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TERM SHEET HYBRIDE COI{VERTEERBARE AANDEELHOUDERSLENING

Hieronder volgt een vereenvoudigde term sheet van de belangrijkste bepalingen van de hybride converteerbare
aandeelhouderslening. De Engelse tekst van de hybride converteerbare aandeelhouderslening is leidend.

ALLIANDER N.V

Clausule Inhoud Vindplaats in de hybride
converteerbare

aandeelhouderslening

Hoofdsom ELrR 600.000.000. Definitie van ool-oan Amount".

Betaalmomenten Er is een commitmentmoment op 1

december 2021 en een
betaalmoment op 15 december
2021.

Aftikel5.l(a).

Artikel 7.2 en definitie van
"Closing Date".

Conversierecht Alliander verkrijgt het recht om de
lening in aandelen om te zetten als:

(i) de [A of A2] credit rating
bij respectievelijk S&P of Moody's
of een vergelijkbare credit rating:

(a) daalt onder het lAl{2l
niveau, of

(b) onder "creditwatch" onder
het hierboven onder (a)
genoemde niveau voor een
downgrade komt te staan;

(iD de FFOÀllet Debt ratio
onder 160Á komt en Alliander, op
basis van redelijke assumpties,
verwacht dat binnen 18 maanden
vanaf de referentiedatum (a) de
FFOÀ{et Debt Ratio niet tot
tenminste 16Vo zal stijgen of (b) de
FFOÀtret Debt Ratio onder de 15%
zal vallen; of

(iii) 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.

Definitie van 'oConversion
Event".
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Het conversierecht is een recht,
maar niet een verplichting van
Alliander. Indien Alliander geen
gebruik maakt van het
conversierecht, en de situaties
hierboven onder (i) tot en met (iii)
doen zich niet meer voor of zijn
hersteld, dan vervalt het recht van
conversie voor dat moment.

De leningverstrekkers kunnen
Alliander te allen tijde het
conversierecht in andere gevallen
dan hierboven genoemd onder (i)
tot en met (iii) geven o.b.v. een
meerderheidsbesluit dat gesteund
wordt door de leningverstrekkers
die samen 213" van de uitstaande
leensom verstrekken.

Artikel lz.l(a)

Alliander verplicht zichhaar best te
doen om voor het uitoefenen van het
conversierecht te onderzoeken of
het commercieel haalbaar is om
andere hybride obligaties uit te
geven of hybride leningen aan te
trekken in plaats van het uitoefenen
van het conversierecht.

Bij de eerste uitoefening van het
conversierecht zal Alliander de
lening in aandelen omzetten voor
een bedrag dat minimaal gelijk is

aan EUR 200.000.000 in nominale
waarde van de lening of, in het
geval van (ii) hierboven, zoveel
meer als Alliander beoordeelt
noodzakelijk is om de onder (ii)
hierboven genoemde
omstandigheid te repareren.
Conversie vindt pro rata voor elke
leningverstrekker plaats.

Bij de oefening van Alliander van
haar conversierecht in het geval van
(ii) hierboven, zal een door de

leningverstrekkers aangewezen
waarderingsdeskundige de
verwachtingen van Alliander zoals
in bovengenoemde paragraaf
valideren. Als die verwachtingen
niet gevalideerd kunnen worden
door de waarderingsdeskundige zal
het conversierechÍ in het geval van

Artikel l2.l(g)

Artikel l2.l(h).

Artikel 12.1(i)
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(iD niet geacht uitgeoefend te
mogen worden.

Als door uitoefening van het
conversierecht een
leningverstrekker direct of indirect
meer dan 50%o van de uitstaande
aandelen of stemrechten op een
algemene vergadering van
aandeelhouders zou verkrijgen (een

Change of Control), zal de lening
van die leningstrekker gedeeltelijk
worden geconverteerd zodal er zich
geen Change ofControl voordoet en
voor het overige worden afgelost.

Artikel 12.1(i)

Uitoefening van het
conversierecht

Indien Alliander ervoor kiest om de
lening om te zetlen in aandelen
(conversie) dan wordt de uitstaande
nominale waarde van de lening
vermeerderd met eventueel
opgeschorte rente en aangegroeide,
maar nog niet betaalde rente,
omgezet in een gelijke marktwaarde
van de aandelen. Alliander zal in
ruil voor de lening
conversieaandelen uitgeven.

Bij conversie zal aangegroeide,
maar nog niet betaalde rente sinds
de vorige dividenddatum worden
verrekend met de eerstvolgende
betaling van dividend, zodat de
leningverstrekkers over een
bepaalde periode niet zowel op
rente als dividend zullen hebben.

De marktwaarde van de aandelen
zal door een onafhankelijke derde
partlj worden bepaald op het
moment van uitoefening van het
conversierecht.

Artikel l2.l(a)

Artikel l2.l(f).

Artikel 12.2(a).

Overdraagbaarheid De lening mag worden
overgedragen tussen
aandeelhouders van Alliander,
temij deze overdracht een Change
of Control gevolg kan hebben.
Alliander geeft in de lening bij
voorbaat toestemming voor een
dereeliike overdracht.

Artikel 19.1(c).

Rang Verplichtingen onder de lening
(inclusief rente en opgeschorte
rente) zijn achtergesteld en niet

Artikel2.

