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DENNE AKSJONÆRAVTALEN ("Avtalen") er inngått [dato] mellom  

(1) De (fylkes)kommuner og selskaper som til enhver tid er listet opp i Vedlegg 1 (hver en 

"Aksjonær" og samlet "Aksjonærene"); og 

(2) Innlandet Energi Holding AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer [•] og 

forretningsadresse [xxx, Hamar] ("Selskapet"). 

Aksjonærene og Selskapet er i det følgende i fellesskap benevnt "Partene" og er hver for seg benevnt 
en "Part". 

1 BAKGRUNN 

(i) Aksjonærene eier på datoen for denne Avtalen samtlige aksjer i Eidsiva Energi AS, 

organisasjonsnummer 983 424 082 ("Eidsiva"). 

Aksjonærene vil ved opprettelsen av Innlandet Energi Holding AS eie samtlige aksjer i dette 

selskapet som igjen eier våre aksjer i Eidsiva.  

Aksjonærene er positive til at Innlandet Energi Holding AS inngår aksjonæravtale med 

Hafslund E-CO basert på foreliggende intensjonsavtale og hvor det fra Aksjonærenes side 

har vært en svært viktig forutsetning at (a) hovedkontor for Eidsiva Energi AS og Eidsiva 

Nett AS skal ligge på Hamar og at eierstyringen i og forvaltningen av 

konsernets/nettselskapets virksomhet også faktisk utøves fra Hamar og at miljøene skal 

styrkes og videreutvikles, og at (b) dagens fagmiljø i Eidsiva Vannkraft AS når det blir del av 

E-CO Energi AS fortsatt skal ha varig tilhold på Lillehammer og at miljøet skal styrkes og 

videreutvikles.   

(ii) Samtidig med inngåelsen av denne Avtalen har Eidsiva inngått en transaksjonsavtale med 

Hafslund E-CO AS ("Hafslund E-CO") og enkelte andre parter ("Transaksjonsavtalen") 
med det formål å etablere Norges største kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper 

innenfor produksjon og distribusjon av elektrisitet, med sterk forankring i Hedmark og 

Oppland. Dette skal i henhold til Transaksjonsavtalen oppnås ved (a) at Hafslund E-COs 

nettselskap, Hafslund Nett AS, blir overført til Eidsiva mot at Hafslund E-CO får aksjer i 

Eidsiva og (b) at Eidsivas produksjonsselskap, Eidsiva Vannkraft AS, blir overført til Hafslund 

E-COs produksjonsselskap, E-CO Energi AS, mot at Eidsiva får aksjer i E-CO Energi AS 

(samlet, "Transaksjonen"). 

(iii) I forbindelse med Transaksjonen er det formålstjenlig for Aksjonærene å samle sitt eierskap i 

Eidsiva i et felles selskap. Aksjonærene vil derfor på eller forut for tidspunktet for 

gjennomføring av Transaksjonen ("Gjennomføringstidspunktet") overføre samtlige av 

sine aksjer i Eidsiva til Selskapet. Hensikten med dette er blant annet å bidra til at 

Aksjonærene opptrer som en samlet gruppe overfor Hafslund E-CO i relasjon til eierskapet i 

Eidsiva, og at man således bidrar til å sikre et likeverdig styrkeforhold mellom disse 

partene.1   

(iv) Ved Gjennomføringstidspunktet vil: 

a) Eidsiva være eiet av Hafslund E-CO (eller et datterselskap av Hafslund E-CO) med 
50 % og Selskapet med 50 %; 

                                                
1 Utkastet forutsetter at samtlige av dagens aksjonærer overfører sine aksjer i Eidsiva til Innlandet Energi Holding. Avtalen må 

justeres før signeringstidspunktet dersom dette ikke er tilfellet. 
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b) E-CO Energi AS være eiet av Hafslund E-CO (gjennom E-CO Holding AS) med 57,2 

% og Eidsiva med 42,8 %; og 

c) Selskapet være eiet av Aksjonærene slik nærmere angitt i Vedlegg 1. 

(v) Formålet med denne Avtalen er å regulere Aksjonærenes aksjeeierrettigheter i Selskapet, 

samt utøvelsen av Selskapets aksjeeierrettigheter i Eidsiva. 

(vi) Samtidig med inngåelsen av denne Avtalen, inngås det en aksjonæravtale for Eidsiva 
("Aksjonæravtalen for Eidsiva") og en aksjonæravtale for Produksjonsselskapet 

("Aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet"). 

(vii) Denne Avtalen, Aksjonæravtalen for Eidsiva og Aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet er 

betinget av, og trer i kraft ved, gjennomføring av Transaksjonsavtalen. 

2 DEFINISJONER 

I denne Avtalen skal følgende definerte ord og uttrykk ha følgende betydning: 

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

Aksjene betyr aksjene i Selskapet; 

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

Avtalen betyr denne avtalen, inkludert alle vedlegg; 

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

Aksjonæravtalen for 

Eidsiva 

har betydningen angitt i punkt 1(vi); 

Aksjonæravtalen for 

Produksjonsselskapet 

har betydningen angitt i punkt 1(vi); 

Aksjonæravtalene betyr Aksjonæravtalen for Eidsiva og Aksjonæravtalen for 
Produksjonsselskapet; 

E-CO Energi betyr aksjeselskapet E-CO Energi AS, organisasjonsnummer 976 894 

677; 

Eidsiva betyr aksjeselskapet Eidsiva Energi AS, organisasjonsnummer 983 

424 082; 

Eidsiva Vannkraft betyr aksjeselskapet Eidsiva Vannkraft AS, organisasjonsnummer 

887 396 752; 

Estimert Markedsverdi har betydningen angitt i punkt [13]; 

Ekspert/Ekspertene har betydningen angitt i punkt [13]; 

Forkjøpsrettshaverne har betydningen angitt i punkt 12; 
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Gjennomføringstidspunktet har betydningen angitt i punkt 1(iii); 

Hafslund E-CO betyr aksjeselskapet Hafslund E-CO AS, organisasjonsnummer 920 

596 509; 

Hafslund Nett betyr aksjeselskapet Hafslund Nett AS, organisasjonsnummer 980 

489 698; 

Innlandet betyr det området som omfattes av fylkeskommunene Hedmark og 
Oppland på Avtaledatoen; 

Innlandet-kommunene betyr kommunene og fylkeskommunene inntatt som dette i Vedlegg 

1, samt andre kommuner i Innlandet som på Avtaledatoen eller 

senere erverver aksjer i Selskapet (enten direkte eller indirekte 

gjennom holdingselskaper som er heleid av en eller flere Innlandet-

kommuner, jf. punkt 11.2); 

Melding om overdragelse har betydningen angitt i punkt 12; 

Melding om utøvelse av 

forkjøpsrett 

har betydningen angitt i punkt 12; 

Nettselskapet betyr det selskapet som skal videreføre Hafslund E-CO og Eidsiva 

sine kraftdistribusjonsvirksomheter som i dag drives gjennom 

Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS; 

Part/Partene skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; 

Produksjonsselskapet betyr det selskapet som skal videreføre Hafslund E-CO og Eidsiva 

sine vannkraftproduksjonsvirksomheter (som vil være E-CO Energi 

med mindre annet avtales); 

Selskapet betyr aksjeselskapet Innlandet Energi Holding AS, 

organisasjonsnummer [•]; 

Transaksjonen har betydningen angitt i punkt 1(ii); 

Transaksjonsavtalen har betydningen angitt i punkt 1(ii); 

Valgkomiteen har betydningen angitt i punkt 7.3; 

Vedtektene betyr Selskapets vedtekter slik de til enhver tid lyder; og 

Vesentlig Datterselskap betyr Nettselskapet, Eidsiva Fiberinvest AS, Eidsiva Bionergi AS og 

Eidsiva bredbånd AS. 

