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Verslerki n g eige n vermog ens positie Al I ia nde r
De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokale opwek en een groeiende

vraag naar elektrisch vermogen

Klimaatakkoord
ln het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat in 2030 70o/ovan 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.

Klimaatakkoord: doelen 2030

H u id ige ontwikkelingen
De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Op steeds

meer daken liggen zonnepanelen en op veel plaatsen verr'1jzen windparken. Elektrisch

vervoer komt sterk op. En gemeenten spreken de ambitie uit van het aardgas af te
gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven.

De toename van duurzaam opgewekte energie en groeiende elektrificatie betekenen

dat onze netten fors moeten worden uitgebreid en verzwaard. Dit vraagt grote
aanpassingen van het energiesysteem.

Bijdrage Alliander aan energietransitie (2019 -2020)

35 terawatt-uur

duurzame energie

1,5 mifoen woningen

van het aardgas

Opgê3teld vsÍmogen zonne-energle

3.444 ,* \ *ss"u,
2.222 ïtt[ tn 2o1g /

Opgesteld vermogen wlndeneÍgle

1.714 *n \ *soy"
r.32r Mw ln 2ots J

Aantal publleke lssdpalen

8.459 \ *sg,Á
6.066ln2ol9 J

1,2 mifoen

laadpunten

C tt r.r zr:-il-:". -"

l-.i ii i 
*!a+--.-.'r'r.

lngwoede hoeveelheld groen gas

+ \:
_tbÈÈ

5419 mnJoenms

41,4 mt!,oen m3 tn 20fi) ) +ssz" I

aLLiander

Meer informatie
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Versterking ka pitaalslructu u r Al I iander
Door de combinatie van slerk toenemende investenngen, lange terugverdienty'den en lage

rendementen, neemt de fnancieringsbehoefte van Alliander s[erk trce

Toenemende fi nancieri ngsbehoefte Al liander
. De sterke toename van investeringen leidt tot substantieel hogere afschrijvingen en financieringslasten. Deze

hogere kosten worden op basis van het huidige wettelljk kader met enkele jaren vertraging, over een

periode van circa 40 laar (= de economische levensduur van de infrastructuur), doorberekend in de tarieven

voor huishoudens en bedrijven.
. Door deze lange terugverdientlden wordt Alliander gedwongen om de groeiende investeringen in

toenemende mate te voorfinancieren.
. Door de combinatie van sterk toenemende investeringen, lange terugverdientljden 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 w'1j een robuust en kredietwaardig netwerkbedrljf zijn, zodal

wij ook in de toekomst onze maatschappel'y'ke taak kunnen blyven uitvoeren. Dit betekent onder andere dat

WU:

. onze A rating moeten behouden (welke ook het uitgangspunt is voor de regulatorísche

kapitaalvergoeding welke is vastgesteld door de ACM), om financiering aan te kunnen blljven trekken

tegen acceptabele voorwaarden, en;
. een financiële buffer hebben om risico's op te kunnen vangen.

Toenemende fina ncieringsbehoefte

2010 2015

I lnkomsten (FFO)

- - - [in6nqiqringsbehoefte

2020 202s

I lnvesteringen

lnkomsten uitgedrukt in FFO Funds From Operations (vrije
kasstroom). Getoonde grafiek ter illustratie.

7

aLriander

Meer informatie
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Vers[erking kaprtaal$ruc[uu r Al liander
Na een zorgvuldig proces is in samenspraak met het Grootaandeelhoudersoverleg
gekozen voor een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen

De verschillende opties voor een kapitaalinjectie zi1'n

uitgebreid afgewogen. Hierb'11 is onder meer gekeken naar

. Geen dividend vanaf boe$aar 2021;

. Uitgifte nieuwe aandelen, en

. Reverse converteerbare hybride obligatielening

Uiteindelll'k heeft Alliander in samenspraak met de

Grootaandeelhouders gekozen voor uitgifte van een reverse

convertible hybride obligatielening ter grootte van € 600

miljoen.

Een dergelijke lening heeft het karakter van zowel eigen als vreemd vermogen (=
hybride) en telt b!1'uitgifte alvoor 50% mee als eigen vermogen.

Bovendien heeft Alliander het recht de lening gedeeltelyk of geheel om te zetten in

aandelen (= reverse converteerbaar), als de A rating op grond van objectieve

omstandigheden onzeker wordt.