Definitie
Oblisations",

"Senior
"Parity

van
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gedekt door
íondernand).

zekerheden Obligations"
Instruments"

en "Junior

Achterstelling

Interest - Marge

Bij een faillissement van Alliander
rangschikt de vordering van de

leningverstrekkers:

(a) vóór vorderingen
aandeelhouders;

van

(b) gelijk aan vorderingen van
andere achtergestelde
schulden waarvan de

achterstelling gelijk is aan
de lening (inclusief de

uitstaandc hybridc
obligaties van Alliander);
en

(c) na schulden die niet zijn
achtergesteld (inclusief de

uitstaande senior obligaties
van Alliander) en

achtergestelde schulden,
anders dan die op gelijke
wijze met, of verder zijn
achtergesteld dan, de

lenins.

Artikel2.

Definitie
Obligations",
Obligations"
Instruments".

van ooSenior

"Parity
"Junioren

De marge (opslag) boven de

basisrente is 1,97SVo.

Definitie van "Margin"

Interest Alliander zal een vaste basisrente
betalen die op vooraf vaststelde
momenten zal worden herzien.

De totale rentevergoeding zal
bestaan uit de Interest - Marge (zie
hierboven) en een l0-jaars
basisrente (swap). De vaste rente zal
voor het eerst in 2031 en daarna
iedere 10 jaar worden herzien voor
veranderingen in de basisrente
(swap).

Artikel 10.

Optionele opschofiing van
rentebetalingen

Alliander heeft te allen tijde het
recht om het geheel ofdeel van de
rentebetalingen op te schorten, en

vervolgens om deze op een later
moment naar keuze alsnog (geheel
of gedeeltelijk) te betalen.

Eerder niet-betaalde rente moet
vcrplicht wordcn bctaald als:

Artikel11.4.

Artikel 11.5 en definitie van
ooMandatory Settlement Date"
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(a) Alliander een niet-
verplichte dividendbetaling
doet (anders dan een stock
dividend) of een niet-
verplichte betaling onder
andere gelijk gerangschikte
schulden doet;

(b) Alliander eigen aandelen
aflost, inkoopt of
anderszins verkrijgt
(behoudens bepaalde
uitzonderingen, zoals ivm
werknemers
aandelenplannen, conversie
van een klasse aandelen in
een andere klasse of als
gevolg van een equity of
asset swap met derden);

(c) Alliander andere geljk
gerangschikte schulden
aflost, inkoopt of
anderszins verkrijgt
(behoudens bepaalde
uitzonderingen, zoals bij
einde looptijd);

(d) de lening wordt (al dan niet
vennoegd) afgelost;

(e) er is sprake
Tekortkoming
hieronder); of

van een
(zie

(0 bij conversie van (een deel
van) de lening, maar alleen
voor het te converteren
deel.

Niet-betaalde rente draagt dezelfde
rente als de lening.

en "Compulsory Arrears of
Interest Settlement Event".

Artikel 11.4(b).

Looptijd 60 jaar Definitie van "Termination
Date".

Vroegtijdige aflossing Alliander mag de lening aflossen bij
iedere renteherziening (als eerste in
2031 en daama iedere
rentebetaaldatum). Of eerder, als:

(a) de lening niet meer door
S&P of Moody's voor ten
minste 50% als eisen

Artikel8.l en 8.2
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vermogen
beschouwd;

wordt

(b) de rente op de lening niet
meer belasting aftrekbaar
is;

(c) er bronbelasting wordt
geheven die Alliander
uiteindelijk moet betalen;
of

(d) Alliander al 80Yo van de

lening heeft afgelost of
teruggekocht.

Alliander zal de uitstaande
hoofdsom van de verstrekte lening
sarnen met alle nog niet-betaalde
rente en overige verschuldigde
bedragen tegen ltJl% van de

uitstaande nominale waarde
terugbetalen indien een van de

omstandigheden genoemd onder (a)
ím (d) zich voordoet.

Substitutie of aanpassing in
plaats van een aflossing bij
speciale gebeurtenissen

Indien een van de omstandigheden
genoemd in (a) tot en met (c) onder
"Vroegtij dige afl ossing" hierboven
zich voordoet, mag Alliander de

lening aanpassen ofvervangen met
het enkele doel de hierboven
genoemde omstandigheden te
repareren mits dit geen bijzonder
nadelige gevolgen met zich
meebrengt voor de

leningverstrekkers. Alliander zal
zonder voorafgaande instemming
van de leningverstrekkers o.a. niet
de looptijd, rang, achterstelling,
rente en conversievoorwaarden
mogen aanpassen.

Artikel 9 en definitie van
"Qualifying Loan".

Tekortkomingen Als (i) onder voorbehoud van
Alliander's rechten beschreven
onder "Optionele opschorting van
rentebetalingen", Alliander
verzuimt in betalingen van
hoofdsom of rente en dit verzuim
niet hersteld wordt binnen 14 dagen,

of (ii) er een (voorstadium van)
faillissement is (tenzij dit gebeurt in
het kader van een fusie of
herstructurering die vooraf is
goedgekeurd door een meerderheid
van leningverstrekkers), dan mogen

Artikel 18.
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in de situatie onder (i) de
leningverstrekkers een
faillissernentsprocedure starten
tegen Alliander en in de situatie
onder (iD is de lening direct
opeisbaar.

Additionele bedragen Alliander moet zotgen dat de
leningverstrekkers de rente en de
hoofdsom ontvangen zonder
inhoudingen van bronbelasting.

Artikel 13.2

Vervangingsintentie Alliander neemt zich voor om bij
een vervroegde aflossing van de
Lening een gelijke hoeveelheid
(verondersteld door S&P) eigen
vermogen aan te trekken. Een aantal
uitzonderine en ziin van toeoassins.

