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Denne aksjonæravtalen (Avtalen) er inngått [dato] 2019 (Avtaledatoen) mellom:  

(1) Hafslund E-CO AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer 920 596 509 og 

forretningsadresse Drammensveien 144, 0277 Oslo (Hafslund E-CO); og 

(2) Eidsiva Energi AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer 983 424 082 og 

forretningsadresse Vangsvegen 73, 2317 Hamar (Eidsiva) 

hver for seg omtalt som en Part og i fellesskap Partene, eller som en Aksjonær og i fellesskap 

Aksjonærene.  

1. BAKGRUNN 

(i) Hafslund E-CO, Eidsiva, og partenes bakenforliggende eiere har blitt enige om en 

transaksjonsavtale vedrørende samordning av Hafslund E-CO og Eidsiva-konsernenes 

respektive virksomheter, særlig innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og nye 

energiløsninger (Transaksjonsavtalen). 

(ii) I tilknytning til Transaksjonsavtalen er det inngått en aksjonæravtale for Eidsiva, 

som også omhandler prinsippene for utøvelse av felles eierskap i 

produksjonsvirksomheten og for nye energiløsninger (Aksjonæravtalen). 

(iii) Partene er enige om at satsningen på nye energiløsninger primært skal finne sted 

gjennom selskapet [ ] org. nr. [●] (Selskapet). 

(iv) Ved gjennomføringen av Transaksjonsavtalen vil Hafslund E-CO eie 65 % av aksjene i 

Selskapet, og Eidsiva vil eie 35 % av aksjene. 

(v) I samsvar med prinsippene i Aksjonæravtalen er Partene enige om å inngå denne 

Avtalen for å regulere det felles eierskapet i Selskapet. 

(vi) Avtalen er betinget av, og trer i kraft ved, gjennomføringen av Transaksjonsavtalen.  

2. DEFINISJONER  

Nedenstående ord og uttrykk skal i denne Avtalen ha følgende betydning:    

Aksjeloven betyr lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44; 

Aksjonær/Aksjonærer skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; 

Aksjonæravtalen skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; 

Avtalen betyr denne avtalen, inkludert samtlige vedlegg; 

Avtaledatoen betyr datoen denne Avtalen er inngått mellom Partene ved signering; 

Eidsiva skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; 

Hafslund E-CO betyr selskapet angitt som Hafslund E-CO innledningsvis i denne Avtalen; 

Nærstående betyr juridiske og fysiske personer (i) med en relasjon som beskrevet i Aksjeloven§ 1-5, 

eller (ii) som direkte eller indirekte har slik bestemmende innflytelse over en Aksjonær som 
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beskrevet i Aksjeloven § 1-3; Part/Partene skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i 

denne Avtalen; 

Selskapet skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; og 

Transaksjonsavtalen skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen. 

3. FORMÅL 

Selskapets formål er å skape langsiktige verdier gjennom å levere nye produkter og tjenester som 

støtter opp om et smart og fullelektrisk nullutslipp-samfunn. Områder det skal fokuseres på er 

løsninger og tjenester innenfor elektrifisering og distribuert, fornybar energi, smart infrastruktur og 

smarte byløsninger. 

Partenes felles intensjon med samarbeidet i Selskapet er at konsepter som utvikles i det enkelte 

selskap i Hafslund E-CO-konsernet og Eidsiva-konsernet skal kunne resultere i investeringer i nye 

produkter og tjenester i Selskapet.  

Det er sentralt for Partene å bygge kompetanse om fremtidens energisystem, legge til rette for 

forretningsutvikling, samt utvikle nye forretningsområder. Slike utviklingsoppgaver skal primært 

kanaliseres til Selskapet, dog slik at det forutsettes en personal- og bemanningspolitikk som sikrer 

kompetansebygging på tvers av virksomhetsområdene i Selskapene. Det forutsettes også at det skal 

skje en fortsatt satsning på forretningsutvikling og utvikling av ny teknologi og nye energiløsninger i 

virksomhetsområdene i Hafslund E-CO og Eidsiva utover det som skjer i Selskapet.  

Denne Avtalen skal følgelig ikke være til hinder for at andre selskaper i Eidsiva- eller Hafslund E-CO 

konsernene enn Selskapet viderefører planlagte, eller igangsetter nye prosjekter innenfor sine 

særlige virksomhets-/kompetanseområder. Denne Avtalen er heller ikke til hinder for at Eidsiva 

opprettholder eksisterende miljøer for forretningsutvikling, innovasjon, etc.  

