
Van: secretariaat@consumentenbonaire.com [mailto:secretariaat@consumentenbonaire.com]Verzonden: vrijdag 2 september 2016 17:40Aan: , ; , Onderwerp: Re: ACM stelt WACC-methode vast
Beste ,
Dank voor het toezenden van de WACC informatie. Helaas ontbreekt het
Unkobon aan expertise om een inhoudelijke  reactie te geven op dit zeer
technische verhaal.
Wel vragen we ons af waarop de conclusie is gebaseerd dat er geen reden is
om de drie regio’s (Latijns Amerika, VS en Europa, verschillend te wegen. Is
de WACC in Latijns Amerika gelijk aan die in Nederland/Europa?
Beschouwen beleggers de BES als deel van Europa of als deel van Latijns
Amerika?
Een vraag die bij ons leeft is welke invloed een hogere of lagere WACC heeft
op het vast te stellen distributietarief en of die invloed groter is dan de
invloed op het productietarief.

On 15-8-2016 09:46, , wrote:Geachte heer, mevrouw,
Het Bestuur van ACM in Den Haag heeft de methode vastgesteld voor de zogeheten WeightedAverage Cost of Capital (WACC) voor de regulering van de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven inCaribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze WACC-methode is onderdeel van deconcept-methode die ACM u op 5 juli 2016 heeft toegestuurd en waarnaar ook wordt verwezen in dieconcept-methode.
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Uw reactie op, specifiek, de WACC-methode kunt u aan ACM doorgeven tot en met 2 september2016.
Zoals eerder aan u gemeld, kunt u tot 16 augustus 2016 uw reactie geven op de concept-methodeover de tariefregulering.
Als bijlage bij deze email treft u aan:

- WACC-methode
- Rapport van Boer en Croon Corporate Finance met daarin de bepaling van de

vergelijkingsgroep
We gaan er vanuit dat u met deze email voldoende bent geïnformeerd. Met belangstelling kijken wijuit naar uw reactie op de concept-methode en uw reactie op het WACC-rapport.

Vriendelijke groet, Saludo kordial, Best regards,

Regulatory expert
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