Artikel S.8

Overige rechten en plichten van
de aandeelhouders

De lening zal de rechten en plichten
van de aandeelhouders en Alliander
over en weer niet doen veranderen.
Alliander behoudt de ruimte om
binnen het afgestemde financiële
beleid nieuwe obligaties uit te
geven, ook hybride obligaties.

N.v.t.

Geldend recht Nederlands recht. Artikel30.
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aLriander
Uiterlijk 15 oktober 2021 mailen
aan Alliander, michiel.olii@alliander.com

Bijlage 3A - Mededeling voorgenomen collegebesluit

Graag heeft Alliander zo snel mogelijk zicht op de mate waar in de aandeelhouders in
(willen) gaan op het verzoek tot kapitaalversterking. We stellen het dan ook zeer op prijs
om uiterlijk op 15 oktober 2021 gelinformeerd te worden over uw collegevoornemen op
ons vezoek.

Mededeling

Het college van .. .. . .. heeft het verzoek van
AttianderN.V. tot h"t ";;;;;kk;; ;;; ;;; reverse converteerbare hybride obtigatietening
voorgelegd aan Provinciale Staten / gemeenteraad*.

Na behandeling door Provinciale Staten / gemeenteraad* neemt het college naar
venruachting op..... ....., een definitief besluit.

Het college is voornemens:

n een obligatielening te verstrekken van:

n meer dan naar rato van het aandelenbezit, nl maximaal€ ....

n naar rato van het aandelenbezit, nl€ ....

n minder dan naar rato van het aandelenbezit, nl € ....

! niet deel te nemen in de reverse converteerbare hybride obligatielening.

Verder is het college wel/ niet* voornemens om op de Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (BAvA) van Alliander d.d. 2 december 2021 in stemmen met het
voorstel om 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 (gedeeltelijke) conversie van de reverse
converteerbare hybride obligatielening, voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van de
BAvA.

Gemeente/provincie* ., datum

Naam

Functie

*Doorhalen wat niet van toepassing is
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aLriandeÍ'
Uiterlijk 1 december 2021 16.00 uur mailen
aan Alliander, michiel.olii@alliander.com

Bijlage 3B - Mededeling definitief collegebesluit

Graag ontvangen wij het definitieve collegebesluit op het verzoek tot kapitaalversterking
uiterlijk op 1 december 2021. Dit betreft een bindende toezegging tot deelneming.

Mededeling

Het college van .. .....heeft kennis genomen van het verzoek van
Alliander N.V. toil 

"t'uuntr"r,k;;;;;;;; 
reverse converteerbare hybride obligatielening

met bijbehorende documentatie, w.o. de leningsvoorwaarden, en:

n heeft besloten tot deelneming in de reverse converteerbare hybride obligatielening voor
een bedrag van:

! € ........(maximale toezegging meer dan naar rato van het aandelenbezit)

n € ........(naar rato van het aandelenbezit)

n € ....... (minder dan naar rato van het aandelenbezit)

en is bereid tot het tekenen van de bijbehorende leningsovereenkomst op 2 december 2021

n heeft besloten niet deelte nemen in de reverse converteerbare hybride obligatielening.

Gemeente/provincie* , datum .,....

Burgemeester / Commissaris van de Koning*...

Ondertekening

"Doorhalen wat niet van toepassing is
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BIJLAGE 4A

KPMG Advisory N.V
P.O. Box 74500
1070 DB Amsterdam
The Netherlands

Laan van Langerhuize 1

í 186 DS Amstelveen
The Netherlands
Telephone +31 (0)20 656 7890
www.kpmg.com/nl

Our ref. 21.495 RSAffB/JvdAPersoon lij k en vertrouwelii k
Aandeelhouders van Alliander N.V

Onderwerp: Letter of Comfort inzake Project Kavera

Amstelveen ,31 mei 2021

Geachte heer/mevrouw,

De aandeelhouders van Alliander N.V. ("Alliander") hebben op 31 mei 2021 een
financieringsverzoek ontvangen voor een bijdrage in de financiering van aan de energietransitie
gerelateerde benodigde investeringen door Alliander als onderdeel van project Kavera.

KPMG Advisory N.V. ("KPMG"), treedt op als financieel adviseur voor de aandeelhouders van
Alliander inzake project Kavera, verlegenwoordigd door de deelnemers van het groot
aandeelhoudersoverleg ("GAO') en de klankbordgroep ("KBG") (gezamenlijk de
"Opdrachtgevêrs").

KPMG is verzocht een letter of comfort af te geven inzake het op 31 mei 2021 door Alliander
verstuurde financieringsverzoek. ln deze letter of comfort wordt voor de aandeelhouders van
Alliander een oordeel gegeven over het voorgestelde instrument alsmede het doorlopen proces.

1) Achtergrond

De energietransitie leidt de komende jaren tot een significante stijging van de investeringen voor
netbeheerders in Nederland. Alliander venruacht dat de totale investeringen op korte termijn
oplopen tot meer dan € 1 miljard per jaar, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de
afgelopen jaren. Vanwege de uitgestelde regulatorische vergoeding voor de kosten van de
investeringen, moeten de benodigde investeringen voorgefinancierd worden door Alliander. Een
belangrijk deel van de hieruit resulterende kapitaalbehoefte kan Alliander financieren met vreemd
vermogen. Om echter voldoende kredietwaardig te blijven is Alliander voornemens om de eigen
vermogenspositie te versterken. ln deze hoedanigheid heeft Alliander in 2020 project Kavera
geïnitieerd.

