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Betreft

Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander

Geacht college,

U bent aandeelhouder van Alliander en Alliander is verantwoordelijk voor de vitale energieinfrastructuur in uw gemeente. De energietransitie en het Klimaatakkoord hebben enorme impact
op onze taak als netbeheerder. Dit is aanleiding geweest om in het najaar van 2020 gesprekken
met onze grootaandeelhouders op te starten over versterking van de kapitaalstructuur van
Alliander. U ontving hier al eerder informatie over in ons schrijven van 2 oktober 2020 en 17
februari 2021. Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 7 april 2021 zijn
wij uitgebreid ingegaan op de achtergrond en noodzaak van versterking van de kapitaalstructuur.
Tevens is aangegeven dat een concreet en individueel financieringsverzoek op korte termijn zou
volgen. Met dit voorliggende verzoek doen wij een beroep op u als aandeelhouder om ons te
steunen bij de uitvoering van onze publieke taak.
Financiering van de energietransitie
Allianderwerkt volop mee aan het realiseren van een duurzame energievoorziening, vanuit
het maatschappelijke belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te
houden. Dat is waar wij iedere dag aan werken. Door ons netwerk continue te verbeteren
bereiden wij het voor op de toekomst, waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken,
produceren en delen.
De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag
naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg
hiervan moet de capaciteit van onze elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden
verdubbeld.
Dit vergt grootschalige investeringen in onze netten en wij verwachten dat de totale investeringen
op korte termijn oplopen tot ongeveer € 1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten
opzichte van de afgelopen jaren. Door de combinatie van sterk toenemende investeringen, lange
terugverdientijden (+/- 40 jaar) en lage rendementen, neemt de financieringsbehoefte van
Alliander sterk toe. Onze investeringen worden voornamelijk gefinancierd met behulp van vreemd
vermogen, waar ook voldoende eigen vermogen tegenover moet staan.

Om de benodigde investeringen te kunnen financieren, werken wij parallel aan een drietal sporen:
Wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie: in 2018 zijn wij een
kostenbesparingsprogramma gestart om zowel de kosten van de organisatie te verlagen als
de productiviteit te verhogen. Fundament onder het programma is de continue aandacht voor
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het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch afwegen
welke activiteiten echt nodig zijn om ons werk, met behoud van veiligheid en kwaliteit, te
kunnen uitvoeren. Daarnaast richt het programma zich op het vereenvoudigen en verbeteren
van de processen, onder andere door activiteiten te standaardiseren en te digitaliseren.
Hiermee willen we slimmer en efficiënter gaan werken. Het afgelopen jaar is ook gewerkt aan
een nieuwe inrichting van de Alliander organisatie. Deze reorganisatie is ingegeven door de
grote hoeveelheid werk en de hoge investeringen die het gevolg zijn van de energietransitie.
Als gevolg van deze reorganisatie verdwijnen 200 arbeidsplaatsen. Op 1 januari 2021 is de
nieuwe organisatie van start gegaan;
Verbeteren inkomstensvstematiek: er vinden momenteel intensieve gesprekken plaats met de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de inkomstensystematiek van netbeheerders beter
toe te snijden op de uitdagingen van de energietransitie. Ook worden gesprekken gevoerd
met ACM en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) over
mogelijke oplossingen voor het bredere financieringsprobleem in de sector.
Versterken eigen vermogen: om de investeringen te doen en tegelijkertijd financieel solide te
blijven, is aanvullend eigen vermogen nodig. Zonder additioneel eigen vermogen, neemt de
kredietwaardigheid van Alliander af en zijn wij onvoldoende in staat om de investeringen te
financieren tegen acceptabele rentekosten.

De afgelopen maanden heeft Alliander samen met de leden van het
Grootaandeelhoudersoverleg^ verkend op welke wijze de kapitaalstructuur van Alliander kan
worden versterkt. Zoals hiervoor aangegeven, hebben we de voortgang van deze verkenning op
verschillende momenten met u gedeeld. Deze gesprekken zijn in constructieve sfeer verlopen,
met oog voor zowel het belang van Alliander als dat van alle aandeelhouders.
Op basis van deze gesprekken is Alliander voornemens om de kapitaalstructuur te versterken
door uitgifte van een reverse converteerbare hybride obligatielening ter grootte van € 600 miljoen.
Een dergelijke lening telt bij uitgifte al voor 50% mee als eigen vermogen en kan, wanneer nodig,
te zijner tijd deels of geheel worden omgezet in aandelen. Op deze wijze kan de financiële
soliditeit van Alliander worden geborgd, blijft Alliander in staat om de komende jaren dividend aan
de aandeelhouders uit te keren en kunnen wij onze publieke taak als netbeheerder blijven
realiseren.

