Van: Aandeelhouders Alliander <aandeelhouders@alliander.com>
Verzonden: woensdag 1 september 2021 14:43
Onderwerp: uitnodiging informatiebijeenkomsten kapitaalversterking Alliander
Geachte raads- en Statenleden,
Alliander heeft op 31 mei jl. een verzoek aan uw college gedaan om een bijdrage te leveren aan de financiële
positie van Alliander. Deze kapitaalversterking is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie
en vanuit het maatschappelijke belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te
houden.
De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokaal opgewekte energie en een groeiende vraag naar
elektrisch vermogen. Dit maakt het noodzakelijk om de capaciteit van de elektriciteitsnetten te verzwaren en
uit te breiden zodat ook in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen kunnen
worden aangesloten. In de komende 10 jaar wordt hiervoor evenveel werk verzet als in de afgelopen 40 jaar.
De komende jaren investeert Alliander tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar in haar energienetten. Dat is meer
dan een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren.
Om deze investeringen te kunnen blijven doen en tegelijkertijd een gezonde financiële positie te behouden,
moet het eigen vermogen van Alliander worden versterkt. Hierdoor kan Alliander een solide
kredietwaardigheid te behouden en tegen gunstige tarieven lenen op de kapitaalmarkt.
We hebben uw college een concreet verzoek gedaan om (tenminste) naar rato van het aandeel te participeren
in een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen. Met een deelname aan deze
obligatielening is het naar verwachting mogelijk om het huidige dividendbeleid te continueren. Bovendien
krijgen de aandeelhouders een aantrekkelijk marktconform rendement op de lening gedurende de looptijd.
Wij begrijpen dat ons verzoek mogelijk vragen oproept. Daarom organiseren wij in september en oktober vier
digitale informatiebijeenkomsten voor leden van gemeenteraden en Staten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan
wij in op de achtergrond en noodzaak van ons verzoek en het proces tot aan de formele uitgifte van de
obligatielening. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.
De data van de bijeenkomsten zijn:
Dinsdag
21 september van 19.00 tot 20.30 uur
Woensdag
6 oktober
van 19.00 tot 20.30 uur
Dinsdag
12 oktober
van 19.00 tot 20.30 uur
Woensdag
27 oktober
van 19.00 tot 20.30 uur
Het zijn bijeenkomsten met een open inschrijving. U kunt de datum kiezen die het beste past bij het proces van
de beraadslagingen in uw gemeente of Provincie. De informatiebijeenkomsten vinden digitaal plaats via Teams.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: aandeelhouders@alliander.com.
In uw e-mail wordt u verzocht de volgende gegevens te vermelden:
- voor- en achternaam;

-

gemeente / provincie

-

welke datum u wilt deelnemen en

-

het e-mailadres om de digitale uitnodiging te ontvangen.

U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst een deelnamelink.
In de bijlage treft u een infographic. Hierin ziet u in een oogopslag de belangrijkste informatie over ons
financieringsverzoek. Daarnaast wijzen wij u op het overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden op onze
website.
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Alliander investeert in het energiesysteem van de toekomst
Alliander werkt volop mee aan het realiseren van een duurzame energievoorziening en de ambities uit het Klimaatakkoord, met als doel om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar
te houden. Ook in uw provincie. De toegenomen elektriciteitsvraag en meer lokale duurzame opwek vragen om grote aanpassingen aan het energiesysteem. Om de investeringen in de infrastructuur
te kunnen financieren en de energietransitie te realiseren, is ook een investering van onze aandeelhouders nodig.

GROEIEND AANBOD DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE

Het aanbod duurzaam opgewekte energie uit zon en wind
zal de komende jaren sterk toenemen. Dit is uitgewerkt
in de Regionale Energie Strategie (RES), die ook in
uw provincie wordt uitgevoerd.

windmolens

Waarom moeten we
het energiesysteem
aanpassen?

kantoren

Tussen nu en 2050
verdubbelt de elektriciteitsvraag.
Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt
fossiele brandstoffen door duurzame alternatieven
en huizen worden duurzaam verwarmd.

Hoe gaan we dit financieren?
Alliander moet de komende jaren €400 tot
500 miljoen euro per jaar extra lenen om de
voor de energietransitie benodigde
investeringen te kunnen financieren.
Om dit geld te kunnen lenen en
financieel gezond te blijven, is
extra eigen vermogen nodig.

woningen

industrie

GROEIENDE VRAAG
NAAR ENERGIE

zonneparken

land- en
tuinbouwbedrijven

elektrische
auto’s

verdubbeling
elektriciteitsnet

UITBREIDING VAN HET
ELEKTRICITEITSNET

Om in de groeiende vraag naar en aanbod
van energie te voorzien, is een forse uitbreiding en
verzwaring van onze netten nodig. Alliander verwacht
dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot
ongeveer €1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een
verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Waar dragen de investeringen aan bij?
De gevraagde financiële bijdrage is nodig om onze elektriciteitsnetten te verzwaren
en uit te breiden, zodat o.a.:
• (duurzaam) opgewekte energie aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet;
• woningen duurzaam verwarmd kunnen worden (all-electric, hybride warmtepomp)
en elektrisch kan worden gekookt;
• laadpalen geplaatst kunnen worden om elektrische auto’s, OV en vrachtvervoer
op te kunnen laden;
• de industrie en landbouw afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen
en (verder) kunnen elektrificeren;
• regio’s voor hun (economische) ontwikkeling kunnen rekenen op een energieinfrastructuur die betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is.
Dit is noodzakelijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren en ervoor te
zorgen dat klanten - ook in de toekomst - de capaciteit en energie krijgen die zij nodig hebben.

OBLIGATIE

OBLIGATIE

Wat vragen wij
van onze aandeelhouders?

Om de investeringen te kunnen financieren, verzoekt Alliander
haar aandeelhouders om deel te nemen aan een (hybride)
obligatielening, die op termijn wordt omgezet in aandelen.
Zolang deze lening uitstaat, ontvangen de aandeelhouders rente
en dividend conform het dividendbeleid.

Wat krijgen aandeelhouders hiervoor terug?
Met deze investering door de aandeelhouders kan Alliander
voldoen aan de investeringsopgave die er ligt voor de komende
jaren. Tegelijkertijd blijft het naar verwachting mogelijk om het
huidige dividendbeleid te continueren. Daarnaast ontvangen
aandeelhouders, zolang de lening uitstaat, een aantrekkelijke rente.
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