
Eierutvalgets innstilling til eierne vedr sammenslåing av Eidsiva 

Energi AS og Hafslund E-CO AS  

Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS inngikk som kjent i november 2018 en intensjonsavtale om 

å samle virksomhetene i felles eide selskaper med sterk forankring i Hedmark og Oppland (Innlandet). 

Etter dette har selskapene med støtte av advokater forhandlet frem et stort avtaleverk. Eierutvalget har 

på nyåret blitt trukket inn i denne saken og har hatt flere møter hvor det har behandlet saken, med 

særlig vekt på aksjonæravtalen for det nye eierselskapet for dagens aksjonærer i Eidsiva; Innlandet 

Energi Holding AS - IEH.  

Eidsivas konsernsjef Øistein Andresen og Eidsivas advokatfirma, Thommessen ved advokat Gunnar 

Martinsen har deltatt i møtene. I tillegg har Eierutvalgets egen advokat Jens I. Kobro deltatt i møtene 

og bistått utvalget mellom møtene. Selv om det har vært kort tid til disposisjon for eierutvalget og 

hektisk aktivitet, har utvalget fått til en god og grundig behandling med gode diskusjoner. 

Det forslag som ligger til behandling skaper en helt ny situasjon for dagens Eidsiva og dagens eiere. 

Vi vil går fra å være 100 % eiere i et Eidsiva som er helt sentralt i Innlandet til å bli likestilt eier med 

Oslo kommune i et nytt og mye større Eidsiva som vil ha betydelig virksomhet også utenfor Innlandet. 

Det nye Eidsiva vil i tillegg til det som befinner seg i dagens konsern få tilført et meget stort 

nettselskap med nett i Oslo, Akershus og Østfold. Ytterligere vil Eidsiva bli tilført langt mer 

produksjon av kraft.  

Når eierutvalget skal vurdere det fremforhandlete avtaleverk, må det skje på bakgrunn av dagens 

Eidsiva med tilhørende aksjonæravtale samt den intensjonsavtalen som ble inngått mellom partene sist 

høst og den utvikling som man ser for seg i bransjen fremover. 

Med den utvikling som forventes i energibransjen med konsolidering og større enheter, nye 

anvendelsesområder for elektrisitet mv, er det eierutvalgets vurdering at en slik sammenslåing i sum 

vil være en god løsning for Innlandet.  

Vi vil måtte oppgi noe av retten til fullt ut å bestemme alt selv, men vil bli én av to likeverdige eiere i 

et mye større og mer slagkraftig selskap hvor Innlandet har fått viktige vetoretter. Sammenslåingen vil 

gi grunnlag for lavere nettleie for kundene i Innlandet kombinert med økt utbytte for eierne. Samtidig 

går man frivillig inn i et samarbeid hvor man kan være med å utforme premissene for fremtiden på en 

bedre måte enn om man på et senere tidspunkt skulle bli mer eller mindre tvunget inn i et samarbeid 

med andre aktører i bransjen. Skal det komme inn nye eiere i Eidsiva eller avtaleverket forandres, må 

begge parter være enige. Slik vil vi i Innlandet ha god kontroll på utviklingen av Eidsiva-konsernet i 

årene som kommer. 

Alle de sentrale bestemmelser som ligger i intensjonsavtalen mellom Eidsiva og Hafslund fra i fjor 

høst har blitt videreført og mer detaljert utformet i det endelige avtaleverk.  

Det er avtalefestet av både Eidsiva Energi AS (konsernspissen) og nettselskapet, som vil få ca 900.000 

kunder, skal ha hovedkontor på Hamar og at ledelsen for begge skal være lokalisert på Hamar. Videre 

har man avtalt at produksjonsmiljøet på Lillehammer skal sikres og videreutvikles. Eidsiva Bredbånd 

AS, Eidsiva Fiberinvest AS og Eidsiva Bioenergi AS skal fortsatt bestå som datterselskaper i Eidsiva 

og man kan ikke redusere eierandelen til under 50 % uten Innlandets samtykke. 