Alliander is voornemens om de eigen vermogenspositie te versterken door uitgifte van een
reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening ter grootte van € 600 miljoen.
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2) Vertegenwoordiging aandeelhouders

De aandelen van Alliander zijn in handen van meer dan 70 Nederlandse provincies en
gemeenten. Met betrekking tot project Kavera treedt KPMG op als adviseur van de
aandeelhouders van Alliander, vertegenwoordigd door het GAO en de KBG. De deelnemers van
het GAO en de KBG zijn vertegenwoordigers van de grootaandeelhouders, zijnde de provincies
Gelderland, Friesland en Noord-Holland, de gemeente Amsterdam alsmede vertegenwoordigers
van de overige aandeelhouders, samengevoegd in clusters (het Nuval platform en Oud-EWR
gemeenten).

3) Opdracht KPMG

Alliander heeft het GAO en de KBG medio 2020 benaderd ter voorbereiding op project Kavera.
/^\nÀranh+narraro lrahl.ran lznr-l. hiarna ]íDl\í1: acnnaafalr{ alc ht tn nnafhanlzaliilz finanniaal adrricat trvPulqvlrlggvgro rrgpvurr Í\vrr r \l rvrv surrveervrv rerrr\vrrJrr

inzake project Kavera.

KPMG heeft in haar advies als raamwerk voor de benodigde werkzaamheden een drietal
werkstromen geïdentificeerd en deze werkstromen gedurende het proces in detail geanalyseerd
en uitgewerkt:

Beoordeling van de kapitaalbehoefte Alliander;

lnventarisatie van de overurregingen, randvoorwaarden en voorkeuren van de groot
aandeelhouders; en

Beoordeling van het voorkeursinstrument van Alliander.

4) Aanpak en conclusies

Beoordeling kapitaalbehoefte Alliander
KPMG heeft een analyse op het financiële prognosemodel van Alliander uitgevoerd en de
belangrijkste onderliggende inputparameters zijn door middel van benchmark analyses getoetst.
Op basis hiervan zijn de door Alliander geschetste prognoses als niet onrealistisch beoordeeld.
Op basis van gevoeligheidsanalyses merkt KPMG op dat de uitkomsten van de analyses sterk
beïnvloed worden door enkele inputparameters met een relatief hoge onzekerheid, zoals de
veronderstelde regulatorische WACC en de hoogte van de investeringsagenda alsmede de
snelheid van de uitrol van deze investeringsagenda. Alliander heeft als onderdeel van project
Kavera meerdere initiatieven opgezet om de kapitaalbehoefte zo veel mogelijk te reduceren.
KPMG merkt op dat de meest concrete en/of geïmplementeerde initiatieven in de prognoses zijn
vemrerkt.

Momenteel heeft Alliander een solide 'lnvestment Grade' credit rating van AA-/Aa2. Deze credit
rating ligt boven de minimale wettelijke norm voor Nederlandse netbeheerders (BBB-) en is
gemiddeld hoger dan vergelijkbare Nederlandse (semi-)publieke infrastructuurbedrijven. Door
KPMG is een credit rating analyse uitgevoerd om een inschatting te maken van de mogelijkheden
van het aantrekken van financiering in de markt. Ondanks de huidige beperkte impact van een
rating downgrade op de venrvachte rentelasten van nieuw aan te trekken schuld, onderkent
KPMG het belang van het behoud van een stabiele A-rating. Een stabiele A-rating kan
zorgdragen voor voldoende toegang tot de kapitaalmarkt en biedt hiernaast een belangrijke
buffer om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen.

2Lettêr of Comfoft inzake Project Kav€ra
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KPMG heeft op basis van beoordelingscriteria van diverse credit rating agencies een analyse
uitgevoerd op de door Alliander opgestelde financiële prognoses en daaruit volgende
kapitaalbehoefte. Op grond hiervan is KPMG meermaals in gesprek getreden met Alliander.
Daarnaast is er uitgebreid discussie gevoerd over de interpretatie van de uitgangspunten van het
financiële beleid van Alliander. Na diverse afstemmingsrondes en vervolganalyses is door KPMG
geconcludeerd dat de door Alliander vastgestelde kapitaalbehoefte van € 600 miljoen niet
onredelijk is, gegeven het doel een robuust financieel beleid te kunnen garanderen tot ten minste
het eind van de volgende reguleringsperiode (2026).

lnventarisatie overwegingen, randvoorwaarden en voorkeuren van groot aandeelhouders
De overwegingen, randvoorwaarden en voorkeuren van de groot aandeelhouders vormde, in
combinatie met de kapitaalbehoefte, de basis voor de beoordeling van diverse
financieringsinstrumenten. KPMG heeft, in samenwerking met de juridisch adviseur van
Opdrachtgevers (Stek Advocaten B.V., "Stek"), deze overuvegingen, randvoonruaarden en
voorkeuren in kaart gebracht.

Op basis van gesprekken en toelichtingen gedurende meerdere overleggen met de KBG en het
GAO is geconcludeerd dat de groot aandeelhouders over het algemeen bereid zijn om
additioneel te participeren als Alliander geen andere financieringsopties heeft. Nadrukkelijk werd
als voonruaarde van participatie aangegeven dat alle overige financieringsopties zijn onderzocht
en als minder aantrekkelijk of onvoldoende zijn beoordeeld. Vanuit het perspectief van de groot
aandeelhouders wordt waarde gehecht aan (verdere financiële onderbouwing van) het
minimaliseren van de kapitaalbehoefte, rekening houdend met mogelijkheden van het aantrekken
van extern kapitaal alsmede de geïdentificeerde onzekerheden van de prognoses.

