Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden)
1. Besluit om in te stemmen met het voorgenomen besluit van de directie van Intergas om
over te gaan tot verkoop van het netwerkbedrijf.
2. Besluit om de portefeuillehouder A.M.T. Naterop mandaat te verlenen om tijdens de
aandeelhoudersvergadering in te stemmen met dit voorgenomen besluit.
Juridische omschrijving:
Niet van toepassing.

Inleiding
Op 28 september 2010 heeft de gemeenteraad besloten om deel te nemen aan de herkapitalisatie van
Intergas. In het voorstel heeft uw college daarbij tevens aangegeven dat Intergas al in gesprek was met
branchegenoten om de mogelijkheden voor een toekomstige samenwerking te verkennen.
Het spreekt voor zich dat een dergelijk proces veel tijd heeft gevergd en in verband met de zakelijke
belangen met enige stilte en rust diende te verlopen. De aandeelhouders hebben hun klankbordgroep
verzocht dit proces mede te begeleiden vanuit hun rol.
Inmiddels bent u als aandeelhouder van Intergas op 26 januari 2010 via een gezamenlijk persbericht op
de hoogte gebracht van de met Enexis bereikte overeenstemming.
Vervolgens is op 2 februari door Intergas een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij nadere uitleg
is gegeven over de overeenkomst tot verkoop van het netwerkbedrijf aan Enexis.

Argumenten
1.1 De Raad van Commissarissen en de Directie van Intergas adviseren uw college het voorliggende bod
van Enexis te accepteren en op de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op
16 februari in te stemmen met het voorstel tot verkoop van de aandelen.
De overeenkomst met Enexis omvat de overname in de vorm van een aandelenkoop van Intergas
Energie BV waaronder vallen het Netbeheer en het Infrabedrijf. Bij de bepaling van de overnamesom
is Enexis uitgegaan van een ondernemingswaarde van € 200 miljoen. De overeenkomst is mede tot
stand kunnen komen doordat er een oplossing is bereikt voor de Cross Border Lease (CBLl)
problematiek. Voor een nadere uitleg hieromtrent wordt verwezen naar de bijgevoegde Mantelnotitie.
Na aftrek van kosten, zoals vennootschapsbelasting, aflossing van de door Intergas opgenomen
geldleningen en de te betalen afkoopsom voor renteverplichtingen (Swap) resteert er voor de
aandeelhouders een netto opbrengst in contanten van € 101 miljoen.
De Directie van Intergas heeft overigens ook nog overwogen de overname niet in contanten maar in
de vorm van een aandelenruil tot stand te brengen. Om dit te kunnen effectuëren zal niet alleen de
waarde van Intergas, maar ook van Enexis moeten worden vastgesteld. Gelet op de bijzonder hoge
kosten wordt dit niet realistisch geacht.
1.2 De klankbordgroep adviseert positief over het voorstel tot verkoop.
In de afgelopen periode heeft de Klankbordgroep zich beraden over de vraag op welke wijze een
overeenkomst dient te worden beoordeeld.
Allereerst heeft de klankbordgroep opdracht gegeven aan PWC om een onafhankelijke
waardebepaling van het Intergasbedrijf op te stellen. PWC heeft aangegeven dat de waarde van de
onderneming ligt tussen de € 166 miljoen en € 190 miljoen.
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-2Daarnaast heeft de klankbordgroep een referentiekader opgesteld waaraan de verkoopovereenkomst
zal worden getoetst. Dit betreft de betrouwbaarheid van het netwerk, de duurzaamheid, de
arbeidsrechtelijke aspecten en de verkoopopbrengst. Hierbij is door de klankbordgroep vastgesteld
dat de tarieven in hoofdzaak worden geregeld door overheid en Energiekamer. Derhalve ontbrak de
noodzaak om de tarieven expliciet in het kader op te nemen.
Voor de Klankbordgroep heeft bij haar advies ook een rol gespeeld dat de burger in de toekomst
slechts te maken heeft met één netbeheerder. Daarnaast wordt geconcludeerd dat deze overname
past binnen het landelijk beleid, zoals onder andere verwoord door de commissie Kist.
Deze commissie is destijds door de Minister ingesteld.
Tevens is door de Klankbordgroep en Directie nagedacht of een zelfstandige voortzetting van
Intergas tot de mogelijkheden kan behoren. Ondanks het gegeven dat Intergas operationeel
uitstekend presteert en de balansverhoudingen (weer) gezond zijn, is te constateren dat dit (gelet op
onder andere de veranderende wet- en regelgeving) te grote risico`s met zich brengt.
Na toetsing van de verkoop op basis van genoemde uitgangspunten en kaders concludeert de
Klankbordgroep dat het voorliggende bod in meerdere opzichten tot tevredenheid stemt. Derhalve
wordt geadviseerd op de BAVA van 16 februari 2011 in te stemmen met het voorstel van de directie
van Intergas tot verkoop van de aandelen in contanten aan Enexis op basis van de
ondernemingswaarde van € 200 miljoen.
2.1 Voor stemming in de Algemene vergadering van Aandeelhouders door de portefeuillehouder is een
mandaat van het college nodig.
In de statuten van Intergas is in artikel 64 bepaald dat voor een besluit tot liquidatie minimaal 2/3 van
het geplaatst kapitaal aanwezig moet zijn en er een meerderheid is van 3/4 van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen. Aangezien over dit besluit stemming zal plaatshebben dient de
vertegenwoordigende portefeuillehouder van onze gemeente over een mandaat van uw college te
beschikken.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
De netto-opbrengst bedraagt € 101 miljoen. Dit bedrag komt behoudens toekomstige aanspraken op
garanties en/of vrijwaringen in volle omvang ten goede aan de aandeelhouders.
Om deze aanspraken te borgen zal er een bedrag van € 20 miljoen tijdelijk achter de hand (in escrow)
worden gehouden. Als er geen claims worden toegekend zal van dit bedrag na 1 jaar € 15 miljoen
vrijvallen. Het resterende bedrag van € 5 miljoen zal nog een aantal jaren nodig zijn als achtervang.
Per saldo blijft dan een bedrag van € 80 miljoen over dat na sluiting van de transactie (juni 2011) aan de
gemeenten betaalbaar kan worden gesteld. Het aandeel van onze gemeente hierin is 3,08 % en bedraagt
circa € 2,4 miljoen. Aangezien onze gemeente ook nog een bedrag van circa € 1,2 miljoen in de boeken
heeft staan in verband met het aandeel in de recente kapitaalinjectie en van de aankoop van aandelen in
het verleden, blijft er een vrij besteedbaar bedrag over van circa € 1,2 miljoen.
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-3De verwachting is dat op het eerste bedrag van de achtervang geen beroep behoeft te worden gedaan.
Voor onze gemeente geeft dit dan een vrij besteedbaar bedrag van in totaal circa € 0,6 miljoen. Het
tweede deel van € 5 miljoen is met meer onzekerheden omhuld en komt beschikbaar als de laatste
termijn van de garanties en vrijwaringen zijn verstreken. Rekening moet worden gehouden met een
termijn van 7 tot 8 jaar.
In de loop van april zal aan uw college een concept raadsvoorstel worden voorgelegd en daarbij gevoegd
een wijziging van de gemeentebegroting waarin de financiële gevolgen worden opgenomen.