I forhold til lokaliseringsbestemmelsene anses det som brudd hvis hovedkontoret for Eidsiva eller 

nettselskapet flyttes fra Hamar, hvis konsernsjefen eller sjefen for nettselskapet ikke har sitt formelle 

og faktiske arbeidssted på Hamar eller hvis ikke mer enn halvparten av de øvrige i ledelsen ikke har 
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sitt formelle og faktiske arbeidssted i Innlandet.  I forhold til Lillehammer anses det som brudd hvis 

Lillehammers relative andel av ansatte i konsernets produksjonsmiljø reduseres i forhold til 

situasjonen på gjennomføringstidspunktet.  

Den aksjonær som bryter disse bestemmelsene og ikke retter bruddet innen 6 måneder, må betale en 

konvensjonalbot på 50 millioner kroner til den andre – og bruddet må fortsatt rettes. 

Avtaleverket sikrer 5-årige rullerende utbytteplaner i Eidsiva som øker minimumsutbyttet noe i 

forhold til dagens utbytte. I de forslag til aksjonæravtaler som foreligger både for Eidsiva og IEH har 

man valgt å knyttet utbyttet til et garantert årlig minimumsbeløp. Det har også vært fremmet et forslag 

med et garantert årlig minimumsbeløp og en prosentmessig andel av overskuddet dersom denne 

andelen overstiger minimumsbeløpet. Dette har det imidlertid ikke vært mulig å enes om. Et garantert 

årlig minimumsbeløp antas å gi en større sikkerhet for hvor store beløp man kan budsjettere med som 

utbytte fremover. Det er avtalt et minimumsutbytte, og det er fullt mulig å dele ut større utbytter, ta ut 

ekstraordinært utbytte eller foreta kapitalnedsettelser til fordel for aksjonærene om det skulle være 

ønske om og mulighet for det.  

For IEH er det foreslått at minimum 95 % av det utbyttet som IEH mottar fra Eidsiva skal deles ut som 

utbytte til eierne det enkelt år. Noe holdes igjen for å dekke IEHs kostnader til drift og for å ha 

mulighet til f. eks. å kjøpe mindre aksjeposter hvis noen aksjonærer ønsker å selge.  

IEH skaper en helt ny situasjon for eierne ved at man må bygge opp kompetanse og kapasitet i dette 

selskapet til å kunne forvalte eierskapet på en god måte. Vi sitter på veldig store verdier, minst 12 

milliarder kroner. I dag, når Eidsiva er heleiet av oss, kan vi trekke på selskapets ressurser i denne 

sammenheng. Det kan vi ikke lenger gjøre når Eidsiva vil få to like store eiere. Eidsiva må behandle 

eierne likt. Den andre eieren har mye kompetanse og ressurser, og da er det viktig at vi i Innlandet kan 

møte dette på en god måte. Eierutvalgets anbefaling er at man er bevisste på og straks tar fatt i dette 

med å bygge opp og knytte til seg kompetanse i IEH, selv om man må vinne litt erfaringer som kan 

være nyttige for å utforme selskapets ledelsesstruktur i tiden som kommer. Dette må sikkert utvikles 

løpende. 

Eierutvalget har ingen besluttende myndighet; det skal bare gi råd til eierne. Representantene i 

eierutvalget binder heller ikke sine eiere.  

Selv om eierutvalget på noen punkter har hatt en viss uenighet, blant annet om størrelsen på 

minimumsutbyttet, er hele eierutvalget samlet om at sammenslåingen er riktig og vil tjene Innlandet på 

sikt. Eierutvalget vil tilrå eierne å stemme for det avtaleverk som foreligger. 

 

Hamar, den 13.03.2019 

 

____________________  ___________________  _____________________ 

Arnfinn Nergård   Bjørn T. Aasen   Anita Ihle Steen 

[sign]     [sign]    [sign] 

 

____________________  ___________________  _____________________ 

Annar Skrefsrud   Bjørn Iddberg   Arne Sandbu 

[sign]     [sign]    [sign] 
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