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Onderwerp:
Stand van zaken financiering Stadion

Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd?
Het college heeft toegezegd om voorafgaand aan de raadsbehandeling van het raadsvoorstel 
omtrent Feyenoord City, uw raad te informeren over de stand van zaken van de 
onderhandelingen met de banken.

Aangezien alle benaderde partijen te kennen hebben gegeven dat zij geen (openbare) 
bekendmaking van hun mogelijke betrokkenheid in dit stadium wensen, is met hen 
afgesproken dat de gemeente daarover onder geheimhouding verslag aan uw raad zal doen.

Daarom informeren wij u met een brief onder geheimhouding om de belangen van de 
gemeente niet te schaden, met inachtneming van artikel 25, tweede lid Gemeentewet en 
artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Openbaarmaking 
van deze informatie op dit moment zou de procespositie en de (financiële) belangen van de 
gemeente onevenredig kunnen benadelen. Overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet 
verzoeken wij u deze geheimhouding in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Onderstaand treft u, gelet op het voorgaande, een algemene toelichting op de stand van 
zaken van de financiering.

Relatie met het coalitieakkoord/collegeprogramma/begroting/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Toezegging 17bb2958.

Toelichting:
Het financieringsproces voor de bouw van het stadion volgt een aantal parallelle sporen:

- Gesprekken met Nederlandse banken en internationale financiers voor het bancair 
vreemd vermogen, de "senior-debt”, van C 230 miljoen

- Gesprekken met gerenommeerde “lead-investors" voor de uitgifte van cumulatief 
preferente aandelen van C 100 miljoen

- Gesprekken met gerenommeerde investeerders en fondsen voor het gewoon 
aandelenkapitaal van C 90 miljoen.
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Het organiseren van de senior debt en de cumulatief preferente aandelen is door Feyenoord 
Rotterdam NV en Stadion Feijenoord NV opgedragen aan First Dutch. Het gewone 
aandelenkapitaal wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord 
NV.

De senior debt (C 230 miljoen).
De financiering van de bouw van het Stadion en meer in het bijzonder de daarvoor benodigde 
bancaire financiering is, in aanwezigheid van de Gemeente, besproken met enkele 
Nederlandse grootbanken. Deze hebben belangstelling uitgesproken om deel te nemen in de 
senior debt voor het stadion. Op basis van deze principebereidheid wordt nu verder overlegd 
met deze banken. Parallel aan deze gesprekken is met ervaren buitenlandse financiers 
gesproken over een mogelijk aandeel in de senior debt. Dit laatste heeft inmiddels geleid tot 
een "letter of interest" van een gerenommeerde financiële instelling voor mogelijkerwijs de 
volledige senior debt De gesprekken met de financiële instellingen en banken zullen de 
komende maanden worden geïntensiveerd, op dat uiterlijk in Q1 2018 commitments voor de 
volledig benodigde senior debt beschikbaar zijn.

De cumulatief preferente aandelen (C 100 miljoen).
In dit verband is enkele Nederlandse partijen gesproken over een rol als lead investor. Deze 
partijen treden alsdan op namens meerdere “family-offices” als het gaat om pakketten van 
preferente aandelen. First Dutch geeft aan dat genoemde partijen zeer geïnteresseerd zijn en 
dat de structurering van de pakketten parallel aan de structurering van het W verder zal 
worden uitgewerkt, opdat uiterlijk in Q1 2018 commitments beschikbaar zijn.

Het gewoon aandelenkapitaal (C 90 miljoen)
Voor het aantrekken van het gewoon aandelenkapitaal, naast het aandeel van de gemeente 
ad C 40 miljoen maximaal, is door Feyenoord, Stadion en de gemeente gesproken met enkele 
private investeringsfondsen. Deze partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een 
investering in de vorm van gewone aandelen. Feijenoord NV zal ook zelf in het gewone 
aandelenkapitaal participeren. Met al deze partijen zal parallel aan de structurering van de 
andere financieringscomponenten toegewerkt worden naar commitments uiterlijk in Q1 2018.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De bur

Ph.F.M Ra. B.J. Eerdmans, l.b.

Bijlage(n):
- Geheime raadsbrief
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