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DENNE TRANSAKSJONSAVTALEN ("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 Vangsveien 73, 2317 Hamar ("Eidsiva"). 

Hafslund E-CO og Eidsiva er i det følgende i fellesskap benevnt "Partene" og hver for seg en 
"Part". 

1 BAKGRUNN 

(i) Hafslund E-CO er et integrert energi- og infrastrukturkonsern basert i Oslo. Hafslund E-CO 

eier, gjennom datterselskapet E-CO Energi Holding AS (org. nr. 976 894 871) ("E-CO 

Energi Holding) og E-CO Energi AS (org. nr. 976 894 677) ("E-CO Energi"), Norges 

nest største kraftproduksjonsvirksomhet. Hafslund E-CO eier også, gjennom 

datterselskapet Hafslund AS (org. nr. 918 705 066) ("Hafslund"), Norges største 

nettselskap, Hafslund Nett AS (org. nr. 980 489 698) ("Hafslund Nett"), med ca. 

720 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund E-CO er 100 % eid av Oslo 

kommune. 

(ii) Eidsiva er et integrert energi- og infrastrukturkonsern lokalisert i Innlandet med 

hovedkontor på Hamar. Eidsiva-konsernet består av fem hovedområder: Eidsiva 

Vannkraft AS (org. nr. 887 396 752) ("Eidsiva Vannkraft") med en middelproduksjon på 

ca. 3,6 TWh og drift av flere øvrige kraftverk, Eidsiva Nett AS (org. nr. 981 963 849) 

("Eidsiva Nett") med ca. 160 000 kunder i Hedmark og Oppland, Eidsiva Bioenergi AS 
som leverer fjernvarme, Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Fiberinvest AS som leverer 

bredbåndstjenester, og Innlandskraft AS som driver strømsalg. 

(iii) Eidsiva eies, direkte og indirekte, av Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune 

og 27 kommuner: Eidskog, Elverum, Engerdal, Gausdal, Gjøvik, Grue, Hamar, 

Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Løten, Nord-Fron, Nord-Odal, Ringebu, Ringsaker, 

Skjåk, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Vang, Vestre Slidre, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre 

Slidre, Åsnes og Åmot (samlet "Innlandet-kommunene"1). 

(iv) Den 14. november 2018 inngikk Hafslund E-CO og Eidsiva en intensjonsavtale 

("Intensjonsavtalen") om samordning av virksomhetene for å etablere Norges største 

kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av 

elektrisitet. Partene ble enige om en partnerskapsmodell hvor (i) 

kraftproduksjonsvirksomhetene slås sammen i E-CO Energi ("Produksjonsselskapet") 

som blir et datterselskap i Hafslund E-CO konsernet med Eidsiva som betydelig medeier, 

og (ii) nettvirksomhetene i Hafslund Nett og Eidsiva Nett slås sammen 

("Nettselskapet") og blir et heleid datterselskap under Eidsiva, samtidig som Eidsiva blir 

et felles eid selskap (50/50) mellom Hafslund E-CO og Innlandet-kommunene. Innlandet-
kommunene vil eie sine aksjer gjennom det nyetablerte selskapet Innlandet Energi 

Holding AS ("Innlandet Energi Holding"). Intensjonen er også å styrke øvrige 

forretningsområder i Hafslund E-CO og Eidsiva, samt å utvikle nye forretningsområder i 

tilknytning til de eksisterende. Partene er blant annet enige om å etablere et nytt felleseid 

                                                
1 Vil måtte defineres smalere dersom ikke alle eierkommunene blir med i transaksjonen 
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aksjeselskap, primært for å satse på ny teknologi, nye energiløsninger og nye 

forretningsmodeller, som er omtalt som "Ny Energi".  

(v) Partene har i perioden etter signering av Intensjonsavtalen fremforhandlet de enkelte 

transaksjonene og vilkårene for disse ("Transaksjonene"), basert på prinsippene i 

Intensjonsavtalen. Partene har i tilknytning til forhandlingene gjennomført en begrenset 

finansiell, juridisk, teknisk og kommersiell due diligence gjennomgang av de respektive 

virksomhetene. 

(vi) De enkelte Transaksjonene er illustrert i transaksjonsplanen inntatt som Vedlegg 1(vi) 

("Transaksjonsplanen").  