Concreet verzoek
Het totaal benodigde bedrag van de reverse converteerbare hybride obligatielening bedraagt
€ 600 miljoen, met een minimale ondergrens van € 550 miljoen. Dit laatste betekent dat wanneer
voor minder dan € 550 miljoen wordt ingeschreven, Alliander het recht heeft om van de
voorgenomen lening af te zien. De kapitaalstructuur moeten dan op een andere manier worden
versterkt, waarbij inhouding van dividend tot de mogelijkheden behoort. De verdere voonwaarden
en condities die bij de reverse converteerbare hybride obligatielening horen, zijn opgenomen in de
leningsovereenkomst (zie bijlagen 2A, 2B, 2C). Ook zijn bijgevoegd een Letter of Comfort van
KPMG en van STEK (zie bijlagen 4A en 4B). Hierin geven de onafhankelijke adviseurs, die het
Grootaandeelhoudersoverleg hebben bijgestaan, aan dat het voorstel dat wij u doen op
zorgvuldige wijze is ontstaan en de voorwaarden solide zijn.

De hoogte van uw obligatielening wordt in beginsel bepaald naar rato van uw aandelenbezit,
zodat bij een eventuele conversie van de lening naar aandelen geen wijziging in de
aandelenverhoudingen optreedt. Echter, om zeker te stellen dat het benodigde bedrag
bijeengebracht wordt, wordt u ook gevraagd om aan te geven of u bereid bent om meer dan prorata deel te nemen, bij voorkeur 25% boven het pro-rata aandeel. Hier wordt alleen gebruik van
gemaakt wanneer niet alle aandeelhouders bereid zijn om pro-rata deel te nemen.

' Het Grootaandeelhoudersoverleg bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de aandeelhouders Gelderland,
Friesland, Noord Holland, Amsterdam en namens het Nuval-platform en de oud-EWR-gemeenten.
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Volgens het aandeelhoudersregister beschikt uw gemeente over 505.209 aandelen in Alliander
N.V. Dit is 0,369%. Het concrete verzoek betreft daarmee een bedrag van minimaal € 2.215.911.

Om zicht te krijgen op uw bereidheid tot deelname en uw besluitvormingsproces, stellen wij het op
prijs om uiterlijk 15 oktober 2021 geïnformeerd te worden over uw voornemen. Hiertoe hebben wij
bijgevoegd format opgesteld (zie bijlage 3A). U kunt hierop ook aangeven of u bereid bent op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAvA) van Alliander van 2 december
2021 de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot het
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van
aandelen als gevolg van een mogelijke conversie van de obligatielening.
Uiterlijk op 1 december 2021 ontvangen wij graag uw definitieve besluit tot deelname aan de
obligatielening. Ook hiervoor is een formulier in de bijlage toegevoegd (zie bijlage 3B). Hierop
kunt u zowel uw minimale als uw maximale participatie in de lening opnemen. Uitgifte van de
obligatielening is voorzien voor 15 december 2021.

Ondersteuning van uw besluitvormingsproces
Wij realiseren ons dat ons verzoek om een zorgvuldige afweging vraagt en wij willen u in uw
besluitvormingsproces optimaal ondersteunen. Daartoe organiseren wij op 16 en 18 juni 2021
informatiebijeenkomsten voor collegeleden en adviseurs. Hiervoor ontvangt u separaat een
uitnodiging.

Ten behoeve van het politieke besluitvormingsproces worden in september en oktober meerdere
verdiepende informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteraden en Provinciale Staten.
Achterliggend treft u meer informatie over de noodzaak voor versterking van de eigen
vermogenspositie, de drie sporen om de benodigde investeringen te kunnen financieren en het
beoogde instrument voor de kapitaalversterking.

Tot slot
Wij beseffen dat wij met dit financieringsverzoek een fors beroep op u doen. Echter, gezien het
belang van de continuïteit van onze investeringen in de energietransitie en gelijktijdig de wens om
onze dividenduitkering aan u te kunnen behouden, doen wij met klem een beroep op u om te
participeren voor tenminste uw pro-rata aandeel.
Mocht u naar aanleiding van deze brief en het achterliggende informatiepakket nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u via mail contact opnemen met Walter Bien
(walter.bien@alliander.com) of Michiel Olij (michiel.olii@alliander.com).