Beoordeling voorgenomen instrument Alliander
Op basis van de analyse van de hoogte en gevoeligheid van de kapitaalbehoefte alsmede de
geïdentificeerde ovenruegingen, randvoorwaarden en voorkeuren van de groot aandeelhouders
zijn diverse potentiële financieringsinstrumenten in detail beoordeeld. Op basis hiervan komt de
door Alliander voorgestelde reverse converteerbare hybride lening als meest aantrekkelijk naar
voren.

Algem e ne beschrijvi ng i n stru m e nt
Een reverse converteerbare hybride lening is een langlopend financieringsinstrument dat onder
bepaalde voorwaarden door de leningnemer geconverteerd kan worden in aandelen. Tot aan
conversie kan het instrument onder bepaalde voonruaarden deels als eigen vermogen
gekwalificeerd worden door rating agencies.

Tot aan het moment van conversie ontvangen de leningverstrekkers een vast rendement
(rentecoupon) op de reverse converteerbare hybride lening. De betaling van deze rente kan
onder voonruaarden worden uitgesteld, maar blijft wel verschuldigd. Op het moment dat vooraf
overeengekomen conversiegronden zich voordoen, kan deze lening deels of geheel omgezet
worden in aandelen.

Reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening Alliander
ln het geval van de door Alliander voorgenomen reverse converteerbare hybride
aandeelhouderslening zal eventuele conversie plaats vinden in aandelen van gewone klasse. Tot
aan de eventuele conversie zal het instrument naar verwachting voor 50% meetellen als eigen
vermogen voor de rating agency S&P. Kort voor conversie zal een waardeanalyse uitgevoerd

Letter of ComÍort inzake Prcject Kavera
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worden (en gevalideerd door een onafhankelijke waarderingsdeskundige) om een marktconforme
conversieprijs te waarborgen. Na conversie zal het geconverteerde deel van de lening door de
aandeelhouders volledig als eigen vermogen kwalificeren en bestaat het rendement niet meer uit
een rentecoupon, maar uit een eventuele dividenduitkering.

Gegeven de timing en hoogte van de kapitaalbehoefte, de mate van onzekerheid van de
financiële prognoses alsmede de ovenruegingen, randvoorwaarden en voorkeuren van groot
aandeelhouders concludeert KPMG dat de door Alliander voorgestelde reverse converteerbare
hybride lening duidelijke voordelen biedt ten opzichte van overige onderzochte financiële
instrumenten. Het betreft een flexibel instrument voor de participerende aandeelhouders
aangezien de lening pas wordt omgezet in aandelen wanneer dit nodig is. Tot aan een eventuele
conversie wordt een rentecoupon ontvangen en indien de kapitaalbehoefte significant lager
uitvalt dan verwacht kan Alliander de lening niet converteren en onder voorwaarden aflossen. Het
verstrekken van de reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening geeft - net ais een
directe uitgifte van aandelen - tevens een belangriik en tijdig signaal af aan zowel de credit
agencies als overige vermogonsverschaffers dat de aandeelhouders bereid zijn bij te springen.

Marktconforme rente
ln algemene zin is de rentecoupon die een lening moet opbrengen afhankelijk van onder meer de
looptijd, kredietwaardigheid van de leningnemer, achterstelling en andere voorwaarden van de
lening. ln het kader van de voorgenomen uitgifte van de reverse converteerbare hybride
aandeelhouderslening heeft Alliander een analyse uitgevoerd naar de rente op deze lening. De
rente wordt grofirueg opgebouwd uit een basis rente en een renteopslag hierop. De basisrente
weerspiegelt de (vrijwel) risicovrije rente voor het verstrekken van financiering. Als inschatting
hiervoor wordt de 'Euribor swaprente'voor de looptijd van de lening gehanteerd. Om een
marktconforme renteopslag in te schatten dat recht doet aan de specifieke eigenschappen en
risico van de lening, heeft Alliander een analyse uitgevoerd op basis van vergelijkbare
instrumenten die Alliander reeds heeft uitgegeven (aan niet-aandeelhouders) en deze vergeleken
met marktdata van vergelijkbare instrumenten van andere ondernemingen met een vergelijkbaar
profiel (actief in de infrastructuur sector, 'investment grade' en met grotendeels publieke
aandeelhouders). Hiernaast is bij het bepalen van de renteopslag rekening gehouden met de
conversiemogelijkheid door Alliander en met de beperkte liquiditeit van de lening (de lening is

immers beperkt overdraagbaar, enkel aan andere publieke aandeelhouders). Alliander heeft op
basis van deze analyse een renteopslag bepaald voor de reverse converteerbare lening van
1,975o/o. Alliander neemt het risico van schommelingen van de renteopslag tot de beoogde datum
van het aangaan van de lening voor haar rekening en heeft de renteopslag derhalve gefixeerd op
1,975%.

Door KPMG is geconcludeerd dat de door Alliander uitgevoerde berekeningsmethode voldoet
aan internationaalgangbare maatstaven voor marktconformiteit. De berekende renteopslag
bevindt zich tevens binnen de door KPMG bepaalde acceptabele marktopslag bandbreedte voor
de voorgenomen reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening rekening houdend met
de kenmerken van deze lening.
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5) Doorlopen proces

KPMG is van mening dat project Kavera zorgvuldig en transparant is ingestoken. Hierbij hebben
de adviseurs van de aandeelhouders voldoende toegang gehad tot de benodigde informatie en
relevante personen binnen Alliander. Sinds medio 2020 heeft Alliander meerdere keren met de
KBG en het GAO gesproken inzake project Kavera. Deze gesprekken zijn in constructieve sfeer
verlopen, met oog voor zowel de belangen van de aandeelhouders als van Alliander.