3 FORMÅL OG STRATEGI 

(i) Selskapets primære formål er å eie aksjer i Eidsiva, og gjennom dette eierskapet bidra til å 

utvikle verdier i Eidsiva. Selskapet skal herunder bygge opp under en strategi for Eidsiva 

som tar utgangspunkt i et offentlig eierskap til både nett- og kraftproduksjon, fordi det er 

nøkkelen til å få gjennomført den ønskelige konsolideringen av kraftsektoren.  
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(ii) Eidsiva skal, i tillegg til organisk vekst, søke å vokse gjennom fusjoner med tredjeparter eller 

gjennom kapitalforhøyelser mot tingsinnskudd av tredjeparters virksomheter. Dersom det er 

andre kommuner i nåværende Hedmark og Oppland med energirelatert virksomhet som blir 

konsolidert inn i Eidsiva, skal det legges til rette for at disse kan overføre sine aksjer i Eidsiva 

til Selskapet slik at alle eierkommuner i nåværende Hedmark og Oppland så langt det er 

mulig samler sitt eierskap i Selskapet. 

4 UTBYTTE 

(i) I henhold til Aksjonæravtalen for Eidsiva skal det deles ut årlige utbytter til aksjonærene i 

Eidsiva på minimum NOK 700 millioner fra og med regnskapsåret 2020. Aksjonærene er 

enige om at det fra og med regnskapsåret 2020 skal utdeles et utbytte på minimum NOK 

332,5 millioner pr år. Beløpet for minimumsutbytte justeres årlig i forkant av ordinær 

generalforsamling basert på endringen i KPI. Det er tolvmånedersendring i KPI fra desember 

til desember publisert av Statistisk Sentralbyrå som skal legges til grunn. Første justering 

skal gjøres våren 2021, da basert på samlet KPI-endring i 2019 og 2020. For regnskapsåret 

2019 skal det deles ut et utbytte som er så stort at det sammen med det utbytte 

Aksjonærene mottar fra Eidsiva før Transaksjonen med Hafslund utgjør minimum NOK 305 

millioner. Utbyttet skal deles ut kvartalsvis med mindre annet konkret avtales. 

(ii) Ved fastsettelse av utbyttenivået skal det sørges for at Selskapet til enhver tid har en rimelig 

arbeidskapital slik at Selskapet er i stand til å ivareta sine aksjeeierrettigheter- og interesser 

i Eidsiva, herunder engasjere eksterne rådgivere og konsulenter dersom dette anses 

nødvendig. Uavhengig av det foregående i punkt 4(i) skal utbyttet fra Selskapet aldri være 

lavere enn 95 % av utbyttene Selskapet har mottatt fra Eidsiva i samme inntektsår med 
mindre styret finner et slikt utbytte uforsvarlig for det aktuelle år hensyntatt forventede 

behov i Selskapet og Eidsiva eller minst 80 % av de avgitte stemmer er for forslag om et 

lavere utbytte. 

5 SELSKAPETS VEDTEKTER 

(i) Selskapets vedtekter (”Vedtektene”) skal fra Gjennomføringstidspunktet være som angitt i 

Vedlegg 5 til denne Avtalen.  

(ii) Partene er enige om at Vedtektene bare kan endres i samsvar med Aksjeloven og denne 

Avtalen. 

6 AKSJER OG EIERFORHOLD 

(i) På Gjennomføringstidspunktet vil Selskapets aksjekapital være NOK [•] fordelt på [•] aksjer, 

hver pålydende NOK [•]. De til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet er i det følgende 

benevnt ”Aksjene”.  

(ii) På Gjennomføringstidspunktet vil Aksjene være fordelt mellom Partene som angitt i Vedlegg 

1 til denne Avtalen. Vedlegg 1 skal ved eventuelle tiltredelser til Avtalen og/eller utstedelse 

av nye Aksjer oppdateres slik at det til enhver tid reflekterer fordelingen av Aksjene mellom 

aksjonærene i Selskapet.   

7 SELSKAPETS LEDELSE 

7.1 Daglig ledelse 

(i) Selskapet skal ha en daglig leder. Styret bestemmer hvordan den daglige ledelse skal 

utøves, herunder, men ikke begrenset til, om daglig leder skal ansettes eller leies inn, 
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stillingsbrøk/omfang av engasjement, honorar osv. Styret skal minst en gang årlig evaluere 

hvordan daglig ledelse skal utøves og omfanget av daglig ledelse, herunder instruksen for 

daglig leder. 

(ii) Daglig leder kan engasjere/gi oppdrag til profesjonelle rådgivere i den utstrekning dette 

anses hensiktsmessig eller nødvendig. Inntil en daglig leder er ansatt/engasjert skal styret 

engasjere en juridisk rådgiver for å ivareta Partenes interesser i relasjon til Selskapets 
direkte og indirekte eierskap i Eidsiva og Produksjonsselskapet.  

(iii) Styret bestemmer hvordan løpende regnskapsførselen skal utøves. Styret utarbeider instruks 

for daglig leder. 

7.2 Styret 

(i) Forvaltningen av Selskapet hører inn under styret.  

(ii) Styrets medlemmer skal søkes valgt basert på relevant kompetanse og erfaring. Personer 

som velges til styret, må ha kapasitet til å utføre arbeidsoppgavene styrevervet medfører. 

(iii) Styret skal bestå av inntil syv medlemmer og to varamedlemmer. Styrets medlemmer og 

varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen for en 

periode på to år. Halve styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan skje. Styrelederen skal ha 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

(iv) Selskapet skal ha en instruks som regulerer styrets arbeid. Styreinstruksen inntatt i Vedlegg 

7.2 skal så snart som mulig etter Gjennomføringstidspunktet vedtas av styret. 

Styreinstruksen skal evalueres og revideres av styret hvert år og skal gjelde frem til en 

endret/ny slik instruks er vedtatt av styret. 