Met vriendelijke groet

'èl
tuur/CEO

W^1
lidfea^van Bestuur/CFO

Bijlagen:
1 Presentatie achtergrondinformatie Versterking kapitaalstructuur Alliander
2A Engelstalige leningsdocumentatie
2B Nederlandse vertaling leningsdocumentatie
2C Term sheet
3A Format Mededeling voorgenomen collegebesluit
3B Format definitieve collegebesluit
4A Letter of comfort KPMG
4B Letter of comfort Stek
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Achterliggende informatie
De maatschappelijke opdracht van Alliander
Alliander zorgt ervoor dat het licht brandt, de huizen warm of koel zijn en bedrijven draaien. Zowel
vandaag als in het duurzame morgen.

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt onder meer door met Regionale Energiestrategieën
(RES-en) tot 35 TWh duurzame opwek op land te komen. Tegelijk groeit de vraag naar
elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door duurzame opgewekte
stroom en huizen worden op een duurzame manier verwarmd.
Deze afspraken betekenen een enorme verandering voor ons werk. Het elektriciteitsnet, ooit
aangelegd om te voorzien in de vraag naar energie, is in 2030 veranderd in een multifunctionele
verbinder van vraag, aanbod en opslag. Om dat mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet
drastisch worden verbouwd, uitgebreid en bestaande gasnetten worden aangepast. In feite
herontwerpen wij het hele energiesysteem.

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord waar te maken, wacht ons de komende tien jaar een
enorme hoeveelheid werk. Het is onze maatschappelijke opdracht om dat werk gedaan te krijgen
en dit vergt onder meer dat we voldoende financieringsruimte hebben om de voor de
energietransitie benodigde investeringen te kunnen doen. Het is immers noodzakelijk dat
Nederland de klimaatdoelen haalt en dat klanten - ook naar de toekomst toe - de capaciteit en
energie krijgen die zij nodig hebben.
Alliander moet kunnen blijven investeren
Om de capaciteit van het net te verdubbelen, moet de komende 10 jaar evenveel werk worden
verzet als in de afgelopen 40 jaar en moet het investeringsniveau worden verdubbeld ten opzichte
van de afgelopen jaren.
De sterke toename van investeringen leidt tot substantieel hogere afschrijvingen en
financieringslasten. Deze hogere kosten worden op basis van het huidige wettelijk kader met
enkele jaren vertraging, over een periode van circa 40 jaar (= de economische levensduur van de
infrastructuur) doorberekend in de tarieven voor huishoudens en bedrijven. Door deze lange
terugverdientijden, wordt Alliander gedwongen om de sterk toenemende investeringen in
toenemende mate voor te financieren. Ook omdat de gereguleerde inkomsten - als gevolg van de
zeer lage rente in het afgelopen decennium - hiervoor onvoldoende ruimte bieden.
Door de combinatie van sterk toenemende investeringen, lange terugverdientijden en lage
rendementen neemt de financieringsbehoefte van Alliander sterk toe. Hiervoor wordt vreemd
vermogen aangetrokken, waar voldoende eigen vermogen tegenover moet staan.

De investeringsopgave van Alliander vereist dat wij een robuust en kredietwaardig netwerkbedrijf
zijn, zodat wij ook in de toekomst onze maatschappelijke taak kunnen blijven uitvoeren. Dit
betekent onder andere dat wij:
onze stabiele A rating moeten behouden om financiering aan te kunnen blijven trekken tegen
acceptabele voorwaarden, en
een financiële buffer hebben om risico’s op te kunnen vangen, ook op de langere termijn.

Werken aan verschillende sporen
De financiering van de energie-infrastructuur is een vraagstuk dat alle netwerkbedrijven in
Nederland raakt. De gezamenlijke netbeheerders hebben daarom de financieringsbehoefte van
de hele sector in beeld gebrachf en een aantal oplossingsrichtingen verkend met het ministerie
van EZK, het ministerie van Financiën, de ACM en VNG/IPO. Deze oplossingen lopen langs de
assen van: (i) een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie, (ii) verbeteren van de
inkomstensystematiek en (iii) versterking van het eigen vermogen. Uiteindelijk is een breed en
gecombineerd samenspel van oplossingsrichtingen noodzakelijk om de financiële uitdagingen als
gevolg van oplopende investeringen in de energietransitie op te vangen.
2 Zie rapport PwC (i.o.v. NBNL) De enerqietransitie en de financiële impact voor netbeheerders
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Wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie De komende jaren moet Alliander meer
werk verzetten, snel reageren op ontwikkelingen in het energiesysteem en samen met partners
het energiesysteem van de toekomst ontwerpen en maken. Daartoe werken wij aan een
slagvaardige, wendbare en kostenefficiënte organisatie.