I den grad Hafslund E-CO eller Eidsiva for øvrig ønsker igangsatt prosjekter skal man informere 

Selskapet om slike. Hvis Selskapet ønsker å delta i/lede slike prosjekter er det intensjonen at 

Selskapet skal ha anledning til å ta slik rolle, særlig i de tilfeller der prosjektene har tilknytning til 

nett- og/eller produksjonsvirksomhet. 

I den grad det foreslås etablert nye forretningsområder/prosjekter skal aksjonærene i Selskapet 

ikke være forpliktet til å skyte inn kapital. Prosjekter forutsettes organisert som egne 

prosjekter/selskaper der eventuelle kapitalbehov dekkes av aksjonærene i selskapet, eventuelt 

andre, på frivillig basis, dog slik at hver aksjonær i Selskapet har rett til forholdsmessig deltakelse i 

det enkelte prosjekt/selskap med mindre annet avtales. 

4. LOKALISERING 

Selskapets hovedkontor skal ligge i Oslo og virksomhetens ledelse skal være lokalisert i Oslo. 

5. AKSJEKAPITAL OG VEDTEKTER 

På Avtaledatoen er Selskapets aksjekapital NOK [ ] fordelt på [ ] aksjer, hver pålydende NOK [ ].  

Hafslund E-CO eier [ ] aksjer tilsvarende 65 % av samtlige aksjer i Selskapet og Eidsiva eier [ ] 

aksjer tilsvarende 35 % av samtlige aksjer i Selskapet på Avtaledatoen og ved opprettelsen av 

Selskapet. 

Selskapets vedtekter på Avtaledatoen er inntatt som Vedlegg 1.  
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6. UTBYTTE 

Partene skal bli enige om en forutsigbar utbyttepolitikk for å sikre utbytteutbetalinger når Selskapet 

kommer i posisjon til å utbetale utbytte. Utbyttepolitikken skal reflektere prinsippene i 

Aksjonæravtalen.  

7. FINANSIERING 

Partene har lik rett, men ingen plikt, til å delta forholdsmessig (i henhold til deres pro rata 

eierandel i Selskapet) i finansieringen av Selskapet gjennom egenkapital, gjeld, garantistillelse og 

lignende.  

Prosjekter kan etableres og organiseres som egne prosjekter/selskaper, der eventuelle kapitalbehov 

dekkes av Aksjonærene i Selskapet, eventuelt andre på frivillig basis. Prinsippet i første avsnitt 

gjelder tilsvarende for det enkelte nye prosjekt/selskap, med mindre annet avtales.  

Eidsiva har plikt til å stemme for kapitalforhøyelser i Selskapet som Hafslund E-CO stemmer for, 

forutsatt at Eidsiva er gitt anledning til å delta i kapitalforhøyelsen, som angitt ovenfor. 

Enhver kapitalforhøyelse i Selskapet skal skje til markedsverdi med mindre Aksjonærene er enige 

om annet.   

8. STYRET 

8.1 Styrerepresentasjon 

Styret i Selskapet skal være profesjonelt sammensatt. Godtgjørelsene til styremedlemmene skal 

være markedsmessige. 

Eidsiva har rett til å utpeke minst ett styremedlem (med varamedlem) i Selskapet så lenge Eidsiva 

eier mer enn 20 % av aksjene i Selskapet, og minst to styremedlemmer (med varamedlemmer) så 

lenge Eidsiva eier mer enn 1/3 av aksjene i Selskapet.  

Hafslund E-CO skal, så lenge Hafslund E-CO er majoritetseier, ha rett til å utpeke et flertall av 

styrets medlemmer inkludert styreleder. Styreleder har ikke dobbeltstemme ved stemmelikhet i 

styret. 

Dersom eierstrukturen i Selskapet endrer seg slik at ingen Aksjonær eier over 50 % av Aksjene, skal 

hver Aksjonær eller flere Aksjonærer i fellesskap ha rett til å utpeke ett styremedlem for hver 15% 

andel av Aksjene som den relevante Aksjonæren eier alene eller de relevante Aksjonærer eier til 

sammen.   

8.2 Saksbehandlingen i styret 

Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Hvert av 

styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 

Styret skal innkalles med skriftlig innkalling som skal være sendt senest 7 (syv) dager før møtet skal 

holdes, med mindre samtlige styremedlemmer samtykker til noe annet. Innkallingen skal angi tid og 

sted for møtet og bestemt angi de saker som skal behandles av styret. 

