Nuon aan Vattenfall ÄB 
 
De raad der gemeente Haarlem, 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2009; 
 
Gelet op de artikelen 160 en 169 Gemeentewet; 
  
Besluit: 
           
I. kennis te nemen van het standunt van het college van burgemeester en wethouders 

dat zij in principe geen voorstander zijn van de verkoop van het productie- en 
kleveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en de verkoop van het 
gemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon.  

 
II. kennis te nemen van het voornemen van het college van burgemeester en 

wethouders om desalniettemin in de hierna te noemen, bijzondere, situatie wél met 
de verkoop van het productie- enleveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB 
in te stemmen en daartoe het gemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon ten verkoop 
aan te bieden. 
De hier bedoelde situatie betreft de situatie dat aan Vattenfall ÄB 80% van de 
aandelen n.v. Nuon betreft worden aangeboden én ook de provincie Noord-
Holland tot verkoop van zijn aandelenbezit Nuon besluit; 

 
III. kennis te nemen van het voornemen van het college om in de onder II. beschreven 

situatie de provincie te volgen om als aandeelhouder in n.v. Nuon onder de huidige 
afspraken: 
a. in te stemmen met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf van 

n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en daartoe het aandelenbezit van de gemeente in 
n.v. Nuon ten verkoop aan te bieden; 

b. de gemeente als aandeelhouder te laten toetreden tot de nieuwe vennootschap 
Nuon Energy NV; 

 
IV.  zijn zienswijze te geven over de voorgenomen besluiten als hiervoor vermeld onder 

I. t/m III; 
 
V. te verklaren dat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 169 van de 

Gemeentewet in de gelegenheid is gesteld ter zake van het onder punt I. t/m III. 
bepaalde zijn wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en 
wethouders over te brengen; 

 
VI. bij de begroting 2010 op voorstel van het college een besluit te nemen over de 

bestemming van de opbrengst van de verkoop van het aandelenbezit in nv Nuon 
indien door burgemeester en wethouders tot de verkoop van dat aandelenbezit 
wordt besloten. 

 
Gedaan in de vergadering van…………..  
 
De griffier,      De voorzitter,  
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Bijlage 

 

Zienswijze op voorgenomen besluit burgemeester en wethouders met betrekking tot 

verkoop aandelen n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB 

 

Korte toelichting op het fusieproces, kenmerken van het partnership, toekomstig 

bestuur en organisatie, goedkeuringsprocessen en besluitvorming binnen Nuon. 

 

Het fusieproces 

Na acquisitie van de eerste 49% zal Vattenfall operationele zeggenschap hebben over 

Nuon. 

De gefaseerde overdracht van aandelen onderstreept het gezamenlijke commitment van 

Nuon’s aandeelhouders en Vattenfall om de publieke belangen en de Nederlandse 

identiteit van Nuon te waarborgen. Er zal voorts een stichting worden opgezet om de 

door Nuon behartigde publieke belangen te bewaken en te waarborgen. In het bestuur 

va die stichting hebben zitting een bestuurslid namens de aandeelhouders van Nuon, 

een bestuurslid namens de aandeelhouders van Vattenfall en een door beiden aan te 

wijzen derde bestuurslid. 

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Nuon hebben unaniem de 

aandeelhouders van Nuon geadviseerd het bod te accepteren. Terzijde wordt gemeld dat 

de bestuurders geen bonussen in het vooruitzicht zijn gesteld voor het realiseren van de 

fusie. De transactie wordt afgerond in juni 2009 onder voorbehoud van goedkeuring 

door de aandeelhouders van Nuon. De ondernemingsraad van Nuon heeft een positief 

advies afgegeven voor het partnership.  

 

Kenmerken partnership 

Belangrijkste kenmerken voor het partnership zijn volgens de door Nuon toegezonden 

informatie en het uitgegeven persbericht na afsluiten beginselenovereenkomst tussen 

Nuon en Vattenfall in februari jl.: 

 Financiële slagkracht, stabiliteit en schaalgrootte om voorzieningenzekerheid te 

waarborgen, investeringsplannen te ondersteunen en de productie- en sourcing 

capaciteit van Nuon te diversificeren. 

 Sterk commitment en financiële middelen om versneld te investeren in duurzame 

energie en de ontwikkeling van CO2-afvang en –opslag (CCS, CarbonCapture and 

Storage) 

 Vorming van de Europese nummer één in windenergie op zee 

 Nuon wordt de derde regionale Business Groep van Vattenfall en wordt 

verantwoordelijk voor de groei in de Benelux, waarbij Nuon een voortrekkersrol 

gaat vervullen bij de ontwikkeling van gasactiviteiten 

 De bundeling van expertise geeft klanten toegang tot aantrekkelijke producten en 

diensten voor efficiënt energiegebruik 

 De bestaande CAO’s worden gerespecteerd. De mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling worden vergroot. Er vallen als gevolg van de transactie geen ontslagen 

 De bedrijfsculturen sluiten goed bij elkaar aan, wat een goede basis vormt voor een 

succesvolle integratie. 