Met vriendelijke groeten,

KPMG Advisory N.V.
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Belangrijke opmerkingen

Voor het doel van deze letter of comfort is KPMG uitgegaan van en/of heeft KPMG vertrouwd op
de juistheid en volledigheid van alle (waaronder door of namens Alliander en/of adviseurs)
verkregen informatie of informatie afkomstig uit openbare bronnen of van derden. KPMG is niet
verantwoordelijk voor onafhankelijke verificatie van, en heeft de informatie met betrekking tot
Alliander ook niet onafhankelijk geverifieerd. KPMG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
dergelijke informatie en, voor zover betrekking hebbend op door de Alliander verstrekte informatie,
is het management van Alliander hiervoor verantwoordelijk.

KPMG heeft aangenomen dat alle ontvangen en besproken toekomstgerichte financiële informatie
zoals gebruikt in de analyses in alle redelijkheid zijn opgesteld en dat die informatie een juiste
weergave is van de actuele omstandigheden en verwachtingen van het management van Alliander
ten aanzien van de toekomstige verwachte financiële prestaties van Alliander en haar
dochterondernemi n gen.

IG'MG gaat ervan uit dat aan haar geen informatic is achtcrgchoudcn dic ccn matcriclc impoct
zou kunnen hebben op de aannames onderl iggend aan of op de uiteindelijke uitkomsten van onze
werkzaamheden. Alliander heeft bevestigd aan KPMG dat de informatie die door Alliander en
adviseurs aan KPMG ter beschikking is gesteld in alle aspecten compleet, niet misleidend is in de
vorm van haar opzeLlbeschrijving, en geen onjuistheden bevat en daardoor betrouwbaar is om als
basis van deze letter of comfort te dienen.

Deze letter of comfort is uitsluitend voor gebruik door, en ten behoeve van, Opdrachtgevers en is
geen advies van KPMG aan individuele aandeelhouders van Alliander om wel of niet te participeren
in de door Alliander voorgenomen uitgifte van de reverse hybride converteerbare
aandeelhouderslening. Andere partijen kunnen geen rechten ontlenen aan deze letter of comfort
of vertrouwen op de inhoud daarvan.

KPMG is aangesteld door Opdrachtgevers. Alle andere partijen die betrokken zijn bij prolect Kavera
dienen zelf separaat advies in te winnen aangaande juridische, fiscale, financiële, accounting
technische en overige aspecten die verband houden met project Kavera. KPMG accepteert
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

KPMG's bevindingen zijn opgesteld op basis van de economische, financiële, monetaire, markt
en overige condities zoals deze bestonden op, en op de informatie die ons verstrekt is tot, 21 mei
2021.Wijzigingen na deze datum ten aanzien van deze condities of van de informatie zouden de
aannames waarop deze bevindingen zijn gebaseerd kunnen wijzigen en zouden derhalve ook letter
of comfort zelf kunnen wijzigen. ln dat geval is KPMG er niet toe gehouden de letter of comfort te
vernieuwen, wijzigen of te herbevestigen.

Letter of Comfort inzake Prcject Kavera
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Amsterdam,Sl mei2021

Geachte heer, mevrouw,

1 lntroductie

Wij venruijzen naar het financierÍngsverzoek van Alliander N.V. (Alliander) aan haar
aandeelhouders ten behoeve van investeringen die verband houden met de
energietransitie, zoals uiteengezet in de brief van Alliander gedateerd 31 mei 2021
(Kapltaalverzoek).

1.2 Stek is voor het financieringsproces aangesteld als juridisch adviseur van de

aandeelhouders van Alliander, vertegenwoordigd door de leden van het
Grootaandeelhoudersoverleg (GAO) en de Klankbordgroep (KBG) van Alliander
(Opdrachtgevers). ln dat kader is ons vezocht om deze brief op te stellen.

2 Procesverloop

2.1 ln de periode vanaf oktober 202O tot en met januari 2021 hebben tussen Alliander en het

GAO en hun adviseurs verkennende gesprekken plaatsgevonden over de
investeringsopgave van Alliander, het Kapitaalverzoek en mogelry-ke

f inan cieri n gsinstrumenten.

KPMG heeft in verband met Project KaverA, onafhankelijk van Alliander, opgetreden als

financieel adviseur van de Opdrachtgevers.

2.3 Stek en KPMG hebben de belangen en overuegingen van de aandeelhouders in kaart
gebracht en besproken met het GAO en de KBG. Deze belangeninventarisatie is als
uitgangspunt gebruikt tijdens besprekingen met Alliander.

1.1

2.2

2.4 Belangrijke voorwaarden voor deelname voor de meeste aandeelhouders zijn dat (i) alle
overige financieringsopties zijn onderzocht en als minder aantrekkelijk of onvoldoende zijn

beoordeeld; (ii) voldoende aandacht uitgaat naar (een financiële onderbouwing van) het
minimaliseren van de kapitaalbehoefte; en (iii) een doelmatige besteding en

verantwoording van de publieke middelen wordt geborgd.
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2.5

2.6

2.7

ln februari 2021 is door Alliander, na akkoord door de GAO, besloten tot het nader

uÍtwerken van de reverse converteerbare hybride obligatielening (de Lening) als

voorkeursinstrument. ln de periode vanaf februari 2021 tot de datum van deze brief zijn de

voonrvaarden van de Lening uitonderhandeld met Alliander en nader uitgewerkt in een

leningsovereenkomst (Leningsovereenkomst). Verder z'tjn afspraken met Alliander

gemaakt over een doelmatige besteding van de financiering en verantwoording hierover,

zoals nader omschreven in paragraaf 5 van deze brief.