For øvrig kan styret bare treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede 

eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle 

styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken, jf. Aksjeloven 

§ 6-24. 

89



 
 

#8437709/4 6 (8) 

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall. 

9. OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE AV AKSJER 

9.1 Styresamtykke  

Overdragelse av aksjer kan ikke gjennomføres uten at det på forhånd er gitt skriftlig samtykke fra 

styret i Selskapet. 

9.2 Pantsettelse 

Aksjer kan pantsettes dersom panthaver ved skriftlig meddelelse til Selskapet bekrefter at (i) 

panthaver er kjent med denne Avtalen, og (ii) panthaver ved en realisasjon av pantet vil påse at 

denne Avtalens bestemmelser knyttet til overdragelse av aksjer overholdes (herunder blant annet at 

samtykke til overdragelse av aksjene skal innhentes, jf. punkt 9.1, og at erververen skal tiltre 

Avtalen, jf. punkt 9.3). 

9.3 Tiltredelse 

Alle nye aksjonærer må tiltre Avtalen ved å signere en erklæring med vesentlig samme innhold som 

tiltredelseserklæringen inntatt i Vedlegg 2.  

9.4 Forkjøpsrett 

Hver Aksjonær som eier 20 % eller mer av Aksjene skal ha forkjøpsrett etter Aksjelovens regler. 

Tilsvarende gjelder i selskaper som er opprettet for enkeltprosjekter, med mindre annet avtales. 

10. RAPPORTERING/INFORMASJONSUTVEKSLING 

Aksjonærene skal gi den informasjon som er nødvendig for å oppfylle finansielle 

rapporteringsforpliktelser, andre rettslige forpliktelser, og eventuelle rimelige krav til rapportering 

fra bakenforliggende kommunale eiere til Selskapet. 

11. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE 

Alle transaksjoner mellom Hafslund E-CO og Eidsiva eller noen av deres datterselskaper (som 

definert i Aksjeloven § 1-3) på den ene side og en Aksjonær eller en Aksjonærs Nærstående på den 

annen side, skal skje på markedsmessige vilkår og i henhold til armlengdes prinsipper. Aksjonærene 

har en særlig plikt til å påse dette hva angår seg selv og sine Nærstående.  

12. DIVERSE BESTEMMELSER 

12.1 Forholdet til vedtekter og Aksjeloven 

Denne Avtalen går i tilfelle motstrid foran vedtektene og fravikelige regler i Aksjeloven. 

12.2 Lojalitet 

Partene skal opptre lojalt overfor Partenes virksomhet, de ansatte i disse virksomhetene og de 

øvrige konsernselskapene. 

12.3 Benyttelse av stemmerett 

Hver av Partene plikter å benytte sin stemmerett for å sikre at Avtalens og vedtektenes 

bestemmelser behørig og rettidig blir overholdt og effektuert, samt utøve den 

instruksjonsmyndighet som de innehar, slik at Avtalens og vedtektenes innhold og intensjoner 

oppfylles. Partene er enige om at minoritetseieren i utgangspunktet skal søke å stemme i samsvar 

med det majoritetseieren stemmer for i styre- og generalforsamlingsbeslutninger.    
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12.4 Ytterligere aksjer underlagt Avtalen 

Aksjonærene er enige om at aksjer som blir ervervet av dem etter inngåelse av denne Avtalen som 

følge av kjøp, kapitalforhøyelse, aksjesplitt, utbytte eller på annen måte, skal være underlagt 

denne Avtalens bestemmelser på samme måte som om de var eiet av Partene på tidspunktet for 

avtaleinngåelsen. 

12.5 Endring av Avtalen 

Enhver endring i eller tilføyelse til Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av Partene. Partene 

plikter likevel å medvirke til nødvendige mindre tilpasninger av Avtalen og vedtektene av 

avtaleteknisk karakter som ligger innenfor Avtalens formål som følge av opptak av nye eiere i 

Selskapet. 

13. LOVVALG OG TVISTER 

Denne Avtalen og alle andre forhold Avtalen relaterer seg til skal reguleres av og tolkes i samsvar 

med norsk rett. 

Enhver tvist, uenighet eller krav som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres av 

de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting. 

 

* * * 

 

[SIGNATURSIDE FØLGER] 
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SIGNATURSIDE – [NY ENERGI] AKSJONÆRAVTALE: 

 

Denne Avtalen er signert av Partene den [dato] 2019 

 

 

 

Hafslund E-CO AS 

 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

 

Eidsiva Energi AS 

 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 
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