(v) Styret skal sammen med daglig leder sørge for at Selskapet til enhver tid har juridiske og 
finansielle rådgivere som er kjent med Aksjonæravtalene og Selskapets rettigheter og 

forpliktelser under disse. Dette for å sikre at Selskapet kan få nødvendig profesjonell bistand 

på kort varsel dersom det oppstår saker i Eidsiva eller Produksjonsselskapet som Selskapet 

må ta stilling til, for eksempel transaksjoner/konsolideringer.   

(vi) For styrets saksbehandling gjelder Aksjelovens regler. 

7.3 Valgkomité 

(i) Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer ("Valgkomiteen"). 

Valgkomiteen skal reflektere Selskapets aksjonærsammensetning. 

(ii) Valgkomiteens medlemmer, samt Valgkomiteens leder, velges av den ordinære 

generalforsamlingen for en periode på tre år. Ett medlem er på valg hvert år. Gjenvalg kan 

skje. Hver av Aksjonærene har rett til å fremme forslag til medlemmer til Valgkomiteen. Ved 

frafall i en valgperiode gjennomføres suppleringsvalg ved første kommende 

generalforsamling.  

(iii) Valgkomiteen skal avgi innstilling til Selskapets generalforsamling om valg av medlemmer og 

varamedlemmer til Selskapets styre. Innstilling på styreleder skal angis særskilt. 

Valgkomiteen skal i forbindelse med Selskapets ordinære generalforsamling fremlegge 
forslag til godtgjørelsen til Styrets medlemmer og varamedlemmer, samt Valgkomiteens 

medlemmer. 
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7.4 Generalforsamlingen 

(i) Gjennom generalforsamlingen utøver Aksjonærene den øverste myndighet i Selskapet.  

(ii) Generalforsamlingen i Selskapet skal behandle de saker som i henhold til Aksjeloven eller 

denne Avtalen skal behandles av generalforsamlingen. 

(iii) Aksjonærene har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter 

eget valg og har rett til å ha med rådgivere. Hver Aksje gir én stemme i 
generalforsamlingen. 

(iv) Generalforsamlinger skal avholdes i henhold til Aksjelovens bestemmelser. Saker på 

generalforsamlingen skal anses besluttet med det flertallskrav som følger av Aksjeloven med 

mindre annet følger av denne Avtalen. 

7.5 Eierutvalg 

7.5.1 Eierutvalg i Selskapet 

(i) Selskapet skal ha et eierutvalg med seks medlemmer som reflekterer eiersammensetningen 

slik at både de største og noen mindre aksjonærer er representert. Generalforsamlingen  

velger eierutvalget for en periode på to år. Halve eierutvalget er på valg hvert år. Gjenvalg 

kan skje. Generalforsamlingen velger eierutvalgets leder. Frem til 31.12.2023 kan en eller 

flere representant(er) for organisasjoner for de ansatte i Eidsivakonsernet (dvs. ansatte i 

Eidsivakonsernet umiddelbart forut for Gjennomføringstidspunktet) delta i ett årlig møte i 

eierutvalget.  

(ii) Eierutvalget skal rådgi Selskapet og Selskapets styre, men har ingen formell 

beslutningsmyndighet på vegne av Selskapet. Formålet med eierutvalget er blant annet at 

viktige spørsmål som gjelder Selskapet skal kunne forelegges for og diskuteres i eierutvalget 
i god tid før de aktuelle beslutninger skal fattes.  Både styret og eierutvalget selv kan ta 

initiativ til møte. 

(iii) Honorering av eierutvalget fastsettes av styret. 

7.5.2 Eierutvalg i Eidsiva 

Eidsiva skal i henhold til Aksjonæravtalen for Eidsiva ha et eierutvalg med inntil 12 medlemmer, 

hvorav Innlandet-kommunene og Selskapet kan oppnevne inntil 6 representanter. De til enhver tid to 

største Aksjonærene skal ha rett til å oppnevne en representant hver. De resterende representantene 

skal oppnevnes av øvrige aksjonærer. 

8 SÆRSKILTE FORHOLD VEDRØRENDE EIDSIVA OG PRODUKSJONSSELSKAPET 

8.1 Krav om tilslutning fra Selskapet – avstemmingsregler2 

(i) Aksjonæravtalen for Eidsiva forutsetter at Aksjonærene i Selskapet opptrer samlet i Eidsiva, 

basert på et prinsipp om flertallsvedtak. Med de unntak som følger av punkt (ii) under, skal 

Selskapets beslutning i saker vedrørende Eidsiva således kunne besluttes med alminnelig 

flertall av Aksjene i Selskapet. Slikt flertallskrav gjelder også for beslutning om endring av 

Aksjonæravtalen for Eidsiva, med unntak av punktene 8.2 og 11 i Aksjonæravtalen for 

Eidsiva som kun kan besluttes med flertall som angitt i punkt 8.1(ii) nedenfor. Styret kan 
avgjøre saker som i henhold til gjeldende styreinstruks er underlagt styrets 

                                                
2 Dersom mindre enn 90 % av aksjene i Eidsiva legges inn i Innlandet Energi Holding endres bestemmelsen om 

avstemming/flertallskrav i tråd med Eidsiva-avtalen. 
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beslutningsmyndighet. Hvert styremedlem kan imidlertid kreve at en bestemt sak skal 

avgjøres av generalforsamlingen.  

(ii) Når en beslutning etter Aksjonæravtalene skal treffes av, eller krever særskilt tilslutning, 

samtykke, aksept, godkjenning eller lignende, fra Selskapet, skal det aktuelle spørsmålet 

(med mindre annet fremgår uttrykkelig av Aksjonæravtalene) avgjøres ved avstemming der 

bare Innlandet-kommunene som eier aksjer i Selskapet på avstemmingstidspunktet deltar. 
Slike avstemminger skal avgjøres med alminnelig flertall blant de relevante Innlandet-

kommunene. En Aksje i Selskapet gir en stemme. 

(iii) Når en sak som krever beslutning som angitt i punkt (ii) oppstår, skal styret så snart som 

praktisk mulig kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for å avgjøre 

hvordan Selskapet skal stille seg til saken. Beslutningen treffes ved avstemming som angitt i 

punkt (ii).  

(iv) Det forutsettes at ingen av Innlandet-kommunene inngår avtaler, eller på annen måte 

etablerer forpliktende samarbeid om utøvelse av aksjonærrettigheter utover det som følger 

av Avtalen, som i realiteten innebærer en skjerpelse av tilslutningskravet angitt i punkt (ii). 

8.2 Vetorettigheter i Eidsiva og Produksjonsselskapet3 

(i) Selskapet er i Aksjonæravtalene tillagt visse vetorettigheter vedrørende Eidsiva og 

Produksjonsselskapet.  