Op deze wijze:
. Wordt de financiële soliditeit van Alliander geborgd
. BlUft Alliander in staat om de komende jaren dividend aan de aandeelhouders uit

te keren en kril'gen de aandeelhouders een aantrekkelijk marktconform
rendement op de lening

. Kan Alliander zljn maatschappellke opdracht blljven realiseren en de
i nvesteri n gen in de energ ietra nsitie continueren

De omvang van de gevraagde lening, de voorwaarden waartegen de lening wordt verstrekt en de rentevergoeding z'11n getoetst door Stek fiuridisch) en

KPMG (financieel). Deze onafhankell'ke adviseurs, die het Grootaandeelhoudersoverleg hebben bijgestaan, geven aan dat het voorstel van Alliander op
zorgvuldige wljze is ontstaan en de voorwaarden solide zijn. Zie voor meer informatie de letters of comfort van KPMG en Stek (BIJLAGE 4A en 4B).

aLuiander

Reverse converteerbare hyb ride ob I igatielenin g Voordelen voor aandeelhouders en Alliander

Meer informatie
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Versterking ka pitaal$rucluu r Al liander
Het afgelopen laar hebben we een zorgvddig en intensief proces doorlopen
met het Grootaandeelhoudersoverleg (GAC) en hun adviseurs

mei 2020 oktober 2020 oktober 2020 - januari 2021 februari 2021 februari - apnl2021 april2021 mei 2021

aaataa

Aankondiging AvA
gesprek over
kapitaalbehoefte

Gesprekken met GAO: focus op
analyse van de financiële
projecties en gewenste
instrument.

, Gesprekken met
:, GAO. Focus op
, uitwerking en

.' voorwaarden van
, kapitaalversterking

',, : 7 aprll Toelichting
:r AvA op aanleiding
, ' en noodzaak
, . kapitaalversterking,
, voorkeurs-

" instrument en
bedrag

'i 
Brief aan aandeelhouders met aankondiging

, verkennende gesprekken met GAO over
.. toekomstige kapitaalbehoefte en rol

aandeelhouders.

r GAO laat zich b11'staan door KPMG (financieel)
en Stek (uridisch)

Brief aan aandeelhouders
r: oVe r verloop van
r verkenning en verdere
: prOCeS.

Noodzaak tot
I kapitaalversterking wordt
, erkend door GAO.

31 mei:
Formeel
financierings-
verzoek
verzonden
aan de
aandeel-
houders

aLuiander
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Versterking ka pitaa lslruclu u r Al I ia nder
Concreet verzoek aan aandeelhouders

Het totaal benodigde bedrag van de reverse converteerbare hybride obligatielening bedraagt € 600 mifoen, met een minimale ondergrens van €

550 mi[oen. Dit laatste betekent dat Alliander het recht heeft om af te zien van de lening op het moment dat voor minder dan € 550 mifoen wordt
ingeschreven door de aandeelhouders. ln een dergelyke situatie, zal versterking van de kapitaalstructuur op een andere wijze gerealiseerd moeten

worden en lijkt inhouding van het dividend onvermijdelijk.

Aandeelhouders wordt gevraagd om pro-rata deel te nemen. Om zeker te stellen dat het benodigde bedrag bi1'eengebracht wordt, worden de

aandeelhouders gevraagd om aan te geven in hoeverre zij bereid z'1jn om meer dan pro-rata deelte nemen, bijvoorkeur 25o/oboven het pro-rata
aandeel.

Om de uitkomst van het proces goed in te kunnen schatten, ontvangt Alliander graag uiterl[k 15 oktober 2021het voorgenomen collegebesluit
(BIJLAGE 3A). Hierop kan ook de bereidheid worden aangegeven om de Raad van Bestuur aan te wi1'zen als bevoegd orgaan tot uitgifte van

aandelen in geval mogelyke conversie van de obligatielening.

Aandeelhouders wordt gevraagd om Alliander uiterl'1jk op 1 december 2021, middels het bijgevoegde formulier (zie BIJLAGE 38, te informeren over

het definitieve besluit tot participatie in de obligatielening.

Op 2 december 2021vindt er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAvA) plaats ten einde Alliander N.V. in staat te stellen

aandelen uit te geven indien aan de specifieke voorwaarden van de leningsdocumentatie wordt voldaan. ln overeenstemming met het bepaalde in

artikel 6 en7 van de statuten van Alliander N.V. wordt voorgesteld te besluiten tot aanw'1.1'zing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot
uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de obligatielening en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van

bestaande aandeelhouders b1 de uitgifte van aandelen, voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van de BAvA. Zolang de lening uitstaat moet dit
besluit ieder jaar opnieuw worden genomen.

aLLiander
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Versterking kaprtaa l$ruclu u r Al liander
Tot slot

Wij beseffen dat wy met dit financieringsverzoek een fors beroep op onze aandeelhouders
doen, maar gezien het belang van de continu'rteit van onze investeringen in de energietransitie
en gelijktydig de wens om onze dividenduitkering te behouden, doen wU met klem een beroep
op iedere aandeelhouder om te participeren voor (tenminste) het pro-rata deel in de
voorgenomen reverse converteerba re hybride oblig atielen i ng.

a

a Voor vragen of opmerkingen kunt u via mail contact opnemen met. Walter Bien, walter.bien@alliander.com. Michiel OlU, michiel.oly@alliander.com

aLriander
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Bedri lAlliander
Alliander bestaat uit een groep bedrijven waarvan Liander de grootste ís

Onze bedr'fven Hoe wi1' georganiseerd zijn
Liander

. Netbeheerder Liander beheert en ontwikkelt het energienet in haar werkgebied. De

netbeheerder heeft de maatschappel'!ke taak mifoenen consumenten en bedr'y'ven dagelijks van
gas en elektriciteit te voorzien. Liander omvat ruim 907o van de omzet van de Alliander groep.