(vii) Partene har fremforhandlet vilkårene for de enkelte Transaksjonene som skal 

gjennomføres på Gjennomføringstidspunktet som fremgår av denne Avtalen og de 

underliggende avtalene inntatt som Vedlegg 1(vii). Disse underliggende avtalene skal 

inngås i henhold til de vilkår, betingelser og rammer som følger av denne Avtalen. I 

tillegg er Partene omforent om økonomisk bytteforhold og prinsipper for finansiell 

avregning mellom Partene for blant annet netto gjeld og arbeidskapitalposter for 
Transaksjonene.  

(viii) Partene har blitt enige om aksjonæravtaler som skal gjelde for henholdsvis Eidsiva 

("Eidsiva Aksjonæravtalen"), Produksjonsselskapet ("Produksjon Aksjonæravtalen") 

og Ny Energi ("Ny Energi Aksjonæravtalen") (samlet "Aksjonæravtalene"). 

Aksjonæravtalene er inntatt som Vedlegg 1(viii). 

(ix) Etter at Transaksjonene er gjennomført skal kraftproduksjons- og nettvirksomhetene 

integreres som nærmere beskrevet i integrasjonsplanene inntatt som henholdsvis Vedlegg 

1(ix)(A) og Vedlegg 1(ix)(B) til Avtalen (samlet "Integrasjonsplanene"). 

2 DEFINISJONER  

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

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

b) Aksjonæravtalene har betydningen angitt i punkt 1(viii); 

c) Avtalen betyr denne avtalen, inkludert alle vedlegg; 

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

e) Balanseringstransaksjonen betyr transaksjonen beskrevet i punkt 3.3.2; 

f) Balanseringsvederlaget har den betydningen angitt i punkt 3.3.2a); 

g) Datterselskap betyr et datterselskap i henhold til definisjonen i Aksjeloven § 1-3;  

h) E-CO Energi har betydningen angitt i punkt 1(i); 

i) E-CO Energi Holding har betydningen angitt i punkt 1(i); 

j) E-CO Energi-salgsaksjer betyr de aksjer E-CO Energi Holding selger i E-CO Energi til 

Eidsiva som en del av Balanseringstransaksjonen, jf. punkt 3.3.2;  
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k) E-CO Gjeldsbrevet betyr gjeldsbrevet som skal utstedes av E-CO Energi til Eidsiva som 

oppgjør for Produksjonsvederlaget i henhold til punkt 3.3.1, inntatt i omforent stand som 

Vedlegg 2k) til Avtalen; 

l) E-CO Energi Holding Gjeldsbrevet betyr gjeldsbrevet som skal utstedes av Eidsiva til 

E-CO Energi Holding som oppgjør for Balanseringsvederlaget, jf. punkt 3.3.2, inntatt i 

omforent stand som Vedlegg 2l) til Avtalen); 

m) E-CO Locked Box Balanseregnskapet betyr balansen i det reviderte årsregnskapet for 

E-CO Energi per 31. desember 2018 [med nærmere angitte justeringer som følge av 

Transaksjonene], inntatt som Vedlegg 2m) til denne Avtalen; 

n) Eidsiva har betydningen angitt i innledningen til denne Avtalen; 

o) Eidsiva Aksjonæravtalen har betydningen angitt i punkt 1(viii); 

p) Eidsiva Gjeldsbrevet betyr gjeldsbrevet som skal utstedes av Eidsiva til Hafslund AS 

som oppgjør for Nettvederlaget i henhold til punkt 3.3.3b)(i), inntatt i omforent format 

som Vedlegg 2p) til Avtalen; 

q) Eidsiva Locked Box Balanseregnskapet betyr balansen i det reviderte årsregnskapet 
for Eidsiva per 31. desember 2018 [med nærmere angitte justeringer som følge av 

Transaksjonene], inntatt som Vedlegg 2q) til denne Avtalen; 

r) Eidsiva Nett har betydningen angitt i punkt 1(ii); 

s) Eidsiva Vannkraft har betydningen angitt i punkt 1(ii); 

t) Eidsiva Vannkraft Locked Box Balanseregnskapet betyr balansen i det reviderte 

årsregnskapet for Eidsiva Vannkraft per 31. desember 2018 [med nærmere angitte 

justeringer som følge av Transaksjonene], inntatt som Vedlegg 2t) til denne Avtalen; 

u) Energiloven betyr Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi mm. av 29. juni 1990 nr. 50; 

v) Fremlagte Dokumentasjon betyr dokumentasjonen som er fremlagt per [ ] 2019 i det 