(ii) I relasjon til Eidsiva har Selskapet vetorett mot følgende beslutninger:  

a) Enhver endring av Lokaliseringsbestemmelsene i punkt 4 i Aksjonæravtalen for 

Eidsiva og/eller aksept for avvik fra disse; 

b) Enhver transaksjon (herunder, men ikke begrenset til, fusjoner, salg eller 
utstedelse av aksjer) som involverer et Vesentlig Datterselskap og som medfører at 

Eidsiva etter transaksjonen direkte eller indirekte vil eie 50 % eller mindre av 

aksjene i det relevante Vesentlige Datterselskapet; 

c) Enhver transaksjon (herunder, men ikke begrenset til, fusjoner, salg eller 

utstedelse av aksjer) som involverer Nettselskapet og som medfører at Eidsiva 

etter transaksjonen direkte eller indirekte vil eie mindre enn 2/3 av aksjene i 

Nettselskapet; og 

d) Enhver konsolidering som beskrevet i punkt 10a) i Aksjonæravtalen for Eidsiva. 

(iii) I relasjon til Produksjonsselskapet har Selskapet vetorett mot følgende beslutninger: 

a) Enhver endring av Lokaliseringsbestemmelsen i punkt 4 i Aksjonæravtalen for 

Produksjonsselskapet og/eller aksept av avvik fra denne; 

b) Enhver transaksjon, herunder utstedelse av nye Aksjer (herunder ved fusjon), 

tegningsretter eller andre instrumenter som gir rett til utstedelse av Aksjer i 

Produksjonsselskapet, og som medfører eller kan medføre at Eidsivas eierandel i 

Produksjonsselskapet faller under 20 %; 

                                                
3 Dersom mindre enn 90 % av aksjene i Eidsiva legges inn i Innlandet Energi Holding endres bestemmelsene om nedsalgsterskel i 

tråd med Eidsiva-avtalen. 
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c) Enhver avtale mellom Produksjonsselskapet/dets datterselskaper og Hafslund E-CO 

eller Hafslund E-COs Nærstående om overføring av eierskap til kraftverk og andre 

anleggsmidler/eiendeler/rettigheter; og 

d) Enhver transaksjon (herunder emisjoner som ikke er strengt nødvendige for å sikre 

Produksjonsselskapets økonomiske stilling) som medfører at Eidsivas andel av 

produksjonsvolumet i Produksjonsselskapet reduseres med mer enn 10 % i forhold 
til situasjonen på Gjennomføringstidspunktet. 

(iv) Dersom Innlandet-kommunenes direkte og indirekte (gjennom holdingselskap som er heleid 

av en eller flere Innlandet-kommuner, jf. punkt 11.2) eierskap i Selskapet reduseres til 

mindre enn 2/3 av Aksjene, og/eller dersom Selskapet selger mer enn 1/3 av sine aksjer i 

Eidsiva inntrer følgende konsekvenser: 

a) vetorettene angitt i punkt (ii)a)-c) og punkt (iii) a)-d) ovenfor bortfaller; 

b) begrensningen i punkt 7.3 i Aksjonæravtalen for Eidsiva om at ingen kan bli eier 

(direkte eller indirekte) av mer enn 50 % av aksjene i Eidsiva bortfaller; 

c) prinsippet i punkt 6.1 i Aksjonæravtalen for Eidsiva om at Selskapet og Hafslund E-

CO skal sørge for at de beslutninger som treffes i tilknytning til Eidsiva skal bli som 

om disse to partene eiet 50 % hver av Eidsiva bortfaller; 

d) styrerepresentasjonen i Eidsiva skal fordeles i henhold til eiernes aksjeinnehav og 

retten til å utpeke styreleder skal tilfalle største aksjonær i Eidsiva; og 

e) alle Aksjonærer i Selskapet skal ha lik stemmerett i saker om Eidsiva. 

8.3 Forholdet til Aksjonæravtalene - endringer 

Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i dette punkt 8 og Aksjonæravtalene, går 
Aksjonæravtalene foran. 

Bestemmelsene i dette punkt 8 kan ikke direkte eller indirekte endres uten etter samtykke fra Oslo 

kommune. Forutsatt slikt samtykke, kan bestemmelsene i dette punkt 8 endres av Innlandet-

kommunene med flertall som angitt i punkt 8.1(ii). 

9 SÆRSKILTE BESLUTNINGER VEDRØRENDE SELSKAPET; SALG AV AKSJER 

Følgende beslutninger vedrørende Selskapet skal, uavhengig av hva som måtte følge av Vedtektene 

eller Aksjeloven, behandles av generalforsamlingen i Selskapet og krever tilslutning fra 80 % av de 

avgitte stemmer for å være gyldig vedtatt: 

a) ethvert avvik fra utbyttepolitikken i Selskapet som beskrevet i punkt 4; 

b) salg eller overdragelse, helt eller delvis, av Selskapets aksjer i Eidsiva; og 

c) salg av Aksjer i Selskapet til erververe som ikke er Innlandet-kommuner. 

10 OMSETNINGSBEGRENSNINGER I SELSKAPET OG DETS EIERE 

(i) Det følger av vannfallrettighetsloven at uten konsesjon kan ingen andre enn staten med full 

rettsvirkning erverve eiendomsrett til vannfall (fall eller stryk) som ved regulering antas å 

kunne utbringe mer enn 4.000 naturhestekrefter, enten alene, eller i forbindelse med andre 
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vannfall som erververen eier eller bruker når fallene hensiktsmessig kan bygges ut under ett. 

Konsesjon kan bare meddeles norske kommuner, fylkeskommuner, statsforetak eller selskap 

som direkte eller indirekte er eid av et statsforetak eller en av eller flere kommuner eller 

fylkeskommuner på en slik måte at statsforetaket, kommunen eller fylkeskommunen alene 

eller sammen direkte eller indirekte innehar minst to tredeler av kapitalen og stemmene, og 

organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap. 

(ii) Beregningen av det offentlige eierskapet foretas i henhold til det såkalte 

gjennomstrømningsprinsippet hvor det skal foretas en helhetlig vurdering av hvorvidt det 

aktuelle selskapet anses som privat eller offentlig. Et moment i den forbindelse er en 

matematisk beregning av selskapets eierskap, hvor man beregner eierskapet i alle selskaper 

som direkte eller indirekte er eiere i produksjonsselskapet. Ethvert direkte og indirekte privat 

eierskap i Produksjonsselskapet eller i underliggende selskaper av Produksjonsselskapet vil 

kunne redusere Oslo kommunes og Innlandet-kommunenes adgang til å avhende aksjer i 

fremtiden til private aktører. Dette innebærer at det må avtales tilpassede begrensninger i 

adgangen til å omsette aksjer i selskaper i Hafslund E-CO-konsernet, selskaper i Eidsiva-

konsernet og andre selskaper, til private aktører.  

