
Verkoop van Eneco Groep N.V. 
Openbare mededeling over voorgenomen verkoop

De gemeenten die aandelen houden in het kapitaal van Eneco Groep N.V., 
met statutaire zetel in Rotterdam, (“Eneco”) onderzoeken de verkoop van 
hun aandelen in Eneco door middel van een gecontroleerd veilingproces 
(controlled auction). Op dit moment hebben gemeenten die samen meer dan 
92% van het geplaatste aandelenkapitaal van Eneco vertegenwoordigen  
(de “Verkopers”) een principebesluit genomen om hun aandelen te verkopen. 

Eneco is een toonaangevend Nederlands energiebedrijf dat zich richt 
op de productie en levering van duurzame energie en voorloper is in het 
ontwikkelen en leveren van innovatieve producten en slimme diensten. 
Het bedrijf levert stroom, gas en aanverwante diensten aan consumenten 
en bedrijven op basis van ca. 6 miljoen contracten in Nederland, België 
en Duitsland. Eneco is in Nederland marktleider in stadswarmte. Het 
bedrijf is eigenaar en exploitant van warmte-infrastructuur in enkele grote 
Nederlandse steden met een klantenbestand van ca. 135.000 klanten. 
Daarnaast heeft Eneco een omvangrijke en groeiende portefeuille van 
hernieuwbare energie-assets, die eind 2018 een netto geïnstalleerd 
vermogen hadden van 1.100 MW in Nederland, België en het Verenigd 
Koninkrijk (inclusief windenergie op land en zee, biomassa en zonne-
energie), ondersteund door een moderne basis van flexibele gasgestookte 
elektriciteits- en gasopslaginstallaties. 

Partijen die interesse hebben om deel te nemen aan het veilingproces 
worden hierbij uitgenodigd om voor 18.00 uur (Nederlandse tijd) op  
3 maart 2019 per e-mail contact op te nemen met Citigroup Global Markets 
Limited, financieel adviseur van Eneco en de Verkopers, via het volgende 
e-mailadres: eneco.privatisation@citi.com, om meer informatie te krijgen 
over de procedure voor het indienen van een volledige statement of interest 
met betrekking tot de mogelijke acquisitie van Eneco. 

De Verkopers en Eneco behouden zich het recht voor om onder meer een 
selectie te maken uit de geïnteresseerde partijen om deel te nemen aan het 
veilingproces, om de reikwijdte van de transactie aan 
te passen en om het veilingproces aan te passen of 
stop te zetten. 