elektroniske datarommet etablert av henholdsvis Hafslund E-CO og Eidsiva i forbindelse 

med Transaksjonene, og som hver Part vil levere elektronisk kopi av til den andre Parten 

på Gjennomføringen; 

w) Gjennomføringen betyr gjennomføringen av alle Transaksjonene som er forutsatt 

gjennomført på Gjennomføringstidspunktet i henhold til Transaksjonsplanen, herunder 
bl.a. Produksjonstransaksjonen, Balanseringstransaksjonen og Nettransaksjonen, ved 

gjennomføringen av Partenes respektive forpliktelser etter punkt 5; 

x) Gjennomføringstidspunktet betyr det tidspunktet Gjennomføringen faktisk finner sted, 

jf. punkt 5; 

y) Hafslund betyr Hafslund AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer 918 705 066 og 

forretningsadresse Drammensveien 144, 0277 Oslo;  

z) Hafslund E-CO har betydningen angitt i innledningen til denne Avtalen; 
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æ) Hafslund E-CO-konsernet betyr Hafslund E-CO og dets Datterselskaper med unntak av 

Produksjonsselskapet og Produksjonsselskapets Datterselskaper; 

ø) Hafslund Nett har betydningen angitt i punkt 1(i);  

å) Hafslund Nett Locked Box Balanseregnskapet betyr balansen i det reviderte 

årsregnskapet for Hafslund Nett per 31. desember 2018 [med nærmere angitte 

justeringer som følge av Transaksjonene], inntatt som Vedlegg 2å) til denne Avtalen; 

aa) Heftelse betyr ethvert lån, pant, sikkerhet, krav eller annen heftelse vedrørende bruk av 

eiendeler, rettigheter eller aksjer/andeler;  

bb) Innlandet Energi Holding har betydningen angitt i punkt 1(iv); 

cc) Innlandet-kommunene har betydningen angitt i punkt 1(iii); 

dd) Integrasjonsplanene har betydningen angitt i innledningen til denne Avtalen; 

ee) Intensjonsavtalen har betydningen angitt i punkt 1(iv); 

ff) Lekkasje2 betyr enhver overføring av verdier som regnes som utdeling etter Aksjeloven 

§ 3-6 (2), fra henholdsvis E-CO Energi, Hafslund Nett, Eidsiva eller Eidsiva Vannkraft eller 

deres Datterselskaper på den ene siden, til andre parter som eier aksjer i selskapet selv 
eller sistnevntes Nærstående i perioden fra (men ikke inkludert) Locked Box-datoen til og 

med Gjennomføringstidspunktet, med unntak for Tillatte Lekkasjer. Som Lekkasje skal 

også regnes:  

(i) tilbakekjøp eller innløsning av aksjer, eller tilbakebetaling av aksjekapital; 

(ii) tilbakebetaling eller manglende konvertering av gjeld til egenkapital i den grad slik 

gjeld er forutsatt omgjort til egenkapital i henhold til Locked Box 

Balanseregnskapene, samt betaling av renter på slike lån for perioden fra og med 

1. januar 2019 til Gjennomføringstidspunktet;  

(iii) dekning av transaksjonskostnader som ikke er reflektert i Locked Box balansene, 

inkludert transaksjonskostnader knyttet til gjeld og refinansiering; og 

(iv) [ethvert erstatnings- eller garantiansvar i henhold til denne Avtalen.] 

gg) Locked Box-datoen betyr 31. desember 2018; 

hh) Locked Box Balanseregnskapene betyr E-CO Locked Box Balanseregnskapet, Hafslund 

Nett Locked Box Balanseregnskapet, Eidsiva Locked Box Balanseregnskapet og Eidsiva 

Vannkraft Locked Box Balanseregnskapet samlet; 

ii) Long Stop-datoen betyr datoen som faller [ ] måneder etter datoen for denne Avtalen; 

jj) Nettaksjene har betydningen angitt i punkt 3.1; 

kk) Nettselskapet har betydningen angitt i punkt 1(iv); 