(iii) Innlandet-kommunene og Oslo kommune (hver en "Eier" og samlet "Eierne") forutsetter at 

1/3 av aksjene i Produksjonsselskapet i utgangspunktet er fritt omsettelige (den «Frie 

Tredjedel»). Oslo kommune/Hafslund E-CO på den ene siden, og Eidsiva på den andre siden, 

disponerer i utgangspunktet over hver sin forholdsmessige andel av den Frie Tredjedel, ved 

direkte eller indirekte transaksjoner. Privat eierskap som eksisterer i Hafslund E-CO-

konsernet på Gjennomføringstidspunktet skal ikke redusere Eidsivas andel av den Frie 
Tredjedel, dvs. at Eidsivas andel av den Frie Tredjedel skal tilsvare Eidsivas eierandel til 

enhver tid i Produksjonsselskapet (på Gjennomføringstidspunktet 42,8 %).  

(iv) Når det gjelder den andelen av den Frie Tredjedel i Produksjonsselskapet som kan 

disponeres over av Eidsiva i henhold til (iii) ovenfor, er det avtalt i Aksjonæravtalene at 

denne i utgangspunktet kun skal benyttes av Eierne/aksjonærene i Eidsiva og ikke av Eidsiva 

selv. Det betyr at Eidsiva ikke kan disponere over sin andel av den Frie Tredjedel direkte 

uten samtykke fra Hafslund E-CO og Selskapet. Oslo kommune/Hafslund E-CO på den ene 

siden og Innlandet-kommunene/Selskapet på den andre siden kan dermed disponere en 

halvpart hver av Eidsivas andel av den Frie Tredjedel ved å direkte eller indirekte disponere 

over eierskapet i Eidsiva. Det er avtalt i Aksjonæravtalene at det er opp til hver av 

Eierne/aksjonærene i Eidsiva å avgjøre om deres respektive andel av Eidsivas Frie Tredjedel 

disponeres ved salg av aksjer i Eidsiva eller ved salg av aksjer i aksjonærene (dvs. Hafslund 

E-CO/Selskapet) eller overliggende selskaper.  

(v) Aksjonærene er enige om at Aksjonærenes andel av Eidsivas andel av den Frie Tredjedel kun 

skal disponeres ved salg av aksjer i Eidsiva og ikke ved salg av Aksjer (direkte og indirekte) i 

Selskapet.  

(vi) Hver av Aksjonærene forplikter seg således til å avstå fra å avhende Aksjer i Selskapet til 

private. Dersom en Aksjonær har brutt denne forpliktelsen skal den misligholdende 

Aksjonæren rette opp forholdet innen tre måneder. Dersom slik retting ikke finner sted innen 

fristen, skal den misligholdende Aksjonæren medvirke til slike tiltak som de øvrige 

Aksjonærene og Selskapet med rimelighet foreslår for å rette forholdet. For øvrig skal den 

misligholdende Aksjonæren erstatte det påregnelige økonomiske tap den/de andre 

Aksjonæren påføres som følge av misligholdet.  
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(vii) Dersom konsesjonsreglene for vannkraft endres eller klargjøres gjennom myndighetenes 

praktisering, slik at det gis videre eller snevrere adgang til, direkte eller indirekte, privat 

eierskap i vannkraftvirksomheter, skal Partene diskutere endringer/tilpasninger i ovennevnte 

bestemmelse slik at Avtalen ikke legger unødvendige begrensninger på Partene 

11 OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE AV AKSJER I SELSKAPET OG 

BAKENFORLIGGENDE EIERSELSKAPER – GENERELT 

11.1 Krav om styresamtykke 

(i) Overdragelse av Aksjer og/eller andre disposisjoner som helt eller delvis overfører den 

økonomiske interessen tilknyttet Aksjene, kan ikke gjennomføres uten at det på forhånd er 

gitt skriftlig samtykke fra Styret. En Aksjonær som ønsker å gjennomføre slik 

overdragelse/disposisjon skal, før det anmodes om styresamtykke, avklare hvorvidt det er 

nødvendig med konsesjonsrettslige avklaringer og, om nødvendig, innhente nødvendige 

konsesjonsrettslige tillatelser/samtykker.    

(ii) Styret kan nekte samtykke til disposisjonene nevnt i punkt 11.1(i) når det foreligger saklig 

grunn. Styret skal alltid nekte samtykke til overdragelse av Aksjer til private (i 

konsesjonsrettslig betydning), jf. punkt 10. 

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

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

påse at denne Avtalens bestemmelser knyttet til overdragelse av Aksjer overholdes. 

11.2 Overdragelser til/fra holdingselskaper og konsolidering av mindre aksjeposter 

(i) En Aksjonær kan overdra samtlige (men ikke deler) av sine Aksjer til et holdingselskap som 

er heleiet av Aksjonæren. Det samme gjelder overføring av Aksjer fra en Aksjonær som er et 
holdingselskap til de(n) bakenforliggende (fylkes)kommune(r) som er eier i holdingselskapet. 

Overdragelse av aksjer i et holdingselskap til andre enn de(n) bakenforliggende 

(fylkes)kommune(r) som er eier i holdingselskapet er ikke tillatt, dog slik at samtlige aksjer i 

holdingselskapet kan overdras til en annen eksisterende Aksjonær som er Innlandet-

kommune.  

(ii) Innlandet-kommuner som eier aksjeposter som hver utgjør 1 % eller mindre av Aksjene i 

Selskapet kan samle sine Aksjer i et felleseiet holdingselskap, dog slik at den samlede 

aksjeposten som eies av holdingselskapet aldri kan utgjøre mer enn 5 % av Aksjene i 

Selskapet. Det er videre akseptert at Lillehammer kommune og Gausdal kommune kan 

videreføre sitt eierskap gjennom det felleseide selskapet LGE Holding AS. 

(iii) Ved sammenslåing av (fylkes)kommuner som eier Aksjer indirekte gjennom holdingselskaper 

har den sammenslåtte (fylkes)kommunen adgang til å fusjonere holdingselskapene slik at 

aksjeposten blir samlet i ett selskap. 

(iv) Overdragelser/disposisjoner som nevnt i dette punkt 11.2 krever forhåndssamtykke fra 

Styret i henhold til punkt 11.1. Forutsatt at slik styresamtykket er gitt, kan 

overdragelsen/disposisjonen foretas uten at det utløser rettigheter og/eller forpliktelser etter 
denne Avtalen, Vedtektene eller Aksjeloven for andre Aksjonærer (herunder forkjøpsrett i 

henhold til punkt 12). 
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11.3 Tiltredelse 

(i) Uavhengig av hva som fremgår andre steder i denne Avtalen kan Aksjer (og aksjer i et 

holdingselskap som eier Aksjer) kun overføres til en erverver som har tiltrådt Avtalen ved å 

signere en erklæring med vesentlig samme innhold som erklæringen inntatt i Vedlegg 11.2.  

(ii) Nye aksjonærer som følge av fremtidige kapitalforhøyelser i Selskapet (herunder også 

fusjoner eller andre hendelser hvor Aksjer eller rettigheter til Aksjer utstedes), og parter som 
eventuelt kontrollerer en slik ny aksjonær, skal også tiltre Avtalen ved å signere en erklæring 

med vesentlig samme innhold som erklæringen inntatt i Vedlegg 11.2. Det påligger Styret å 

sørge for slik tiltredelse. 