 

Vattenfall en Nuon hebben volgens Nuon samen voldoende schaalgrootte om 

betrouwbare, betaalbare en schone ernergievoorziening te kunnen bieden. Nuon en haar 
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grootaandeelhouders hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt bij het 

selecteren van de meest geschikte partner.  

 

Door het opzetten van een stichting wordt het publieke belang gewaarborgd. Nuon is 

van mening in Vattenfall een partner te hebben gevonden die het bedrijf in staat stelt de 

bestaande strategie voort te zetten en de Nuon-doelstellingen te realiseren.  

Vattenfall speelt een voortrekkersrol in de milieudiscussie en is een belangrijke schakel 

in het tegengaan van de klimaatverandering.  

Vattenfall ziet de fusie als een belangrijke stap, waarbij de alom erkende expertise van 

Nuon een uiterst waardevolle aanvulling op de eigen kennis van Vattenfall vormt. Het 

partnership biedt de mogelijkheid om verdere invulling te geven aan de bedrijfsstrategie 

die is gericht op het verwerven van een toonaangevende positie op de Europese 

energiemarkt, en het versterken van de positie van het nieuwe bedrijf op de gasmarkt. 

De Benelux-markt is in hoge mate complementair aan de bestaande Europese 

activiteiten van Vattenfall. 

    

Naast de focus op de uitbreiding van het klantenbestand  wordt behoud en verhoging 

van de klanttevredenheid voorgestaan. Producten met toegevoegde waarde die een 

energieverbruik en een uitstekende dienstverlening bevorderen, zullen het belangrijkste 

instrument worden om een hoge klanttevredenheid te creëren. In de Benelux zal Nuon 

nog minstens vier jaar onder eigen merknaam blijven opereren. 

 

De nieuwe combinatie biedt een sterk platform voor de ontwikkeling van medewerkers. 

De medewerkers van Nuon en Vattenfall kunnen deelnemen aan grensoverschrijdende 

programma’s voor loopbaanontwikkeling. De twee bedrijven zullen de CAO’s in acht 

nemen. Er vallen als gevolg van het partnership geen ontslagen. Het hoofdkantoor van 

Nuon in Amsterdam en de regionale kantoren blijven gehandhaafd op hun huidige 

locatie.  

Tot zover persberichten en informatie. 

 

Bestuur en organisatie 

Nuon wordt de derde regionale Business Group van Vattenfall en moet de activiteiten 

en de groei in de Benelux gaan sturen. De Raad van Bestuur van Nuon blijft aan en 

krijgt ook een vertegenwoordiger in het Executive Group Management van Vattenfall.  

Nuon krijgt een eigen Raad van Commissarissen bestaande uit 8 leden, waarvan er vier 

worden voorgedragen door Vattenfall en vier door de aandeelhouders van Nuon. De 

ondernemingsraad van Nuon wordt in de gelegenheid gesteld om twee van de vier leden 

namens Nuon voor te dragen. Vattenfall krijgt het recht om de voorzitter te benoemen, 

die een beslissende stem heeft. Vijf van de 8 commissarissen zijn Nederlands 

ingezetene. 

 

Goedkeuringsprocesen en besluitvorming binnen Nuon 

De transactie is onder voorbehoud van de goedkeuring door tenminste 80% van de 

aandeelhouders. Vattenfall heeft een bod in contanten uitgebracht op 100% van de 

aandelen van Nuon. De partners zijn overeengekomen, zoals reeds gemeld, dat 

Vattenfall in eerste instantie 49% van de aandelen verwerft. De resterende 51% van de 

aandelen zal in de komende zes jaar worden verkregen. Volgens vastgestelde 

voorwaarden. Gedurende deze periode van zes jaar zullen de aandeelhouders van Nuon 
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vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissarissen en jaarlijks een vast dividend 

ontvangen. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft de splitsing, zoals hiervoor bericht, 

inmiddels onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd. Voorts moet de fusie worden 

getoetst aan de mededingingsregels door de Europese commissie. De laatste 

goedkeuring wordt eind mei 2009 verwacht. 

 

Op 17 juni 2009 zal er een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

worden  gehouden waarin de aandeelhouders wordt gevraagd goedkeuring te geven aan 

de transactie, waaronder het besluit tot juridische splitsing en daaropvolgende juridische 

fusie, zoals voorzien in de voorgestane transactiestructuur. Voor een besluit tot 

juridische splitsing en juridische fusie is een gekwalificeerde meerderheid vereist. 
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