                                                
2 Ferdigstilles når Locked Box Balansene foreligger 
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ll) Nettransaksjonen betyr transaksjonen beskrevet i punkt 3.3.3a; 

mm) Nettvederlaget har betydningen som angitt i punkt 3.3.3b); 

nn) NOK betyr norske kroner; 

oo) NVE betyr Norges vassdrags- og energidirektorat; 

pp) Ny Energi har betydningen angitt i punkt 1(iv); 

qq) Ny Energi Aksjonæravtalen har betydningen angitt i punkt 1(viii); 

rr) Nærstående betyr, med hensyn til en Person, enhver annen Person som til enhver tid 

direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over, er under bestemmende 

innflytelse av eller som er under felles innflytelse med, førstnevnte Person (hvoretter 

"bestemmende innflytelse" skal tolkes i samsvar med Aksjeloven § 1-3 (2)); 

ss) OED betyr Olje- og energidepartementet; 

tt) Partene har betydningen angitt i innledningen til denne Avtalen; 

uu) Person betyr enhver fysisk eller juridisk person, herunder, men ikke begrenset til, 

ethvert selskap, joint venture, partnerskap og medeierskap; 

vv) Produksjonsaksjene har betydningen angitt i punkt 3.3.1; 

ww) Produksjons Aksjonæravtalen har betydningen angitt i punkt 1(viii); 

xx) Produksjonsselskapet har betydningen angitt i punkt 1(iv); 

yy) Produksjonstransaksjonen betyr transaksjonen beskrevet i punkt 3.3.1; 

zz) Produksjonsvederlaget har betydningen angitt i punkt 3.3.1;  

ææ) Tillatte lekkasjer betyr:3 

(i) Utbytteutdeling som avsatt for i Locked Box Balanseregnskapene (og som er 

balanseført som gjeld); og 

(ii) Overføring av verdier som normalt regnes som utdeling etter Aksjeloven § 3-6 (2) i 

perioden mellom Avtaledatoen og Gjennomføringen, men som enten (i) skyldes 

gjennomføringen av Transaksjonene i tråd med hva som fremgår av 

Transaksjonsplanen, eller (ii) fremgår av eller er forutsatt i Locked Box 

Balanseregnskapene. 

(iii) [annet] 

øø) Transaksjonene har betydningen angitt i punkt 1(v); 

åå) Transaksjonsplanen har betydningen angitt i punkt 1(vi); 

                                                
3 Ferdigstilles når Locked Box Balanser foreligger 
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aaa) Vannfallrettighetsloven betyr lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. av 14. 

desember 1917 nr. 16; og 

bbb) Virkedag betyr enhver dag hvor vanlige banker holder åpent i Norge. 

3 TRANSAKSJONENE 

3.1 Generelt 

a) Ved inngåelse av denne Avtalen forplikter Partene seg til å gjennomføre Transaksjonene 

på de vilkår og betingelser som fremgår av Avtalen og i henhold til Transaksjonsplanen. 

Partene skal sørge for at deres respektive Datterselskap inngår slike avtaler og gjør det 

som er forutsatt i denne Avtalen. 

b) Transaksjonsplanen beskriver Transaksjonene Partene er enige om å gjennomføre for å 

oppnå den ønskede samordningen av henholdsvis produksjons- og nettvirksomhetene. 

Transaksjonene vil resultere i følgende overordnede organisering4: 

 

På Gjennomføringstidspunktet skal Eidsiva ha en eierandel på 42,8 % i 

Produksjonsselskapet, forutsatt at Produksjonsselskapet har slik netto rentebærende gjeld 

som angitt i E-CO Locked Box Balanseregnskapet.5   

c) Transaksjonsplanen beskriver Transaksjonene Partene skal beslutte og/eller gjennomføre 

forut for Gjennomføringstidspunktet for å klargjøre virksomhetene på hver side, se punkt 

3.2. 

d) Transaksjonsplanen beskriver også hvilke Transaksjoner som skal foretas på 

Gjennomføringstidspunktet, for å samordne produksjons- og nettvirksomhetene, se punkt 

3.3. 

e) Videre beskriver Transaksjonsplanen enkelte Transaksjoner Partene er enige om å foreta 

etter Gjennomføringstidspunktet, for å sørge for en hensiktsmessig integrering av 

virksomhetene, se punkt 3.4. Disse etterfølgende Transaksjonene skal også gjennomføres 

i henhold til prinsippene i Integrasjonsplanene. 

                                                
4 Oppdateres når Locked Box Balanseregnskap er klare 
5 Ekstern gjeld i E-CO Energi eller gjeld til E-CO Energi Holding forutsettes å være ca NOK 12 MRD  
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3.2 Transaksjoner forut for Gjennomføringstidspunktet 

3.2.1 Forutgående transaksjoner i Hafslund E-CO 

a) E-CO Energi skal være det felles eide selskapet innen kraftproduksjon, dvs. 