11.4 Bindingstid 

Uavhengig av hva som fremgår andre steder i denne Avtalen kan Aksjonærene ikke avhende noen av 

sine Aksjer før utløpet av 2023. Avhendingsforbudet skal imidlertid ikke være til hinder for (i) 

aksjeoverdragelser mellom Innlandet-kommunene, herunder konsolidering av aksjeposter som følge 

av kommunesammenslåinger, og (ii) aksjeoverdragelser som nevnt i punkt 11.2.   

11.5 Forholdet til Aksjonæravtalene - endringer 

Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i dette punkt11 og Aksjonæravtalene, går 

Aksjonæravtalene foran. 

Bestemmelsene i dette punkt 11 kan ikke direkte eller indirekte endres uten etter samtykke fra Oslo 

kommune. Forutsatt slikt samtykke, kan bestemmelsene i dette punkt 11 endres av Innlandet-

kommunene med flertall som angitt i punkt 8.1(ii). 

12 FORKJØPSRETT 

(i) Dersom en Aksjonær ønsker å avhende eller på annen måte overdra Aksjer (herunder ved 
salg, tiltredelse/realisasjon av pant mv), og samtykke til overdragelsen er gitt i henhold til 

punkt 11, skal de øvrige Aksjonærene (”Forkjøpsrettshaverne”) ha rett til å kjøpe samtlige 

av de Aksjer som skal overdras i henhold til bestemmelsene nedenfor. Reglene om 

forkjøpsrett gjelder ikke ved aksjeoverdragelser som nevnt i punkt 11.2.  

(ii) Dersom en Part ønsker å overdra samtlige eller noen av sine Aksjer, skal melding om 

overdragelsen (”Melding om overdragelse”) sendes til Styret og Forkjøpsrettshaverne. En 

Melding om overdragelse skal inneholde opplysninger om mulige erververe, antall Aksjer 

som ønskes overdratt, eventuell pris og de vesentligste vilkår og betingelser som er foreslått 

for overdragelsen.  

(iii) Forkjøpsrettshaverne kan, på hvilket som helst tidspunkt i løpet av to måneder regnet fra 

mottak av en Melding om overdragelse, utøve retten til å kjøpe Aksjene som er omfattet av 

den aktuelle Melding om overdragelse.  

(iv) Forkjøpsretten må utøves for samtlige Aksjer som ønskes overdratt. Dersom flere 

Forkjøpsrettshavere gjør forkjøpsretten gjeldende, skal Aksjene som er gjenstand for 

forkjøpsrett, fordeles mellom Forkjøpsrettshaverne i henhold til deres relative eierandeler i 

Selskapet. 

(v) Dersom flere Forkjøpsrettshavere utøver forkjøpsrett, har hver av dem kun plikt til å erverve 

det antall Aksjer som tilsvarer vedkommende Aksjonærs relative andel av det aktuelle antall 

Aksjer som er gjenstand for forkjøpsrett på pro rata basis i det forhold Forkjøpsrettshaverne 

eier Aksjer i Selskapet.  
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(vi) Forkjøpsrett utøves ved at en Forkjøpsrettshaver sender melding til Aksjonæren som eier 

Aksjene som er gjenstand for forkjøpsrett, med kopi til de øvrige Forkjøpsrettshaverne, om 

at forkjøpsretten blir utøvet (”Melding om utøvelse av forkjøpsrett”). Melding må være 

sendt innen utløpet av fristen i (iii).  

(vii) Dersom overdragelsen har sin bakgrunn i et reelt (bona fide) tilbud om å kjøpe Aksjene, skal 

Aksjene kjøpes til samme pris og på samme vilkår som fremgår av tilbudet. I den grad (i) 
vederlaget som fremgår av tilbudet ikke består av kontanter, (ii) overdragelsen ikke har sin 

bakgrunn i et reelt (bona fide) tilbud om å kjøpe Aksjene, eller (iii) forkjøpsretten utløses 

som følge av et planlagt salg av aksjer i en Aksjonær som er et holdingselskap (jf. punkt (xi) 

nedenfor), skal Aksjene kjøpes for et kontantbeløp tilsvarende den Estimerte Markedsverdien 

av de aktuelle Aksjene fastsatt i henhold til punkt 13 nedenfor. 

(viii) Dersom Melding om utøvelse av forkjøpsrett først er sendt, er Forkjøpsrettshaverne som 

utøver forkjøpsretten, forpliktet til å overta de aktuelle Aksjene som angitt i Meldingen om 

utøvelse av forkjøpsrett. Dette gjelder likevel ikke dersom kjøpesummen helt eller delvis blir 

fastsatt av Ekspertene i henhold til punkt 13 nedenfor. I et slikt tilfelle kan hver av 

Forkjøpsrettshaverne som utøver forkjøpsretten, innen én uke etter Ekspertenes avgjørelse 

meddele Aksjonæren som eier Aksjene som er gjenstand for forkjøpsrett, og de øvrige 

Forkjøpsrettshaverne at vedkommende likevel ikke ønsker å benytte forkjøpsretten. De 

øvrige Forkjøpsrettshaverne som har utøvet forkjøpsretten og ikke meddelt at de likevel ikke 

ønsker å utøve forkjøpsretten, skal i tilfelle overta deres forholdsmessige andel av de 

aktuelle Aksjene basert på hvor mange Aksjer hver av Forkjøpsrettshaverne eier fra før.  

(ix) Dersom ingen forkjøpsrett utøves innen tidsfristen fastsatt i punkt (iii), eller dersom alle 

Forkjøpsrettshaverne som har utøvet forkjøpsretten trekker seg i henhold til bestemmelsene 

i punkt 12(viii), skal den selgende Aksjonæren ha rett til å gjennomføre salget i henhold til 

Meldingen om overdragelse innen [seks] måneder etter at fristen i punkt (iii) har utløpt eller, 

dersom aktuelt, alle Forkjøpsrettshaverne har trukket seg i henhold til punkt (viii). Dersom 

den eneste årsaken til at salget ikke er gjennomført innen fristen på [seks] måneder er at 

nødvendige offentlige godkjenninger ikke er avklart, skal fristen forlenges med inntil [tolv] 

måneder, likevel slik at salget må gjennomføres innen [fire] uker etter at nødvendige 

offentlige godkjennelser er avklart. Dersom slikt salg ikke gjennomføres innen utløpet av 

nevnte frist, eller salget ønskes gjennomført til vilkår og betingelser som er dårligere for 

selgende Aksjonær enn det som fremgår av Melding om overdragelse, eller til endrede 

betingelser som kan ha betydning for Forkjøpsrettshaverne, kan salget ikke gjennomføres 

uten at prosedyren i dette punkt 12 gjentas. 

