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Onderwerp: Gewijzigde bijlagen leningovereenkomst 
kapitaalverstrekking Alliander  

Portefeuillehouder: wethouder Bulten  
Datum: 23 november 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
De aanpassingen in de leningovereenkomst met betrekking tot het verzoek tot 
kapitaalverstrekking van Alliander 
 
Context 
Op donderdag 25 november 2021 neemt uw Raad een besluit over kapitaalverstrekking 
aan Alliander. Dit moet gebeuren op basis van juiste en volledige informatie.  
Met betrekking tot dit onderwerp hebben wij van Alliander gewijzigde bijlagen 
ontvangen met betrekking tot de lening overeenkomst. Dit betreft bijlage 3 (Engelstalig 
lening informatie) en 4 (Nederlandse vertaling verleningsdocumentatie) bij agendapunt 
4.4 voor de Raadsvergadering van donderdag 25 november.  
 
Kernboodschap 
Alliander heeft ter informatie de finale versies van de CLA (convertible hybrid loan 
agreement) toegestuurd, waarin alleen nog het definitieve leningsbedrag en de namen 
van en toewijzingen per leningverstrekker na 1 december moeten worden opgenomen. De 
CLA is in samenspraak met de juridisch adviseur van het Grootaandeelhoudersoverleg 
(STEK advocaten) opgesteld. Ten opzichte van de door Alliander op 31 mei jl. toegezonden 
versies zijn er geen materiële wijzigingen, het gaat primair om de toevoeging van enkele 
ontbrekende data. Daarnaast is te zien dat de Provincie Gelderland in de CLA als “Closing 
Agent” is aangesteld. De rol van Closing Agent is een administratieve rol die onder meer 
wordt vervuld door het in ontvangst nemen van bepaalde documenten en bewijsstukken 
van Alliander en haar adviseurs, waarna de Closing Agent kan vaststellen dat aan de 
opschortende voorwaarden voor trekking onder CLA is voldaan. 
In de bijlagen zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerder verzonden lening 
overeenkomsten zichtbaar gemaakt in rood en blauw. 
 
Vervolg 
Uw Raad neemt het besluit met betrekking tot het verzoek tot kapitaalverstrekking van 
Alliander op basis van de laatste juiste en volledige informatie. 
 
Bijlagen 
1. Alliander - Convertible hybrid loan agreement (final version) 
2. Nederlandse vertaling CLA (finale versie) 
 