Kenter

. Kenter is een dienstverlener op het gebied van energievoorzieningen, meetdiensten en

laadoplossingen. Kenter plaatst onder meer transformatoren, meters, levert meetdata en geeft

inzicht in energieverbru i k met online (verbru iks)ana lyses.

Telecomcluster Alliander

. Alliander Telecom levert telecommunicatie voor besturing en beveiliging van kritische

infrastructuur (zoals de energienetwerken). Utility Connect biedt draadloze datacommunicatie
aan voor o.a. slimme meters. TReNT levert glasvezeldiensten in Oost-Nederland. 45Oconnect

exploiteert een draadloos communicatienetwerk voor kritische infrastructuur, door nauwe

samenwerking met de Duitse netwerksector.

Firan

. Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert netten voor o.a. warmte en koude, zonnestroom,
windenergie en COz. Samen met publieke en private partners werkt Firan aan de energietransitie

voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

ENTRNCE

. ENTRNCE heeft een digitaal handelsplatform ontwikkelt waar zil' alle mogelijke
19 energietransacties tussen leveranciers en verbruikers in de energiemarkt faciliteert.

Alliander AG (Duitsland)

. Alliander AG is met name op kleinere schaal actief in Noordr'11n-

Westfalen en Berl1.1'n waar zij elektriciteits- en gasnetten,

openbare verlichting en verkeerslichten beheert.

Qirion
. Qirion onderhoudt het hoog- en middenspanningsnet in een

deel van Nederland en creëert duurzame en innovatieve

oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten.

Overige dochterondernemi ngen

. Overige activiteiten waaronder bodemonderzoek, grondwerk en

uitvoering en Smart Grid technologie worden verricht door
respectievelijk Qterra, Stam & Co en Locamation.

riander Qirion @k nt,
.milmï:1.q:r..1 

FirOn
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Groei Alliander door energietransitie
De energietransitie vereist dat er de komendejaren sterk gerhvesteerd moeten worden in de

energie-infrastrucluur in Nederland

(l nter) nationale kl i maatdoelen

A:le woningen en
oebouwen Iabel B

Veff/armen zonCer aardgas
(wêrmtefl etten, biogês,
êlektÍiÍicatieJ

B

Alle auto's duuÍzêanl

Wndmolens op 10%
van continentèle plè[

Nieuwe vereisten aan de elektriciteits- en gasnetten

. Sterk toenemende vraag door elektrificatie

. Opkomst van datacenters

Hogere peakload en een 'tweerichtingsverkeer' in
alle netvlakken

Balancering meer in regionale netten

Belangr'1y'ke rol biomassa/biogas en waterstof richting
20s0

Relatief veel geïnstalleerd vermogen nodig per
eenheid opwek

Realisatie beide fases Wind op Zee richting 2030

TenneT wettelij'k verplicht tot aanleg net op zee

lnvesteringen op land door TenneT

Meer weersafhankelil'k door opwek achter de meter

Toename volatiliteit door toename elektrisch vervoer

Sturing op moment en hoogte van
elektriciteitsverbruik

Bron; Strategy & PwC

Zonnepanêlen óp
alle dokên

Op l januari 2020 is de Klimaatwet ingegaan, waarin de CO2 doelstellingen van 49o/o

reductie in 2030 en95o/o in 2050 zijn vastgelegd. De Europese Klimaatwet scherpt deze

doelstellingen verder aan.

De energietransitie vereist dat de gehele energie-infrastructuur in Nederland de

komende jaren verzwaard wordt, omdat de elektriciteitsvraag in 2050 verdubbeld is.

Onze grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de energie-infrastructuur hiervoor op

t11'd klaar is.

Consequenties voor de netbeheerders

aLdander

E lektriciteitsverbru i k

neemt toe

Systeem wordt meer
decentraal(lnter)natlonale

klimaatdoelen

Hernieuwbare energie
is niet stuurbaar

Wind op Zee zal
aangesloten worden

Hoqere volatiliteit in
het dagprofiel

1 Verzwaren van het net
Aanleg nieuwe

infrastructuur
Nieuwe aansluitingen

23
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Groei Alliander door energietransitie
We werken nauw samen met onze stakeholders om de doelstellingen te realiseren

Werkpakket Alliander Onze focus
Om de afspraken uit het Klimaatakkoord waar te maken, hebben we als

maatschappl een enorme hoeveelheid werk te verzetlen in het komende

decennium. Als netbeheerder bereiden we ons zo voor:

a dêlttholtm
I ord(lÍlcftGlt

Capaciteitstoename

Als netbeheerder staat Liander voor de opdracht om de capaciteit

van het elektriciteitsnet op een groot aantal plekken minstens

te hebben verdubbeld in 2030.