(x) Bestemmelsene om forkjøpsrett i dette punkt 12 gjelder tilsvarende ved overdragelse av 

aksjer i en Aksjonær som er et holdingselskap. Forkjøpsrettshaverne skal da ha rett til å 

kjøpe samtlige Aksjer som eies av den aktuelle Aksjonæren i henhold til bestemmelsene 

ovenfor. 

13 ESTIMERT MARKEDSVERDI 

(i) Estimert markedsverdi for Aksjer ("Estimert Markedsverdi") skal fastsettes basert på 

allment aksepterte verdsettelsesmetoder, herunder nåverdi av forventede fremtidige 

kontantstrømmer etter skatt og markedsbaserte verdivurderingsmodeller som er alminnelig 

brukt på tidspunktet for verdsettelse.  
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(ii) Dersom de involverte Aksjonærene ikke blir enige om fastsettelsen av Estimert Markedsverdi 

innen to måneder etter den hendelsen som utløser behovet for en Estimert Markedsverdi, 

skal Estimert Markedsverdi fastsettes som følger: 

a) hver av de involverte Aksjonærene skal oppnevne en ekspert (hver en "Ekspert" 

og samlet "Ekspertene"), som skal være anerkjente revisjonsselskap, meglerhus 

eller investeringsbanker i Norge, med inngående kunnskap og kompetanse innen 
verdsettelse av energirelatert virksomhet.  

b) Hver av de involverte Aksjonærene kan fremlegge den dokumentasjon de anser for 

å være relevant for fastsettelsen av Estimert Markedsverdi til Ekspertene innen 10 

Virkedager etter oppnevnelsen, forutsatt at slik dokumentasjon samtidig også 

leveres til de øvrige involverte Aksjonærer. Ekspertene kan velge å avholde ett eller 

flere møter med de involverte Aksjonærene og etterspørre mer informasjon. 

Samtlige involverte Aksjonærer skal ha rett til å delta i slike møter og ta med seg 

rådgivere, samt fremlegge ytterlige dokumentasjon.  

c) Ekspertene skal innen [15] Virkedager etter sin aksept av oppdraget og etter at all 

relevant dokumentasjon er fremlagt etter punkt b, avgi sine fastsettelser av den 

Estimerte Markedsverdien i henhold til prinsippene i punkt (i) (henholdsvis 

"Estimert Markedsverdi 1" og "Estimert Markedsverdi 2"). Dersom avviket 

mellom Estimert Markedsverdi 1 og Estimert Markedsverdi 2 er mindre enn 7,5 % 

av gjennomsnittet av de to verdiene, skal gjennomsnittsverdien legges til grunn. 

Dersom avviket er 7,5 % eller større, så skal [Ekspertene] oppnevne en tredje 

Ekspert som innen [•] Virkedager etter oppnevnelse skal avgi sin fastsettelse av 

den Estimerte Markedsverdien i henhold til prinsippene i punkt (i) ("Estimert 

Markedsverdi 3"). Endelige Estimert Markedsverdi skal så fastsettes til 

gjennomsnittet av Estimert Markedsverdi 3 og den av Estimert Markedsverdi 1 og 

Estimert Markedsverdi 2 som ligger nærmest Estimert Markedsverdi 3.   

d) Kostnadene til Ekspertene skal dekkes av de involverte Aksjonærene basert på 

deres innbyrdes forholdsmessige eierandeler i Selskapet. 

14 TILBUDSPLIKT 

14.1 Utløsing av tilbudsplikt 

(i) Den som gjennom erverv blir eier av Aksjer som representerer mer enn 50 % eller mer enn 

66,6 % av stemmene i Selskapet, plikter å gi de øvrige Aksjonærene tilbud om å erverve 

samtlige av deres Aksjer såfremt erververen etter Vedtektene og denne Avtalen har adgang 

til å eie Aksjene.  

(ii) Som erverv etter punkt 13.1(i) regnes også erverv av (a) aksjer som representerer mer enn 

50 % av stemmene i et selskap hvis vesentligste virksomhet består i å eie Aksjer i Selskapet 

(direkte eller indirekte) og (b) andel i ansvarlig selskap som eier Aksjer i Selskapet, der 

andelshaverne bare er nærstående som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5.  

(iii) Dersom erververen erverver så mange aksjer at han passerer begge tersklene som utløser 

tilbudsplikt, skal det fremsettes nytt tilbud i samsvar med denne bestemmelse. Tilbudsplikt 

etter dette punkt 13 utløses uavhengig av hvordan Aksjene er ervervet, herunder om de er 

ervervet ved tegning av Aksjer i emisjon, ved gave, fisjon eller fusjon. Hvis en 

(fylkes)kommune passerer en terskel som følge av (fylkes)kommunesammenslåing, kan den 

som passerer terskelen som alternativ enten selge så mange Aksjer at terskelen ikke 
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passeres eller la Selskapet kjøpe tilbake eller innløse aksjene dersom Selskapet beslutter 

dette. 

(iv) I relasjon til bestemmelsene om tilbudsplikt etter dette punkt 13 regnes like med en 

Aksjonærs egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av Aksjonærens nærstående som 

nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5. Tilbudsplikt inntrer ikke ved erverv fra den erververen 

er identifisert med etter foregående punktum med mindre erververen alene eller sammen 
med en eller flere av vedkommende Aksjonærs andre nærstående passerer 

tilbudspliktgrensen som følge av ervervet. 

(v) Erverv av rett til å bli eier av Aksjer i Selskapet (opsjonsavtaler og lignende) regnes ikke 

som erverv i relasjon til tilbudsplikten etter dette punkt 13, med mindre ervervet av retten i 

realiteten må anses som et erverv av Aksjene. 

(vi) En Aksjonær som gir noen en rett til å erverve Aksjer, plikter straks å varsle Styret om 

dette, samt å fremlegge den underliggende avtalen om slik rett.   

14.2 Tilbudet 

(i) Tilbudet skal fremsettes skriftlig til hver enkelt Aksjonær senest innen to uker etter at 

tilbudsplikten inntrådte, og skal kun være betinget av konsesjonsforbehold slik at Selskapets 

konsesjonsmessige stilling ikke forringes som følge av det aksjeerverv tilbudsplikten 

innebærer. 

(ii) Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller 

avtalt for Aksjer i seksmånedersperioden før tilbudsplikten inntrådte. Dersom tilbyderen etter 

at tilbudsplikten inntrådte, men før tilbudsperiodens utløp, har betalt eller avtalt et høyere 

vederlag for Aksjer enn tilbudsprisen, skal nytt tilbud fremsettes med en tilbudspris som 
tilsvarer det høyere vederlag. 

(iii) Oppgjør i henhold til tilbudet skal skje i kontanter. Et tilbud kan likevel gi Aksjonærene rett 

til å velge annet oppgjør. 

(iv) Oppgjør skal skje innen 14 dager etter tilbudsperiodens utløp. 