Produksjonsselskapet.  

b) Enkelte eiendeler og virksomheter som i dag eies av E-CO Energi skal overføres til andre 

deler av Hafslund E-CO-konsernet forut for Gjennomføringstidspunktet. Som det fremgår 

av Transaksjonsplanen, omfatter de forutgående transaksjonene overføring av E-CO 

Energis eierskap i Oslo Lysverker AS (org. nr. 962 942 172) (etter at eierposten i 

Opplandskraft DA er skilt ut), NGK Utbygging AS (org. nr. 913 841 735), NorthConnect 

AS (org. nr. 995 878 550) og NorthConnect KS (org. nr. 996 625 001).  

c) E-CO Energi Holding skal etablere en intern fordring mot Produksjonsselskapet som 

forutsatt i E-CO Locked Box Balanseregnskapet på slike vilkår og med en rente som 

beskrevet i Vedlegg 3.2.1c). Det skal også etableres en mekanisme som gir samme 

økonomiske resultat som om det var betalt rente på hele fordringen fra og med Locked 

Box-datoen. 

3.2.2 Forutgående transaksjoner i Hafslund Nett 

a) Alle konserninterne fordringer, med unntak av arbeidskapitalposter, selskaper i Hafslund 

E-CO-konsernet har mot Hafslund Nett per Locked Box-datoen skal konverteres til 

egenkapital i Hafslund Nett, som forutsatt i Hafslund Nett Locked Box Balanseregnskapet. 

3.2.3 Forutgående transaksjoner i Eidsiva 

a) Eidsiva skal samle alle ansatte og formelle rettigheter knyttet til henholdsvis 

kraftproduksjonen i Eidsiva Vannkraft og nettvirksomheten i Eidsiva Nett. Stegene for å 

gjennomføre denne restruktureringen er nærmere beskrevet i Transaksjonsplanen, men 

Partene er innforstått med at formell overskjøting av hjemlene vil kunne måtte utstå til 

etter Gjennomføringstidspunktet. 

b) Alle konserninterne fordringer, med unntak for arbeidskapitalposter, som selskaper i 

Eidsiva-konsernet har mot Eidsiva Vannkraft per Locked Box-datoen skal konverteres til 

egenkapital i Eidsiva Vannkraft, som forutsatt i Eidsiva Vannkraft Locked Box 

Balanseregnskapet.  

3.2.4 Innlandet Energi Holding 

a) Innlandet-kommunene skal foreta følgende reorganisering av sitt eierskap i Eidsiva med 

virkning fra Gjennomføringen: 

(i) Dagens aksjonæravtale i Eidsiva skal termineres; 

(ii) Vedtektene i Eidsiva endres slik at de blir i overensstemmelse med Eidsiva 

Aksjonæravtalen; 

(iii) Innlandet-kommunene overfører aksjene sine til Innlandet Energi Holding; og 

(iv) Innlandet-kommunene inngår en ny aksjonæravtale for Innlandet Energi Holding 

som inntatt i Vedlegg 3.2.4. 
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3.2.5 Felles prinsipper for de forutgående transaksjonene 

a) Stegene for å gjennomføre restruktureringen forut for Gjennomføringen er nærmere 

beskrevet i Transaksjonsplanen og i Locked Box Balanseregnskapene. 

b) Alle de forutgående Transaksjonene som er beskrevet i Transaksjonsplanen skal inngås i 

henhold til de vilkår, betingelser og rammer som følger av denne Avtalen, og med slike 

vilkår at det ikke oppstår garantiansvar eller spesielle rettigheter og forpliktelser for 

Partene etter Gjennomføringstidspunktet, og for øvrig i henhold til markedsmessige vilkår 

og armlengdes prinsipper. 

c) Partene skal sørge for at de omforente avtaleutkastene, og øvrig nødvendig 

dokumentasjon for å fullføre de forutgående Transaksjonene, inngås. 

d) Alle oppgjør og transaksjoner skal gjennomføres som forutsatt i Locked Box 

Balanseregnskapene. 

e) De forutgående Transaksjonene skal gjennomføres senest tre (3) Virkedager før 

Gjennomføringen. 