In 2018 zijn wij een meerjarig, organisatie-breed kostenbesparingsprogramma gestart om zowel
de kosten te verlagen als de productiviteit te verhogen. Centraal hierin staan de continue
aandacht voor het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch
afwegen welke activiteiten nodig zijn om ons werk - met behoud van veiligheid en kwaliteit - te
kunnen uitvoeren. Wij richten ons ook op het aanscherpen van inkoopafspraken en op het
verlagen van de indirecte kosten. Tevens richt het programma zich op het vereenvoudigen en
verbeteren van de processen, onder andere door activiteiten te standaardiseren en te
digitaliseren. Met al deze maatregelen is ultimo 2020 ruim € 100 miljoen structureel bespaard ten
opzichte van 2017. Dit betreft zowel kostenreducties als efficiëntieverbeteringen. Daarnaast werkt
Alliander aan slimme oplossingen en innovaties om de capaciteit van het bestaande
elektriciteitsnet beter te benutten en investeringen te beperken.
Verbeteren inkomstensystematiek
Er vinden momenteel intensieve gesprekken plaats met de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
om de inkomstensystematiek van netbeheerders beter toe te snijden op de uitdagingen van de
energietransitie. Ook worden gesprekken gevoerd met ACM en de ministeries van Financiën en
Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mogelijke oplossingen voor het bredere
financieringsprobleem in de sector.
Kapitaalversterking door aandeelhouders
Versterking van het eigen vermogen is noodzakelijk om het financiële fundament van Alliander te
verstevigen. Vanaf oktober 2020 heeft Alliander daarom onderzocht op welke wijze in de
kapitaalbehoefte van Alliander kan worden voorzien en welke rol aandeelhouders hierin kunnen
spelen. Op basis van deze gesprekken wil Alliander de kapitaalstructuur versterken door uitgifte
van een reverse converteerbare hybride obligatielening ter grootte van € 600 miljoen.
Beoogd financieringsinstrument
Met de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg zijn verschillende financieringsopties verkend
met als doel te komen tot een optie die past bij de kapitaalbehoefte van Alliander en oog heeft
voor de belangen van de aandeelhouders. De leden van het Grootaandeelhoudersoverleg zijn
gedurende het gehele proces bijgestaan door hun eigen adviseurs van KPMG Advisory
(financieel) en Stek Advocaten (juridisch).
De verschillende opties voor een kapitaalinjecties zijn uitgebreid afgewogen. Hierbij is onder meer
gekeken naar een nieuwe uitgifte van aandelen en beperking van het dividend. Alles afwegende
bleek een reverse converteerbare hybride lening van € 600 miljoen voor zowel de
aandeelhouders als Alliander het meest geëigende instrument passend bij de huidige
omstandigheden. Met de beoogde obligatielening blijft Alliander komende jaren in staat dividend
uit te keren en de investeringen in de energietransitie te continueren.
De belangrijkste kenmerken van een dergelijke lening zijn:
Hybride karakter:

De lening heeft het karakter van zowel eigen als vreemd
vermogen, Dit hangt samen met de zeer lange looptijd (60 jaar
indien er niet wordt afgelost of geconverteerd) en het
achtergestelde karakter. Concreet betekent dit dat de lening bij
uitgifte al voor 50% meetelt als eigen vermogen.

Recht van conversie:

Het is een reverse converteerbare lening, wat betekent dat de
leningnemer (Alliander NV) het recht heeft de lening gedeeltelijk
of geheel om te zetten in aandelen, indien de A rating op grond
van objectieve omstandigheden onzeker wordt.
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Rendement en risico:

Zolang de lening uitstaat wordt een marktconforme rente
vergoed. Het risicoprofiel van Alliander is zeer laag.

Signaal aan de markt:

Met de beoogde aandeelhouderslening krijgt de kapitaalmarkt
een duidelijk signaal dat de aandeelhouders Alliander steunen.

Formele uitgifte obligatielening:

Naar verwachting 15 december 2021
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