De Leningsovereenkomst is tot stand gekomen na diverse onderhandelingsrondes. Op

grond van mandaat van de KBG heeft Stek de meeste juridische onderdelen

uitonderhandeld met Alliander en haar externe juridisch adviseur. De KBG en het GAO zijn

daarover steeds geïnformeerd en Ínhoudelijke ondenrverpen zijn door Stek steeds vooraf

besproken. ln de eÍndfase van het proces zijn het GAO en de KBG direct betrokken

gowooot bij de onderhandelingen over do Leningsovereenkomst.

Gedurende het gehele proces heeft wekelijks overleg plaatsgevonden tussen de KBG en

haar adviseurs. Daarnaast hebben twee vertegenwoordigers van de KBG wekelijks nog

aanvullend overleg gehad met KPMG en Stek. Het GAO is regelmatig geïnformeerd en

bestuurlijke afstemming heeft steeds plaatsgevonden voorafgaand aan onderhandelíngen

met Alliander.

Stek is van mening dat het proces om te komen tot de Lening als voorkeursinstrument en

de onderhandelingen over de Leningsovereenkottrsl ttret Alliartdet zorgvuldig z'tjtt opgezet

en vervolgens transparant en prudent zijn doorlopen.

3 Keuze voorkeurslnstrument

3.1 Door Alliander z'rjn verschillende mogeliJke financieringsinstrumenten voorgesteld. Door

Stek en KPMG zijn zelfstandig verschillende financieringsinstrumenten in detail beoordeeld

(waaronder de door Alliander voorgestelde financieringsinstrumenten) gelet op de hoogte

van de kapitaalbehoefte van Alliander en de belangen en overuegingen van de

aandeelhouders.

3.2 Gegeven de timing en hoogte van het Kapitaalverzoek, de mate van onzekerheid van de

financiële prognoses en de geïnventariseerde belangen en overwegíngen van de

aandeelhouders, onderschr'rjft Stek de keuze van Alliander voor de Lening als

voorkeursinstrument.

De Lening is een flexibel en proportioneel instrument voor de participerende

aandeelhouders omdat de Lening pas wordt geconverteerd in aandelen indien en voor

zover dit daadwerkelijk nodig is. Het instrument is voor aandeelhouders financieel

aantrekkelijk omdat tot aan conversie een rente wordt ontvangen. Mocht de

kapitaalbehoefte uiteindelijk significant lager uitvallen dan kan Alliander besluiten om de

Lening niet te converteren of onder voorwaarden vervroegd af te lossen. De Lening is

2.8

3.3
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4.2

daarnaast doelmatig en effectief omdat deze vanaf de uitgifte voor 50% als eÍgen vermogen

wordt beoordeeld en een signaal afgeeft aan zowel de credit rating agencies als overíge

vreemd vermogen verschaffers.

4 Leningsvoorwaarden

4.1 Het is aan de leningnemer (Alliander) en de leninggevers (aandeelhouders) om de

voorwaarden van de Lening overeen te komen. ln beginsel bestaat daarb'rj een hoge mate

van contractsvrijheid. Bij het vaststellen van de leningsvoonruaarden wordt deze

conlractsvrijheid wel beperkt door een aantal factoren, zoals het doel van het instrument,

boekhoudkundige en fiscale vormvereisten, de verplichting van Alliander om Íinanciële

stakeholders gelijk te behandelen, de beleidscritería van betrokken credit nting agencies

en Ínternationaal heersende maatstaven voor hybride Íinancieringsinstrumenten.

De concept Leningsovereenkomst is opgesteld door de externe juridisch adviseur van

Alliander. Vanwege de betrokkenheid van credit rating agencies is de

Leningsovereenkomst in het Engels opgesteld.

4.3 Uitgangspunt bij het opstellen van de Leningsovereenkomst is geweest om marktconforme

voorwaarden te hanteren. Stek is van mening dat de juridische voorwaarden van de

Leningsovereenkomst passend zijn gelet op het doel van de financiering, de voorwaarden

van bestaande hybride financieringsinstrumenten van Alliander, rekening houdend met

zowel de geïnventariseerde belangen en ovenruegingen van de aandeelhouders als de

belangen van Alliander. Stek meent dat de leningsvoonruaarden, in combinatie met de

afspraken over een doelmatige besteding en verantwoording, de belangen van de

aandeelhouders als leninggevers op een adequate manier borgen.

5 Doelmatige besteding en verantwoording

5.1 Om de doelmatige aanwending van de financiering en rapportage en verantwoording

daarover te borgen, zijn tussen Alliander en het GAO een aantal afspraken gemaakt. Deze

afspraken behelzen onder meer dat Alliander eenmaal per reguleringsperiode een

strategiesessie zal organiseren met het GAO en een strategiesessie met aÍle

aandeelhouders. Daarnaast zal AÍliander jaarlijks een strategiesessie organiseren met het

GAO waarin voorgenomen investeringen en andere ontwikkelingen door Alliander worden
gedeeld en door leden van het GAO zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht.

Verder zal Alliander een specifieke rapportage opstellen ten behoeve van de leninggevers

die onder meer ingaat op de beoogde aanwending van de Lening, een procesbeschrijving

van de beoogde aanwending, een rapportage over de daadwerkelijke aanwending en een

mogelijke validatie van de aanwending door een accountant.

Gelet op de belangen en overwegingen van de aandeelhouders wordt naar het oordeel van

Stek met de voorgenoemde afspraken, in combinatie met de leningsvooruaarden, de
5.2
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doelmatige aanwending en verantwoording van de geïnvesteerde middelen op adequate

wijze geborgd.