3.3 Transaksjoner på Gjennomføringstidspunktet 

3.3.1 Produksjonstransaksjonen 

a) På Gjennomføringstidspunktet skal samtlige aksjer i Eidsiva Vannkraft 

("Produksjonsaksjene") overføres fra Eidsiva til E-CO Energi, fri for enhver Heftelse. 

Eidsiva Vannkraft skal overdras uten ekstern eller intern gjeld utover 

arbeidskapitalposter. Dersom det har oppstått ny gjeld etter Locked Box-datoen, skal slik 

gjeld tilbakebetales av Eidsiva Vannkraft før Gjennomføringstidspunktet. Dersom slik 

tilbakebetaling krever innskudd eller gjeldskonvertering fra Nærstående, skal verdien av 

slike innskudd kompenseres krone for krone av Hafslund E-CO. 

b) Eidsiva skal på Gjennomføringstidspunktet motta følgende vederlag for 

Produksjonsaksjene (samlet "Produksjonsvederlaget"): 

(i) En fordring mot E-CO Energi på totalt NOK [ ], utstedt i form av et gjeldsbrev fra E-

CO Energi til Eidsiva som oppgjør for Produksjonsaksjene ("E-CO Gjeldsbrevet"), 

som umiddelbart skal benyttes som innskudd (ved gjeldskonvertering og motregning) 

for å tegne nye aksjer i E-CO Energi gjennom en rettet emisjon mot Eidsiva. Eidsiva 

skal benytte E-CO Gjeldsbrevet til å tegne seg for [antall] aksjer i E-CO Energi. 

Aksjene skal utstedes og gi fulle rettigheter fra og med Gjennomføringen, som 

nærmere angitt i det omforente utkastet til vedtak om aksjeutstedelse inntatt som 

Vedlegg 3.3.1b)(i) til denne Avtalen. 

(ii) Et justeringsbeløp som tilsvarer eventuell Lekkasje i Eidsiva Vannkraft eller E-CO 

Energi (som kan være positivt eller negativt avhengig av hvilket selskap Lekkasjen 

relaterer seg til). 

(iii) Renter med [ ] % p.a. på beløpet i punkt (ii) beregnet fra og med tidspunktet for 

hver transaksjon som utgjør Lekkasje til Gjennomføringen. Deretter skal det beregnes 

forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven til betaling skjer.  
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3.3.2 Balanseringstransaksjonen 

a) For at Eidsiva etter Produksjonstransaksjonen skal komme opp i en slik eierandel i 

Produksjonsselskapet som angitt i punkt 3.1b) skal E-CO Energi Holding overdra 

ytterligere [antall] aksjer i E-CO Energi ("E-CO Energi-salgsaksjer") til Eidsiva. Som 

vederlag for E-CO Energi-salgsaksjene mottar E-CO Energi Holding en fordring mot 

Eidsiva på totalt NOK [ ] ("Balanseringsvederlaget"), utstedt i form av et gjeldsbrev fra 

Eidsiva til E-CO Energi Holding ("E-CO Energi Holding Gjeldsbrevet"). E-CO Energi 

Holding skal transportere kreditorposisjonen under E-CO Energi Holding Gjeldsbrevet til 

Hafslund på Gjennomføringen.  

3.3.3 Nettransaksjonen 

a) På Gjennomføringen skal samtlige aksjer i Hafslund Nett ("Nettaksjene") overføres fra 

Hafslund til Eidsiva, fri for enhver Heftelse. Hafslund Nett skal overdras uten ekstern eller 

intern gjeld utover arbeidskapitalposter. Dersom det har oppstått ny gjeld etter Locked 

Box-datoen, skal slik gjeld tilbakebetales av Hafslund Nett før Gjennomføringstidspunktet. 
Dersom slik tilbakebetaling krever innskudd eller gjeldskonvertering fra Nærstående, skal 

verdien av slike innskudd kompenseres krone for krone av Eidsiva. 

b) Hafslund skal på Gjennomføringstidspunktet motta følgende vederlag for Nettaksjene 

(samlet "Nettvederlaget"): 

(i) En fordring mot Eidsiva på totalt NOK [ ], utstedt i form av et gjeldsbrev fra Eidsiva 

til Hafslund som oppgjør for Nettvederlaget ("Eidsiva Gjeldsbrevet").  

(ii) Et justeringsbeløp som tilsvarer eventuell Lekkasje i Eidsiva eller Hafslund Nett (som 

kan være positivt eller negativt avhengig av hvilket selskap Lekkasjen relaterer seg 

til).  