Zonneparken, datacenters en

andere snel ontwikkelende energie-
intensieve sectoren vragen steeds

meer energie.

De energietransitie vraagt om
intensieve samenwerking tussen

gemeenten, provincies,

netbeheerders en andere partners

binnen en buiten de energiesector

il í:
:-1 íl

"-$
We zetten in op een integraal transitieplan samen met

stakeholders. ln essentie herontwerpen we als maatschapp'11 het
gehele energiesysteem

a ,.-r,, ^? We investeren proactief in ons netwerk op basis van regionale

oío ( 3-;-,.ï energiestrategieën, klantcontacten en systeemstudies

9t3

AÀ

g

We vergroten productiviteit en efficiency en richten ons op
innovatie, standaardisatie en het inzetten van t'ydely'ke concepten

Het nog optimaler benutten van het bestaande net om de

maatschappel'11ke kosten zo laag mogellk te houden
o

aLLiander

ï
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Groei Alliander door energietransitie
Werkpakket Liander - investeringen in Flevoland

Flevoland
. Om de knelpunten het hoofd te bieden investeert Liander in de Noordoostpolder in

de onderstations Emmeloord en Luttelgeest en het versterken van het distributienet
met grote 20 kV-ringen . Deze 20 kV-ringen worden als het ware een tussennet om
het 10 kV- middenspanningsnet te versterken en extra capaciteit te leveren.

. In de Flevopolder worden bestaande onderstations uitgebreid (onder andere
Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere) en wordt samen met TenneT gewerkt aan
drie nieuwe onderstations (nab'1 Almere, in het midden van de polder en ten oosten
van Dronten).

. De verzwaringen van de onderstations Dronten, Lelystad in het oosten van de
Flevopolder zijn voornamel'11k voor duurzame opwek. Daarnaast worden binnen de
planperiode twee nieuwe onderstations gebouwd (in het midden van de polder en
ten oosten van Dronten) voor het aansluiten van duurzame opwek.

. Het onderstation Zeewolde wordt verzwaard. EnerzLl'ds zien we een grote vraag voor
wat betreft duurzame opwek en anderz'11ds de komst van datacentra. Ook de verdere
ontwikkeling van de woningbouw in Oosterwold en bedr'yventerreln Stichtsekant
worden hiermee gefaciliteerd. Een nieuw te realiseren onderstation Almere is

voornamelijk bedoeld voor de stad Almere. Om verdere groei in het oosten van
AImere voor zowel woningbouw als ook bedryvigheid mogel!k te maken wordt met
TenneT samen de planvorming opgestart voor een schaalsprong in de benodigde
capaciteit in de westziyde van de Flevopolder

. Voor de periode 1.or.2029 voorziet Liander op dit moment voor de regio Flevoland
dat van de 38 station s circa 24 stuks overbelast raken. Liander is daarom voornemens
om circa v'11f nieuwe stations te stichten en er circa twintig stations uit te breiden.
Verdere concretisering van deze investeringen zal plaatsvinden via de RES.

27

wij inve$teÍên de komênde tijd in diveíse ondèr- en
regelstàtids en ín het veístèrken vên het distribulienet
mot grotê 20 kv-ringen. Op deze manier kunnen we
beter voldoen aan de veruachte capaciteitsvrêag,

hvesteÍen in ondêÍstations en versteíken van het
distributienet met grote 20 kv.ringen (als soórt
tussennet om het lO kV- middenspànningsnet te
versteíken en extra capàciteit te leveÍen),

Samên met TênneT plannen we meer
càpêciteit in de Flevopolders. zodat woning-
houw en bedriivigheid kunnen 9/oêien.

Luttelgeest

o Em6eiooÍd

Dao^ten

!€lystad

Verewaíen
van bestêande
onderstations.

I ÀhneÍ9

o
Sàmen mel ïennêt weÍken
we êan dÍiê niêuwê onder.
stàtions nabij Almerê. in
het midden van Flêvoland
en tên oosten vên DÍonten.
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Groei Alliander door energietransitie
Werkpakket Liander - Ínvesteringen in Zuid-Holland

Zuid-Holland
. Liander dient veel van haar 50 kV-onderstations te versterken en nieuwe

onderstations te bouwen om de huidige en toekomstige
transportknelpunten het hoofd te bieden. Verzwaring van de onderstations
Zoeterwoude, Leiden Zu idwest, Leiden R'1ksu niversiteit Leiderdorp,
Noordw'11k en Leimuiden staan op stapel, waarvoor in de komende jaren
eerst de benodigde ruimte moet worden gevonden. Tevens wordt
momenteel voortvarend gewerkt om het nieuwe onderstation Boskoop en
de nieuwe invoedingspunten vanuit TenneT, Zuidplaspolder (samen met
TenneT en Stedin) en Leiden Oost (samen met TenneT) tot stand te
brengen.

