
Πώληση της ενεργειακής εταιρίας Eneco σε κοινοπραξία υπό την Mitsubishi Corporation 

και την Chubu Electric Power Co.  

 

Στις 25 Νοεμβρίου 2019, η επιτροπή μετόχων της ενεργειακής εταιρίας Eneco και μια 

κοινοπραξία υπό την Mitsubishi Corporation και την Chubu Electric Power Co. κατέληξαν σε 

συμφωνία για την πώληση όλων των μετοχών της αξίας 4,1 δις ευρώ. (Σημειώνεται ότι η 

επιτροπή των μετόχων της Eneco αποτελείται από τους Δήμους Rotterdam, Hague, Dordrecht, 

Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Molenlanden, Heemstede and Achtkarspelen). Η 

συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων ολλανδικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου 

του Ολλανδού Υπουργού Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα. Αναμένεται ότι η διαδικασία 

μπορεί να οριστικοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι του 2020.  

Ο Όμιλος Eneco είναι όμιλος εταιρειών με περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους, παραγωγός 

και προμηθευτής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιείται διεθνώς στον 

τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της καινοτομίας. Επενδύει σε αιολικά πάρκα, μονάδες 

βιομάζας, θερμότητας και ηλιακά πάρκα και αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.   

Τα κυριότερα στοιχεία της ανωτέρω συμφωνίας είναι τα εξής:  

 Η κοινοπραξία της Mitsubishi Corporation και της Chubu Electric Power Co. έχει κάνει 

την καλύτερη προσφορά στους μετόχους και υπαλλήλους της Eneco, με τους καλύτερους 

όρους και προϋποθέσεις. 

 Η Mitsubishi Corporation (80%) και η Chubu (20%) θα χρηματοδοτήσουν πλήρως την 

προτεινόμενη συναλλαγή.  

 Η Mitsubishi Corporation και η Chubu είναι μέτοχοι με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και 

υποστηρίζουν πλήρως την ενίσχυση της βιώσιμης στρατηγικής της Eneco. 

 Η κοινοπραξία θα επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητες της Eneco σε διεθνές 

επίπεδο: 

-Η Eneco θα γίνει το ευρωπαϊκό κέντρο για όλες τις ενεργειακές δραστηριότητες της Mitsubishi 

Corporation και της Chubu, της 3
ης

 μεγαλύτερης ιαπωνικής εταιρείας ενέργειας με περίπου 10,2 

εκ. συμβάσεις πελατών η οποία επικεντρώνεται σε μη ορυκτές πηγές ενέργειας. 

-Η Mitsubishi Corporation θα μεταφέρει μέρος της δραστηριότητάς της που σχετίζεται με την 

αιολική ενέργεια (περισσότερα από 400 megawatt) στην Eneco. 

 Η Eneco παραμένει ανέπαφη ως ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ολλανδική ενεργειακή 

εταιρεία: 

-Τα εμπορικά σήματα της Eneco, η εταιρική της κουλτούρα και η εταιρική της ταυτότητα 

παραμένουν αμετάβλητα. 

-Οι συνθήκες απασχόλησης παραμένουν αμετάβλητες. 



-Η έδρα της Eneco παραμένει στο Ρότερνταμ.  

 Το πιστωτικό προφίλ της Eneco (επί του παρόντος BBB + στο πλαίσιο της Standard & 

Poor's) αναμένεται να επωφεληθεί από την οικονομική ισχύ των νέων μετόχων. 

 Ο επικεφαλής του τμήματος πελατών της Eneco και ένας εκπρόσωπος της Mitsubishi 

Corporation θα προστεθούν στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο. 

 Η συμφωνία συνάφθηκε από την επιτροπή μετόχων αλλά οι 44 ολλανδικοί Δήμοι -

μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στο προσεχές διάστημα μια τελική απόφαση 

για την πώληση των μετοχών τους. 

 Η συμφωνία υποστηρίζεται ομόφωνα από το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο της 

Eneco που θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον της Eneco και όλων των ενδιαφερομένων 

μετόχων. 

 Το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων θα κληθεί να τερματίσει τη διαδικασία έρευνας που 

ξεκίνησε το περασμένο έτος σχετικά με την πώληση της Eneco (Το Επιμελητήριο 

Επιχειρήσεων είναι ένα ειδικό τμήμα του Εφετείου του Άμστερνταμ και έχει 

αποκλειστική αρμοδιότητα σε διάφορες εταιρικές διαδικασίες).  

 