(iii) Renter med [ ] % p.a. på beløpet i punkt (ii) beregnet fra og med tidspunktet for 

hver transaksjon som utgjør Lekkasje til Gjennomføringen. Deretter skal det 

beregnes forsinkelsesrenter etter loven til betaling skjer. 

c) Hafslund skal på Gjennomføringen tegne nye aksjer i Eidsiva gjennom en rettet emisjon 

mot Hafslund, som skal tilsvare 50 % av aksjekapitalen i Eidsiva etter Gjennomføringen. 
Aksjene skal utstedes og gi fulle rettigheter fra og med Gjennomføringen, som nærmere 

angitt i det omforente utkastet til vedtak om aksjekapitalforhøyelse inntatt som Vedlegg 

3.3.3c) til denne Avtalen. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Hafslund benytter 

Eidsiva Gjeldsbrevet og E-CO Energi Holding Gjeldsbrevet til å tegne seg for [antall] 

aksjer i Eidsiva. Overskytende beløp skal gjøres opp kontant på Gjennomføringen av 

Eidsiva. Partene kan avtale at det overskytende beløpet i stedet skal gjøres opp helt eller 

delvis ved gjeldsovertakelse fra Hafslund til Eidsiva eller ved utstedelse av et nytt 

gjeldsbrev fra Eidsiva til Hafslund. 

d) Hafslund beholder alle rettigheter til Hafslund-navnet med tilhørende varemerker, 

kjennetegn, domenenavn, logoer og andre immaterielle rettigheter. Dersom Partene blir 

enige om at Nettselskapet skal beholde Hafslund-navnet, skal det inngås en vederlagsfri 

lisensavtale mellom Hafslund og Nettselskapet om rett til å bruke Hafslund-navnet og 

tilknyttede immaterielle rettigheter i Nettselskapet. 

3.3.4 Ny Energi 

a) På Gjennomføringen skal Partene stifte Ny Energi som et aksjeselskap ved at: 
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(i) Hafslund E-CO tegner seg for aksjer som utgjør 65 % av aksjekapitalen i Ny Energi 

mot et kontantinnskudd på NOK 650 000 som skal utstedes og gi fulle rettigheter 

fra og med tegningen; og 

(ii) Eidsiva tegner seg for aksjer i Ny Energi som utgjør 35 % av aksjekapitalen i Ny 

Energi mot et kontantinnskudd på NOK 350 000 som skal utstedes og gi fulle 

rettigheter fra og med tegningen.  

(iii) Partene skal signere stiftelsesdokumentet inntatt som Vedlegg 3.3.4 til denne 

Avtalen. 

3.4 Transaksjoner etter Gjennomføringstidspunktet 

a) Etter Gjennomføringen skal Hafslund E-CO sørge for at Produksjonsselskapet integrerer 

den konsoliderte produksjonsvirksomheten i samsvar med prinsippene i 

Integrasjonsplanene. 

b) Etter Gjennomføringen skal Eidsiva konsolidere nettvirksomhetene i henholdsvis Hafslund 

Nett og Eidsiva Nett i Nettselskapet, og sørge for en integrering av virksomhetene i 

samsvar med prinsippene i Integrasjonsplanene.  

3.5 Finansiering 

a) Partene vil utarbeide en felles plan for håndtering av ekstern finansiell gjeld, inkludert 

nødvendig refinansiering og restrukturering av den eksisterende gjelden. Utgangspunktet 

for transaksjonen er at mellomværende gjøres opp på Gjennomføringstidspunktet og at 

det ikke skal være langsiktig gjeld mellom Halfsund E-CO-konsernet og Eidsiva-

konsernet, samtidig som at Partene skal samarbeide om å finne praktiske og 

kostnadseffektive løsninger. Dersom praktiske hensyn tilsier det eller det er 

kostnadseffektivt kan oppgjør utsettes forutsatt at betalingsmottaker ikke kommer 

dårligere ut enn om betaling fant sted på Gjennomføringstidspunktet. Dersom utsettelsen 

er mer enn 30 dager må Partene bli enige om det.  

