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AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 

Alliander N.V van 13 april 2022  

 
 
Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige 

punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.   

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Bestuursverslag 2021   

2a.  Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2021  

2b.  Bestuursverslag 2021 

 

3. Jaarrekening 2021 

3a.  Toelichting Deloitte op de controleverklaring  

3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2021 (Besluit) 

 

4. Dividend 

4a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid  

4b. Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2021 (Besluit) 

 

5. Kwijting   

5a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur 

(Besluit) 

5b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van  

Commissarissen (Besluit) 

 

6. Strategie Alliander 

 

7. Stand van zaken van de gesprekken met Rijk over de kapitaalbehoefte van 

de regionale netwerkbedrijven  

 

8.  Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan 

tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het  

wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van  

aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten 

reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen (Besluit)  
 

9. Rondvraag  

 

10.    Sluiting 
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TOELICHTING OP DE AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van  

Aandeelhouders van Alliander N.V. van 13 april 2022 

 
Agendapunt 1 

Opening en mededelingen 

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door 

de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink.  

Zij zal onder meer ingaan op de vergaderformaliteiten. 

 

Agendapunt 2 

Bestuursverslag 2021   

2a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2021  

Aan de hand van een presentatie geeft de Raad van Bestuur een toelichting op 

de belangrijkste gebeurtenissen en bereikte resultaten in 2021. Ook wordt  

aandacht besteed aan de vooruitzichten voor 2022. Na de presentatie is er  

gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

2b. Bestuursverslag 2021 

Het bestuursverslag over het boekjaar 2021, inclusief het verslag van de Raad van 

Commissarissen en het Remuneratierapport, zullen aan de orde worden gesteld.  

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.   

 

Agendapunt 3 

Jaarrekening 2021  

3a. Toelichting Deloitte Accountants B.V. op de controleverklaring 

De externe accountant Deloitte Accountants B.V. geeft een toelichting op het  

controleproces en de controleverklaring betreffende het boekjaar 2021.  

Na de toelichting worden aandeelhouders in de gelegenheid gesteld de externe 

accountant te bevragen ter zake van zijn controlewerkzaamheden en zijn  

verklaring bij de jaarrekening. 

 

3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (Besluit) 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de door 

de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2021 vast te  

stellen. 

 

Agendapunt 4 

Dividend  

4a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid  

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en  

dividendbeleid als apart agendapunt behandeld en verantwoord.  
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Het reserverings- en dividendbeleid wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, 

onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Na de toelichting is er  

gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

4b.  Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2021 (Besluit) 

In lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals  

behandeld onder punt 4a van de agenda, stelt de Raad van Bestuur, onder 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders voor te besluiten tot vaststelling van een dividend over het 

boekjaar 2021 van EUR 101,1 miljoen. Gecorrigeerd voor de verrekening  

ingevolge artikel 15.1 van de overeenkomst inzake de converteerbare  

aandeelhouderslening met vaste rente.  

 

Agendapunt 5 

Kwijting 

5a. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van  

 Bestuur (Besluit) 

Ingevolge artikel 38 lid 3 van de statuten van Alliander wordt voorgesteld om  

kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in 

het boekjaar 2021 gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarre-

kening 2021 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de 

jaarrekening 2021 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.  

 

5b. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van  

 Commissarissen (Besluit) 

Ingevolge artikel 38 lid 3 van de statuten van Alliander wordt voorgesteld om  

kwijting te verlenen aan de Leden van de Raad van Commissarissen voor het door 

hen in het boekjaar 2021 uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zo-

ver van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening 2021 of uit informatie die anderszins 

voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de Algemene Ver-

gadering van Aandeelhouders is verstrekt.  

 

Agendapunt 6 

Strategie Alliander  

Mede in het licht van de afspraken die in het kader van de uitgifte van de reverse  

converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen gemaakt zijn over  

transparantie/governance, wordt een toelichting gegeven op de strategie van  

Alliander. Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.   

 

Agendapunt 7 

Stand van zaken van de gesprekken met Rijk over de kapitaalbehoefte van de  

regionale netwerkbedrijven 

De regionale netwerkbedrijven en de aandeelhouders van Alliander, Enexis en  

Stedin, zijn in gesprek met het Rijk over de vraag of en hoe het Rijk mede invulling 

kan geven aan de kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven. Tijdens de 

vergadering wordt een toelichting gegeven van deze gesprekken en het verdere 

proces. Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen.   
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Agendapunt 8 

Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot  

uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk  

voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in  

verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse  

converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen (Besluit) 

In het kader van de afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van 

EUR 600 miljoen dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  

Alliander jaarlijks de vennootschappelijke basis te creëren om de uitgifte van  

aandelen op het benodigde tijdstip van conversie mogelijk te maken. 

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  

2 december 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten:   

- de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om in overeen-

stemming met de bepalingen van de converteerbare leningsovereenkomst 

nieuwe gewone aandelen uit te geven en om rechten te verlenen tot het  

- nemen van gewone aandelen, met een nominale waarde van EUR 5 elk, met als 

doel om het converteerbare bedrag onder de converteerbare leningsovereen-

komst te converteren in gewone aandelen;  

- de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om het voorkeurs-

recht van bestaande aandeelhouders in dat verband te beperken of uit te  

sluiten; 

- zulks voor een termijn van 5 jaar vanaf de sluiting van de Buitengewone  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 december 2021.  

Met inachtneming van de artikelen 2:96 lid 1 en 2:96a lid 6 en 7 van het Burgerlijk 

Wetboek en de artikelen 6 en 7 van de statuten van Alliander N.V. stelt de Raad 

van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te besluiten tot verlenging van 

de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van  

aandelen in verband met een mogelijke conversie van de reverse converteerbare 

hybride obligatielening en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van 

bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen (hierna tezamen: de  

aanwijzing tot uitgifte) voor de duur van 5 jaar vanaf de sluiting van de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2022.  

 

Het besluit tot verlenging van de aanwijzing tot uitgifte heeft tot gevolg dat de 

aanwijzing tot uitgifte waartoe besloten is in de Buitengewone Algemene  

Vergadering van Aandeelhouders van 2 december 2021 met ingang van de  

sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2022 wordt 

verlengd. Elk jaar, zolang de reverse converteerbare hybride obligatielening van 

kracht is, zal de vennootschap een voorstel doen aan de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders om de aanwijzing tot uitgifte te verlengen om ervoor te  

zorgen dat de aanwijzing tot uitgifte wederom voor een maximale periode van 5 

jaar geldig is.  

 

Agendapunt 9 

Rondvraag  

Onder dit agendapunt is er gelegenheid voor aandeelhouders tot het stellen van 

overgebleven vragen.  
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Agendapunt 10 

Sluiting  

Sluiting van de vergadering door mevrouw Jorritsma-Lebbink.  

 