(v) Fristen for å akseptere tilbudet skal ikke være kortere enn 3 måneder. 

15 RAPPORTERING/INFORMASJONSUTVEKSLING 

(i) Selskapet skal, i den grad det er adgang etter gjeldende rett, gi Aksjonærene den 

informasjon som er nødvendig for å oppfylle finansielle rapporteringsforpliktelser, andre 

rettslige forpliktelser, og eventuelle rimelige krav til rapportering fra bakenforliggende 

(fylkes)kommunale eiere.  

(ii) Selskapet skal forberede og leverer følgende til hver av Aksjonærene innen de nevnte 

tidsfrister: 

a) Selskapets reviderte årsregnskaper innen 30. april hvert år; 

b) Selskapets ureviderte kvartalsregnskaper innen 45 dager etter utløpet av det 

aktuelle kvartalet; og 

c) Informasjon for Eidsiva som nevnt i punkt a) og b) uten ugrunnet opphold etter at 
slik informasjon er tilgjengelig for Selskapet.  
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(iv) Den enkelte Aksjonær og dennes representanter skal, i den grad det er adgang etter 

gjeldende rett, på forespørsel gis tilgang til underliggende regnskapsmateriale og annen 

dokumentasjon for Selskapet.  

(v) Det skal avholdes møter mellom representanter for Aksjonærene, Styret og Selskapets 

ledelse minst to ganger hvert år. I eiermøtene skal det informeres om Selskapets drift og 

økonomiske situasjon. Aksjonærene kan stille spørsmål til Selskapet i forkant av eiermøtene, 
og disse skal søkes besvart i eiermøtene, alternativt skriftlig i etterkant.  

(vi) Så vel Selskapet som eventuelle bakenforliggende holdingselskaper skal inneha en oversikt 

over sitt eierskap, herunder skal denne informasjonen løpende holdes oppdatert og tilflyte 

Eidsiva og Hafslund E-CO.   

16 MISLIGHOLD 

(i) Hvis en Aksjonær vesentlig misligholder sine plikter etter denne Avtalen, og forholdet ikke 

rettes opp slik at det ikke lenger foreligger vesentlig mislighold innen 15 Virkedager etter 

skriftlig påtale, har de øvrige Aksjonærer rett til å overta den misligholdende Aksjonærens 

Aksjer til Estimert Markedsverdi for de relevante Aksjene fastsatt i henhold til punkt 13 med 

fradrag av 20 prosent. 

(ii) Dersom flere Aksjonærer ønsker å overta den misligholdende Aksjonærens Aksjer i henhold 

til punkt 15(i)) ovenfor, skal Aksjene fordeles mellom de relevante Aksjonærene i henhold til 

deres relative eierandeler i Selskapet. 

(iii) Dersom Estimert Markedsverdi fastsettes av Ekspertene i henhold til punkt 13, må 

Aksjonærer som ønsker å kjøpe Aksjer i henhold til punkt 15(i) ovenfor, sende endelig varsel 

om kjøp til den misligholdende Aksjonæren innen [10] Virkedager etter Ekspertenes 
avgjørelse.   

(iv) Oppgjør og levering av Aksjene skal gjennomføres så snart som mulig etter at Estimert 

Markedsverdi er endelig fastsatt. Overdragelsen skal deretter registreres i Selskapets 

aksjeeierbok. Ved eventuell tvist om riktigheten av misligholdet som er påberopt, skal ikke 

oppgjør og levering av Aksjene gjennomføres før tvisten er endelig avklart. I så tilfelle skal i 

stedet Styret motta kjøpesummen fra Aksjonæren(e) som påberoper misligholdet og sette 

dette på sperret konto, samtidig som det i Selskapets aksjeeierbok registreres en 

rådighetsbegrensning over Aksjene til den påstått misligholdende Aksjonæren, slik at disse 

ikke kan disponeres over før tvisten er endelig avklart. 

(v) Dette punkt 15 avskjærer ikke Partenes rett til å gjøre andre misligholdsbeføyelser etter 

gjeldende rett gjeldende ved mislighold av denne Avtalen. 

17 DIVERSE BESTEMMELSER 

17.1 Forholdet til Vedtektene og aksjeloven 

Denne Avtalen går i tilfelle motstrid foran Vedtektene og fravikelige regler i aksjeloven. 

17.2 Lojalitet 

Partene skal opptre lojalt overfor Selskapet, dets virksomhet og ansatte og de øvrige Partene.  
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17.3 Benyttelse av stemmerett 

Hver av Aksjonærene 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. 

17.4 Ytterligere Aksjer underlagt Avtalen 

Hver av Partene er enige om at Aksjer som erverves av dem etter inngåelse av denne Avtalen som 
følge av erverv, kapitalforhøyelse, aksjesplitt, utbytte eller på annen måte, skal være underlagt denne 

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

avtaleinngåelsen. 

17.5 Meddelelser 

Krav, varsler og andre meddelelser fra en Part til en annen i forbindelse med denne Avtalen skal være 

skriftlige og sendes til adressene inntatt i Vedlegg 1 eller til slik annen adresse som den enkelte Part 

måtte meddele de øvrige Parter. 

17.6 Omfang, varighet og endringer 

(i) Avtalen trer i kraft på Gjennomføringstidspunktet. Med mindre samtlige Parter avtaler noe 

annet, opphører Avtalen på det tidligste tidspunktet av (a) et salg av samtlige av de Aksjer 

Partene eier og (b) en oppløsning av Selskapet.  

(ii) I forhold til en Part som avhender samtlige av sine Aksjer i overensstemmelse med Avtalens 

bestemmelser før opphørstidspunktet etter punkt (i) ovenfor, opphører Avtalen når Aksjene 

er overført til ny eier, dette er registrert i Selskapets aksjeeierbok og ny eier har tiltrådt 

Avtalen i henhold til punkt 11.3, likevel slik at punkt 18 skal fortsette å gjelde også etter slik 

avhendelse.  

(iii) Opphør av Avtalen i henhold til punktene (i) eller (ii) ovenfor fritar ikke for plikter eller 

ansvar som er pådratt ved brudd på Avtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet.  

(iv) Enhver endring i eller tilføyelse til Avtalen skal være skriftlig og krever tilslutning av 

Aksjonærer som samlet eier minst 80 % av Aksjene i Selskapet for å være gyldig. Dette 

gjelder ikke endringer av punkt 8 i Avtalen, som kun kan endres som angitt i punkt 8.3. 

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. 

18 LOVVALG OG TVISTER 

(i) Denne Avtalen skal være underlagt, og fortolkes i samsvar med, norsk rett. 

(ii) Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører 

frem, kan hver av de involverte Partene i tvisten kreve at tvisten avgjøres ved de ordinære 

domstoler med Hedmarken tingrett som rett verneting i første instans.  

* * * 

[SIGNATURSIDE FØLGER] 
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