Aanpak/uitvoering
Op woensdag 16 februari 2011 zal er een BAVA worden bijeen geroepen. Tijdens deze vergadering zal
besloten worden over het voorstel van Directie en Raad van Commissarissen om het netwerkbedrijf van
Intergas door middel van een aandelenverkoop in contanten op te laten gaan in dat van Enexis. Conform de
statuten van Intergas is dit een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het
spreekt voor zich dat het besluit om te verkopen genomen zal worden onder voorbehoud van goedkeuring
door de deelnemende gemeenteraden.
Nadat Intergas de komende maanden de benodigde goedkeuringen heeft verkregen kan besluitvorming in
de gemeenteraad plaatsvinden. Wij hebben de verwachting dat dit in de loop van mei zal zijn. Als er
behoefte vanuit de raden is, zal door Intergas, voorafgaand aan de raadsbehandelingen, een
informatiebijeenkomst worden belegd.

Regionale afstemming
Niet van toepassing.

Communicatie
Vanuit Intergas is op 27 januari 2011 een persbericht uitgegaan over de voorgenomen verkoop. De
gemeenteraad van Aalburg is 26 januari 2011 reeds geïnformeerd over de situatie.

Opmerkingen
De volgende bijlagen behoren bij dit voorstel:
1.
Mantelnotitie directie Intergas ten behoeve van uw college;
2.
Onafhankelijke waardering door PWC van de ondernemingswaarde van Intergas;
3.
Rapportage met advies van de Klankbordgroep.

O:\IN-UITBAK\UITBAK\Adviesnota's\Adviesn 2011\februari 15\02-15_Voorgenomen verkoop Intergas.doc 23-2-2011