6 Staatssteun

Aangezien de aandeelhouders van Alliander provincies en gemeenten zijn, moet bij het

Kapitaalverzoek rekening worden gehouden met het Europese staatssteunrecht ter

voorkoming van onrechtmatige staatssteun. Er is geen sprake van staatssteun indien de

kapitaalversterking op marktconforme voonraarden geschiedt.

KPMG heeft, als financieel deskundige onafhankelijk van Alliander, de aandeelhouders van

Alliander geadviseerd over de beoogde Íinanciering van Alliander en heeft de

kapitaalbehoefte, de omvang en de invulling daarvan beoordeeld vanuit het perspectief van

de aarrdeelhouders.

6.3 Aannemende dat de analyses door KPMG op adequate wijze zijn verricht en op een wijze

zoals een rationele particuliere aandeelhouder deze zou (laten) verrichten, is Stek van

oordeel dat het aannemelijk is dat de aandeelhouders van Alliander als 'particuliere

aandeelhouders' kunnen beslissen over hun deelname aan de Lening in welk geval geen

sprake zalzijn van staatssteun.

7 Wet financiering decentrale overheden

7.1 ln de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn regels opgenomen over het

financieringsbeleid van openbare lichamen (zoals provincies en gemeenten). Het

verstrekken van de Lening zal moeten voldoen aan deWet Fido. De aandeelhouders zullen

in hun hoedanigheid van'openbare lichamen' moeten kunnen motiveren dat en waarom de

Lening wordt verstrekt ten behoeve van een publieke taak. Wat moet worden verstaan

onder de 'publieke taaK wordt door de Wet Fido (bewust) nÍet nader ingevuld en

overgelaten aan de openbare lichamen.

7.2 Stek is van mening dat de aandeelhouders goede argumenten hebben om te
beargumenteren dat het verstrekken van de Lening gezien moet worden als het

verstrekken van een lening ten behoeve van een publieke taak en daarmee in dit opzicht

kan voldoen aan de Wet Fido. Het is aan de individuele aandeelhouders om vast te stelen

of aan deze en de overige (financiële) voonraarden van de Wet Fido en daarop gebaseerde

regelgeving wordt voldaan, waaronder het Besluit leningsvoorwaarden decentrale

overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden.

Hoogachtend,

Stek Advocaten B.V
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Belan grijke opmerkingen

Voor het doel van deze letter of comfort is Stek uitgegaan van en/of heeft Stek vertrouwd
op de juistheid en volledigheid van alle (waaronder door of namens Alliander en/of
adviseurs) verkregen informatie of informatie afkomstig uit openbare bronnen of van
derden. Stek is niet verantwoordelijk voor onafhankelijke verificatie van, en heeft de
informatie met betrekking tot Alliander ook niet onafhankelijk geverifieerd. Stek aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor dergelijke i nformatie.

Stek heeft aangenomen dat alle ontvangen en besproken toekomstgerichte informatie
zoals gebruikt in onze analyses in alle redelijkheid zijn opgesteld en dat die informatie een
juiste weergave is van de actuele omstandigheden en venrvachtingen van het management
van Alliander ten aanzien van de toekomstige vennrachte prestaties en ontwikkelingen van
Alliander en haar dochterondernemingen.

Stek gaat ervan uit dat aan haar geen informatie is achtergehouden die een materiële
impact zou kunnen hebben op de aannames onderliggend aan'of op de uiteindelíjke
uitkomsten van onze werkzaamheden. Stek veronderstelt dat de informatÍe die door
Alliander en adviseurs aan Stek ter beschikking is gesteld in alle aspecten compleet, niet
misleidend is, en geen onjuistheden bevat en daardoor betrouwbaar is om als basis van
onze advisering en deze letter of comfort te dienen.

Deze letter of comfort is uitsluitend voor gebruik door, en ten behoeve van, de
Opdrachtgevers en is geen advies van Stek om wel of niet te participeren in de Lening.
Andere partijen kunnen geen rechten ontlenen aan deze letter of comfort of vertrouwen op
de inhoud daaruan. Deze letter of comfort doet geen cliëntrelatie ontstaan tussen Stek en

individuele aandeelhouders van Allíander.

Stek is voor het financieringsproces aangesteld als juridisch adviseur van de
Opdrachtgevers. Alle andere partijen die betrokken zijn bij Project KaverA dienen zelf
separaat advies in te winnen aangaande juridische, fiscale, financiële, accounting
technische en overige aspecten die verband houden met Project KaverA. Stek accepteert
d ienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Stek heeft juridisch geadviseerd over onderwerpen naar Nederlands recht die vielen binnen
onze overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgevers. Wij hebben uitdrukkelijk niet
geadviseerd over fiscale, financiële, accounting, strategische en overige aspecten die
verband houden met Project KaverA,

De analyses en adviezen van Stek, waaronder deze letter of comfort, zijn opgesteld op
basis van feiten en omstandigheden zoals deze bestonden op, en op de informatie die ons
verstrekt is tot, de datum van deze brieÍ. Wijzigingen in feiten of omstandigheden, of
informatie verstrekt, na deze datum zouden de analyses en adviezen van Stek kunnen
wijzigen en zouden derhalve ook deze letter of comfort zelf kunnen wijzigen. ln dat geval
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le Stek er niet toe gehouden de leter of comfort te vernlsuwen, te w{zlgen of te
herbeveetlgen,

De algemene voorwaardeR van Stek z[|n van toepaasing op al onze dienstverlenlng,

waaronderonze dionswerlentng ln het kader van Fro,leot KaverA, en deze ziJn vlndbaar op

onze websito: https://otek eom/nl/aigomonê-voomaardon.
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