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1. gaat akkoord en verleent goedkeuring aan het toetreden van de provincie Friesland aan Nuon
Energy, conform bijgevoegde volmacht (zie bijlage);

2. de burgemeester machtigt het afdelingshoofd Juridische Zaken om de volmacht tekenen;
3. dit besluit heeft geen financiële consequenties;
4. dit besluit wordt direct aan betrokkenen bekend gemaakt en in de Commissie Bestuur

medegedeeld.
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Onderwerp: Liquidatie Falcon BV (Nuon)
Reg. Nummer: 2011/161919

1. Inleiding
Op 25 juni 2009 is het college van B&W akkoord gegaan met de fusie van NUON
NV met Vattenfall AB (CS/CC 2009/120352). Het betreft feitelijk een geleidelijke
overname van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf. Hiertoe is de
nieuwe vennootschap Nuon Energy opgericht.

De gemeente Haarlem heeft 0,1 % van de aandelen in dit bedrijf en heeft daardoor
beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen in deze NV.

De provincie Friesland is 100% eigenaar van Falcon BV en wil deze vennootschap
nu liquideren. Doordat Falcon ook aandelen heeft in Nuon Energy, zullen de
aandelen door dat besluit overgaan naar de provincie Friesland.

Vraagstelling
De provincie Friesland en Falcon BV vragen nu de andere aandeelhouders in Nuon
Energy of zij akkoord gaan met de overgang van de aandelen naar de provincie
Friesland en dus het toetreden van de provincie als aandeelhouder.

Hieruit volgt ook dat de rechten en plichten uit de ESCROW-overeenkomst (door
cessie) overgaan naar de provincie Friesland.

2. Besluitpunten college
1. gaat akkoord en verleent goedkeuring aan het toetreden van de provincie

Friesland aan Nuon Energy, conform bijgevoegde volmacht (zie bijlage)
onder voorbehoud dat ook de andere aandeelhouders akkoord gaan;

2. de burgemeester machtigt het afdelingshoofd Juridische Zaken om de
volmacht te tekenen;

3. dit besluit heeft geen financiële consequenties;
4. dit besluit wordt na besluitvorming aan betrokkenen bekend gemaakt en in

de Commissie Bestuur mondeling medegedeeld.

3. Beoogd resultaat
Met dit besluit wordt beoogd dat de provincie Friesland haar aandelen bij Falcon
BV kan terughalen doordat laatstgenoemde wordt geliquideerd.

4. Argumenten en kanttekeningen
Het gaat hier om een formeel juridisch af te handelen stap tussen de aandeelhouders
in Nuon Energy.

5. Uitvoering
Na van besluitvorming van alle betrokken aandeelhouders kan de provincie,
conform de statuten, aandeelhouders worden.

6. Bijlagen
- Volmacht d.d. 1 juni 2011 van Trip advocaten.
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Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris de burgemeester


