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Inleiding:
Wegens tijdgebrek hierbij onze vragen op schrift (met technische vragen aangevuld).
Vraag:
1a) Wat vinden de huidige andere leden (behoudens gemeenten) van het ontrekken van deze BV uit
de cooperatie?
1b) Is deze beslissing al genomen binnen de algemene ledenvergadering van de cooperatie?
Antwoord:
1a) De Coöperatie heeft 100% van de aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie B.V. en de
algemene ledenvergadering besluit over de vervreemding van deze aandelen (dus alleen de 8
gemeenten).
1b) Er al besluitvorming plaatsgevonden binnen de algemene ledenvergadering.

Vraag:
‘sinds kort kunnen ook energiecoöperaties lid worden van de Coöperatie AGEM’
2a) Wat zijn de (bestuurlijke) criteria om lid te kunnen worden van de Coöperatie AGEM?
2b) Op welke wijze is de A van AGEM geborgd bij toetreding van nieuwe leden?
(let op, vestigingsplaats alleen lijkt mij niet voldoende borging)
Antwoord:
2a) Wellicht op basis van de oude statuten, maar in algemene zin geldt het volgende: Toekomstige
leden dienen de doelstelling van de Coöperatie te onderschrijven. Die doelstelling heeft betrekking op
het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in de Achterhoek,
energiebesparing te realiseren etc. Het is aan het bestuur van de Coöperatie te besluiten over de
toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2b) De A staat voor Achterhoek en is als zodanig ook meermaals terug te vinden in de
doelomschrijving in de statuten. Het gaat dus om energiebesparing in de Achterhoek, om
verduurzaming van de energievoorziening in de Achterhoek etc. Bij de toelating van nieuwe leden het
bestuur van de Coöperatie attent is op de A en dat geen leden worden toegelaten die geen enkele
binding hebben met de Achterhoek (zeg een energiecoöperatie uit Amsterdam).
Vraag:
‘Het betreft 38 aandelen met een nominale waarde van 0,01’
3a) Wat is de aandelen verhouding binnen het totaal verdeeld over de verschillende gemeenten?
(maatschappelijk aandelen kapitaal en het geplaatste deel per gemeente)
3b) Op welke wijze is de verdeling tot stand gebracht? Met welke criteria?

3c) Zijn er preferente/ blokkeringsaandelen en/of prioriteitsaandelen uitgegeven? En zo ja, wie heeft
wat?
Antwoord:
3a) Iedere gemeente die deel gaat nemen in AGEM Gemeentelijke Energie B.V. krijgt een gelijk
aantal aandelen. Namelijk 38.
3b) Bij de oprichting van AGEM Gemeentelijke Energie B.V. zijn 300 aandelen uitgegeven met een
nominale waarde van € 0,01. Het aantal aandelen en de nominale waarde hiervan kan door de
oprichters zelf gekozen worden. Het is niet meer nodig, in tegenstelling tot vroeger, om bij de
oprichting van de B.V. een bepaald bedrag te storten. Het aantal van 300 is niet te verdelen over 8
gemeenten. Want dan kom je uit op 37,5 aandeel per gemeente en aan halve aandelen doen we niet.
Vandaar dat uiteindelijk 4 extra aandelen zullen worden uitgegeven (304) die makkelijk te verdelen
zijn over 8 gemeenten.
3c) Nee, deze zijn niet uitgegeven.