. Voor de periode lot2029 voorziet Liander op dit moment voor de regio
Zuid-Holland dat van de achttien stations circa v1.1'f stuks overbelast raken.
Liander is daarom voornemens om circa tien nieuwe stations te stichten en
er circa v1.1'f uit te breiden. Verdere concretisering van deze investeringen
zal plaatsvinden via de RES.

We gaan veêl wn onze 50 kv-onder-
stations versterken en nieuwe ondeí-
statións bouwen om d€ huldige eó
toekomstlgê transponknelpuntên
het hóófd ts bisden-

ffiffi#
a

Omdat we voorziên dàt extíà
cápèciteit nódig is, wêÍken wê
samên met Tênn€T hêrd aan
niêlwê invoedounten in de
Zuidplaspolder (met Stedin)
ên Leidèn OosL Ddrnaast

onderstàtions in Eoskoop,
Zoeterwoudê gn Leiderdoro.

Lêiden

Zoelgrwoudè

Leimuiden

L€ideídórD

we gaón de onder-
stations Leiden Zuidwest,
UniveÍsit€it Leiden,
Nooídwlk en
Leimuiden
VêÍZWêÍEN,

gosk6o

ZuidolàsooldeÍ

aLLiander
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Sector regulering en financiering van de energietransitie
Simultaan zetten 3 factoren uit de regulerÍng druk op de netto kasstroom van de

netbeheerders

Drie simultane effecten

Wanneer investeringen sterk stijgen, st'y'gen de inkomsten niet navenant en neemt de financieringsbehoefte toe op

de middellange term'1jn

Wanneer de gereguleerde WACC daalt neemt de financieringsbehoefte verder toe

lnkomsten worden bepaald op basis van historische kosten, waardoor deze achterlopen b'g'toenemende kosten

aLLiander
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Sectorregulering en financiering van de energietransitie
Factor 2 & 3: Een dalende WACC verlaag de inkomsten. Kosten $ygen maarvergoeding vindt

plaats op basis van (lagere) historische kosten

Dalende reële WACC en rente Stijgende kosten RNB

É.
:lu

-1 2000 2010 2020

- 
Duitse 10-jaars rente

- 
ftsgr.ll2t6lische reële wACC

- 
NL 1O-jaars rente

. Een dalende rentestand heeft voordelen, namelijk dat het aantrekken van
financiering goedkoper wordt. Echter, voor de regionale netbeheerders heeft het
ook nadelen omdat de inkomsten (eg. het gereguleerde tarief en rendement)
afnemen. De ACM kijkt daarbij naar de Duitse en Nederlandse rente.

. De ACM stelt deze vergoeding periodiek vast op basis van marktdata. De
verwachting is dat voor de komende reguleringsperiode de kapitaalsvergoeding naar
beneden wordt bijgesteld. Hierdoor nemen de inkomsten af en zal er dus ook

35 minder beschikbare ruimte zijn voor het financieren van de energietransitie.

Uitgaande van een daling van de gereguleerde WACC vóór belastingen naar A77o (structureel laag) in de nieuwe reguleringsperiode.
Bron: Strateqy & PwC

Werkelijke kosten Vergoede kosten

. De kosten die Alliander vergoed kr'1gt worden bepaald op basis van de
gemiddelde historische gemaakte kosten van de netbeheerders.

. Wanneer de kosten een bl11'vende st'11'ging laten zien, zullen de inkomsten voor
de regionale netbeheerders permanent achterbllven, wat een grote impact
heeft op het bedr'11'fsresultaat en daarmee ook op de kredietratio's van
Alliander.

. Door het effect van de 'zaagland' schommelt het beeld enigszins gedurende
elke reguleringsperiode. Dit raakt direct het resultaat en daarmee ook de
dividenden.

aLdander
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Financieel beleid Alliander
B!1'gesteld financieel beleid past bU uitdaging van energietransitie

Financieel beleid ondersteunt strategie Alliander

Het financieel beleid ondersteunt het algemene beleid en de strategie van Alliander. Het

beleid richt zich op:

1) het te allen tlde beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan

de regulatorische en financiële verplichtingen van de onderneming,

2) een adequaat aandeelhouders rendement en

3) bescherming voor obligatiehouders en andere vreemd vermogen verschaffers, met

behoud van financiële draagkracht, discipline, flexibiliteit om te groeien en te

investeren in onze onderneming.

Het handhaven van een solide A rating* profiel is een belangril'k onderdeel van het

beleid. Zo behoudt Alliander een goede uitgangspositie om tegen gunstige

voorwaarden vreemd vermogen aan te trekken en om te kunnen groeien als

onderneming. De belangrijkste ratio in het bepalen van de rating is de beschikbare

operationele kasstromen ten opzichte van de schuldpositie (FFO/netto schuld).

* Rating agencles beoordelen bedri/ven op hun financiêle stabiliteit en de kans op t!1'dige betaling van af/ossing en rente.

De hoogst haalbare rating is AAA. Beneden BBB komt een bedriif in de gevarenzone vanuit het perspedief van

kredietverleners. Bl de door Alliander nagestreefde A rating zullen kredietverleners tegen gunstige voorwaarden geld ter
beschlkking stellen omdat de kans op rentebetaling en aflossing zeer groot is. De ACM gaat in haar tariefregulering ook
uit van een A rating.

Energietransitie heeft geleid tot b'y'stellen beleid

Door ontwikkelingen vanuit de energietransitie staat met name deze FFO / netto
schuld verhouding sterk onder druk:

. De energietransitie vraagt om forse investeringen, waardoor de schuldpositie in
rap tempo oploopt. De beschikbare operationele kasstromen (FFO) nemen veel
minder snel toe.

. Hierdoor daalt de FFO/netto schuld verhouding. Hoe lager deze ratio, hoe lager
de rating en de kredietwaardigheid.

. Het vermogen om meer schuld aan te trekken komt daarmee in gevaar en de
rentelasten st'11gen.

Tegel'y'kertljd is er binnen de wens om een solide A rating profiel te handhaven

ruimte voor een lagere ondergrens in het eigen beleid. Ook by een FFO/netto

schuld verhouding van ten minste 15o/ozal dit rating profiel behouden kunnen

blL1'ven. Derhalve is in mei 2021 in het financiële beleid de streef,ruaarde van 20o/o

verlaagd naar 15o/o.

ln de voorwaarden van de obligatielening is overeengekomen dat Alliander de

lening kan converteren in aandelen als de FFO/netto schuld ratio structureel onder
de 160/o komt. Op deze manier wordt geborgd dat er tydig kan worden ingegrepen

indien de FFO/netlo schuld ratio dichtblj 15% komt.

De volgende sheets gaan in op de belangrljkste kenmerken van het nieuwe beleid

en bieden een toelichting op de w1'zigingen.

aLLiander
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Fina ncieel beleid Allia nder
Kenmerken van bygesteld beleid en wljzigingen t.o.v. huidig beleid (ll)

Dividendbeleid

. Stabiel dividend

Pay-out 45o/c;van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor fair value

mutaties, periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen

vermogen worden verwerkt en bijzondere posten die niet hebben geleid

tot kasstromen, tenz'y' investeringen of financiële criteria een hogere

toevoeging aan de algemene reseryes vereisen

. Solvabiliteit minimaal 30%

-!7
ln het nieuwe beleid wordt verduidel'y'kt dat de periodieke vergoedingen
voor leningen die onder lnternational Financial Reporting Standards
(IFRS) als eigen vermogen z!1'n geclassificeerd, gecorrigeerd worden op
de dividendgrondslag. Dit doet recht aan preferente positie van de
hybride schuldhouders t.o.v. de aandeelhouders.

aLLiander
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Instrumenten voor versterken eigen vermogen
De verschillende mogellke f nanciële instrumenten zjjn beoordeeld aan de hand van

onderstaa nde ra ndvoonruaa rden en criteria

aLLiander

Randvoorwaarden Toelichting

Solide credit rating Gelet op de regulatoire kapitaalvergoeding (vastgesteld door de ACM) streeft Alliander naar tenminste een A-rating.

AandeelhoudersÍlexibiliteit Het instrument moet de flexibiliteit bieden aan aandeelhouders om onafhankeliy'k van elkaar te besluiten om te participeren.

Effectiviteit
De mate waarin een instrument bldraagt aan het versterken van het elgen vermogen en behoud van een A-rating. Dit verschilt per instrument, bepaalde
instrumenten worden door de rating agencies deels als vreemd vermogen geclassificeerd (geen 100% weging als eigen vermogen).

Flexibiliteit kan worden bereikt door trapsgew'1's kapitaal aan te trekken, de mogellkheid om schuld naar eigen vermogen te converteren en/of de
mogelr.lkheid om de betaalverplichting (tijdelUk) uit te kunnen stellen.

ln hoeverre komt de vergoeding op het financieel instrument in aanmerking voor een fiscale korting uit hoofde van renteaftrekbaarheid en overige Íiscaal

relevanle aspecten mel financiële gevolgen.

(i) De hoogte van de verschuldigde vergoeding op het financiêle instrument. (ii) De impact op de winst- en verliesrekening en de balans van Alliander.

De instrumenten verschillen in complexlteit, uitvoerbaarheid, transparantie, in hoeverre overeenstemming nodig is tussen de aandeelhouders, juridische

implicaties (e.9. statutenwijziging, onderhandse of notariële akte, goedkeuring AvA) en de transactiekosten gemoeid met het financièle instrument.

De mate waarin het interessant is voor de aandeelhouder om te participeren in het instrument.

Financiële Ílexibiliteit*

Fiscale aft rekbaarheidnn

Kosten

Eenvoud

Aantrekkelr"lkheid voor de

aandeelhouders***

** Dit criteriun is enkel van toepassing op instrumenten die een vreemd vermogen karakter hebben (en rente met zich meedragen).

*** Gedefrnieerd als cÍiteíiun nÉar inhoudellik ter beoordeling gelaten door de aàndeelhouders.

ïoelichting (NB: er is geen verschillende zwaarte aan de verschillende criteria toegekend)Criteria aan instrument
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lnstrumenten voor versterken eigen vermogen
A:Agiostoring

Eenvoudige vorm van onvoorwaardelijk kapitaal. UiWoerbaar op voorwaarde dat alle aandeelhouders pro rata participeren in de

storting

+
+
+

Directe versterking van het eigen vermogen

Minder vreemd vermogen en daarmee in de toekomst een hoger

dividend

Zeer eenvoudig qua uitvoering

Kan alleen plaatsvinden als alle aandeelhouders pro-rata hun aandelen

belang mee doen

Geen extra vergoeding op de kapitaalstorting

Sterk, maar eenmalig signaal naar de kapitaalmarkt

aLriander
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lnstrumenten voor versterken eigen vermogen
C: Gewone aandelen nieuwe klasse met beperking stemrecht (nieuwe uitgrfte)

Deze variant zorgtvoor een permanente aanvulling van het eigen vermogen waarb'y'differentiatie mogelijk is tussen

economische rechten en zeggenschap.

+
+
+

Directe versterking van het eigen vermogen

Minder vreemd vermogen en daarmee in de toekomst een hoger
dividend

B'11 toetreding van nieuwe aandeelhouders verbreding van de

aandeelhoudersbasis (pluspunt voor rating agencies)

Sterk maar eenmalig signaal naar de markt door commitment
aandeelhouders

Notariële akte(n) van uitgifte vereist

Waardering nodig indien niet alle aandeelhouders pro rata

participeren in de nieuwe uitgifte

Statutenw'ljziging vereist

aLLiander
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Instrumenten voor versterken eigen vermogen
E: Achtergestelde lening (of 'hybride lening')

Deze lening heeft karakteristieken van zowel vreemd- als eigen vermogen. Deze dient wel te voldoen aan voorwaarden als (i)

achtergesteldheid (ii) (zeer) lange looptijd en (iii) uitstelmogelijkheden ten aanzien van rente- en aflosverplichtingen. Dit type

lening is verhoudingsgewijs duur en kan ook van de kapitaalmarh worden aangetrokken.

Telt doorgaans voor 25-75o/o mee als eigen vermogen afhankelijk van

de voorwaarden
Er is meer kapitaal nodig om dezelfde ratingimpact te bewerkstelligen

Optie uitstel rente en aflossing (bU niet perpetual)
Eigen vermogen weging door rating agencies vermindert in de loop
van de t'1d richting de einddatum

Rente aft rekbaa r onder voorwaa rden (waaronder n iet winstafhan kel'11 k

gestructureerd)
Hogere rente dan gewone (senior) lening

Kan ook via de kapitaalmarkt b11' derden worden aangetrokken

+
+
+
+

aLuiander
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lnstrumenten voor versterken eigen vermogen
G Reverse converteerba re obl igatieleni ng

Een lening met optie om te converteren naar aandelen leidend tot een (gel'ljkijdige) verhoging van het eigen vermogen en

verlaging van vreemd vermogen. Kan tot conversie veel kenmerken delen met die van een achtergestelde lening. B'g' een

conversierecht voor Alliander als leningnemer is sprake van een 'reverse convertible'

+
+
+
+
+

Rente tot aan conversie fiscaal aftrekbaar

Telt tot aan conversie voor een deel mee als eigen vermogen (veelal

50Vo)

Optie geeft flexibiliteit aan Alliander om schuld te verlagen op
gewenste timing

Relatief hoge rente vergoeding door conversierecht van Alliander en illiquiditeit

Sterk signaal aan de markt

Complexer instrument door optie-element, derhalve meer afstemming

nodig met aandeelhouders en rating agencies en fiscus

lndien conversie niet plaatsvindt vervalt na verloop van t1.1'd de
gedeeltel!jke behandeling als eigen vermogen

Voor Alliander relatief duur instrument

aLuiander
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Kenmerken van voorkeu rsinstru ment
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Ken merken va n voorkeu rsinstru ment
Reverse converteerbare hybride obligatielening

Overige voorwaarden
. Optionele aflossing en Aflossing b! Speciale Gebeurtenissen:

. Verlies aftrekbaarheid rente, verlies 507o eigen vermogen

toekenning door kredietbeoordelaars en als Alliander
reeds B0% van de lening heeft teruggekocht.

. Substitutie of Aanpassing in plaats van een Aflossing b11'

Speciale Gebeurtenissenl

. De overige clausules in de lening 211'n standaard clausules

voor hybride instrumenten, behalve de

conversiemogelij kheid

De lening is overdraagbaar tussen aandeelhouders, tenz'1j de

overdracht wijzigingen in de zeggenschap tot gevolg heeft

. De renteopslag is marktconform vastgesteld, zie volgende
pagina

tStandaard clausules voor een hybride instrument

53

Conversie van de hybride obligatielening
. Alliander heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk te converteren in aandelen. Dit

recht ontstaat wan neer:

Alliander een lagere credii rating kr'1jgt dan A (S&P) of A2 (Moody'$

Kredietbeoordelaars aankondigen dat de rating naar verwachting op korte termijn onder de
A/A2 (creditwatch) zal worden aangepast

De FFO/Netto schuld structureel onder 16% komt

. De gedelegeerde bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan het bestuur van Alliander ongeldig
is verklaard, wordt ingetrokken of een resterende geldigheid van 3 maanden of minder heeft.

Voor conversie Conversie Na conversie

-

aLLia nder

Alliander betaalt rente
Vervanging Iening door

gel!jkwaardige nieuwe aandelen
Uitkering van dividend op de

aandelen
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Kermerken van het voorkeursinstrument
Procedure in geval van conversie

De lening kan onder bepaalde objectieve omstandigheden worden geconverteerd in gewone aandelen. Deze omstandigheden zijn:
(i) een rating downgrade,
(ii) een credit watch of
(iii) een structurele daling van de FFO/Netto schuld ratio onder de 16%.

ln deze situaties heeft Alliander het recht een bedrag van minimaal € 200 miljoen van de uitstaande lening te converteren in aandelen

B'11'conversie wordt het volgende zorgvuldige proces doorlopen:
ln samenspraak met een Lenders Committee van de aandeelhouders wordt een onafhankel'5'ke adviseur aangesteld (een lndependent Valuation

Service ProvideO

Deze onafhankelijke adviseur valideert de noodzaak voor conversie, het voorgestelde te converteren bedrag en bepaalt de conversiepry-s waartegen

leningdelen worden omgezet in aandelen Alliander

Het Lenders Commitee laat met een eigen adviseur een fairness opinion uituoeren op het werk van de lndependent Valuation Service provider

lndien overeenstemming op alle punten vindt conversie plaats.

ln gevalvan een down grade of credit watch situatie wordt hetzelfde proces doorlopen, echter ontbreeh de nadere toets op het te converteren

bedrag.

aLdander
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Financiering bU BNG Bank
Achtergrond BNG Bank

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij de BNG draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale

maatschappelijke impact. Dat is de drijfueer.

BNG Bank, waaryan u aandeelhouder bent, is begin 20" eeuw opgericht door
Vereniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) om bljte dragen aan het

oplossen van maatschappelljke vraagstukken

BNG Bank richt zich specifiek op de publieke sector in Nederland en het

vergroten van klantpartnerschap

. Stelt de publieke sector in staat maatschappel'1jke doelstellingen te
realiseren

BNG Bank heeft vier Sustainable Development Goaldoelstellingen waaryan er

twee uitstekend aansluiten b'11' de energietransitie en de uitdaging van

Alliander:

. Betaalbare duurzame energie

. Duurzame steden en gemeenschappen

Wat kan BNG Bank voor aandeelhouders van Alliander betekenen wat betreft
de deelname in de obligatielening?

. BNG Bank biedt financiering aan voor alle loopt!1'den tegen zolaag
mogelijke prijzen

. BNG Bank stelt financieringsoplossingen en expertise ter beschikking

waa rmee klanten hu n maatscha ppel'11 ke doelstellin gen rea liseren

. BNG Bank bouwt aan langdurige relaties met stakeholders en speelt
proactief in op hun behoeften

aLLiander
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Financiering bU BNG Bank
Contactgegevens en proces

Alle gemeenten en provincies z'ijn reeds klant bU BNG Bank

Voor het aangaan van een lange term'yn financiering t.b.v. een investering in Alliander, adviseren wij om contact op te nemen met de accountmanager van uw

gemeente/provincie of te bellen met de accountdesk van BNG Bank:

tel.070 -3081740

Of gebruik kan worden gemaaktvan de BNG hangt mede af van de financiële situatie blj de Gemeente of Provincie.

BNG Bank kan en mag u uitdrukkelijk niet adviseren wel of niet tot aankoop van een convertible over te gaan.

kunt u uw interesse ook bij Alliander kenbaar maken. B1j voldoende gegadigden zullen we in samenwerking met de BNG Bank een webinar organiseren om u te informeren

en waar u ook uw vragen kunt stellen.

aLLiander
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