4 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN 

Partenes forpliktelse til å gjennomføre de Transaksjonene som er forutsatt gjennomført 

på Gjennomføringstidspunktet i henhold til Transaksjonsplanen, og til å foreta de 

handlinger som kreves av hver av dem ved Gjennomføringen, er betinget av at følgende 

betingelser er oppfylt (eller frafalt, helt eller delvis, av henholdsvis Hafslund E-CO og 

Eidsiva) på eller før Gjennomføringstidspunktet: 

4.1 Nødvendige konsesjoner eller samtykker fra OED 

OED skal ha meddelt alle konsesjoner, unntak eller samtykker etter 

Vannfallrettighetsloven som er nødvendige for å gjennomføre Transaksjonene, uten 

tyngende vilkår og uten at forkjøpsrett gjøres gjeldende, herunder bekreftelse på at vilkår 

i tidligere meddelte unntak etter Vannfallrettighetsloven (tidligere 

Industrikonsesjonsloven) ikke benyttes. Det forutsettes videre at konsesjoner, samt 

konsederte og ukonsederte rettigheter, etter vassdragsreguleringsloven og 

vannressursloven (tidligere vassdragsloven) eller annen tidligere vassdragslovgivning 

videreføres på uendrede vilkår.  
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4.2 Nødvendige konsesjoner eller samtykker fra NVE - Nettransaksjonen 

NVE skal ha meddelt nødvendige konsesjoner, godkjennelser/tillatelser etter Energiloven 

for anleggskonsesjoner, områdekonsesjoner og omsetningskonsesjoner som utløses av 

Nettransaksjonen uten nye tyngende vilkår.  

4.3 Godkjennelse fra Konkurransetilsynet 

Konkurransetilsynet skal etter å ha mottatt melding om Transaksjonene i medhold av 

konkurranseloven § 18 ha gitt skriftlig underretning i henhold til konkurranseloven § 20 

syvende ledd om at saken henlegges, eller ha fattet vedtak i medhold av 

konkurranseloven § 20 tredje eller fjerde ledd om at Transaksjonene tillates uten 

vesentlig tyngende vilkår, eller fristen i konkurranselovens § 20 annet ledd for varsel om 

inngrep skal være utløpt uten at Konkurransetilsynet har gitt slikt varsel. 

4.4 Generalforsamlings- og bedriftsforsamlingsgodkjennelser 

a) Generalforsamlingene i henholdsvis Hafslund E-CO og Eidsiva skal ha vedtatt å godkjenne 

denne Avtalen og de generalforsamlingsbeslutninger som er nødvendige for å 

gjennomføre Avtalen; og 

b) Bedriftsforsamlingen i Eidsiva skal ha vedtatt å godkjenne denne Avtalen. 

4.5 Styresamtykker 

a) Styret i henholdsvis Hafslund E-CO og Eidsiva skal ha vedtatt å godkjenne denne Avtalen. 

4.6 Samtykke fra Oslo bystyre 

a) Oslo bystyre skal ha godkjent Transaksjonene som vedrører Oslo kommune. 

4.7 Samtykke fra Innlandet-kommunene 

a) Aksjonærene i Eidsiva (og deres bakenforliggende eierkommuner) skal ha godkjent 

Transaksjonene som vedrører dem med nødvendig flertall (80 %) og gjeldende 

aksjonæravtale for Eidsiva er gyldig terminert senest med virkning fra 

Gjennomføringstidspunktet. 

4.8 Aksjonæravtalene 

a) Alle relevante parter skal ha godkjent Aksjonæravtalene, inkludert nødvendig flertall fra 

Innlandet-kommunene (80 %). 

4.9 Tredjepartssamtykker 

a) Det er innhentet øvrige samtykker fra tredjeparter som Partene er enige om at er 

vesentlige for gjennomføringen av Transaksjonene6.  

4.10 Transaksjoner forut for Gjennomføringstidspunktet 

a) Partene skal ha gjennomført de transaksjoner som skal gjennomføres før 

Gjennomføringstidspunktet, jf. punkt 3.2. 

                                                
6 Det avklares nærmere mellom partene i en særskilt liste hvilke samtykker som anses vesentlige. 
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5 GJENNOMFØRINGEN 

5.1 Tid og sted  

a) Gjennomføringen skal finne sted i Oslo i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS kl. 

[09:00] så snart som praktisk mulig etter [1. juli 2019] og etter at den siste av 

betingelsene i punkt 4 over er oppfylt eller frafalt (med unntak for betingelser som skal 

oppfylles på Gjennomføringen, og betinget av oppfyllelse eller frafall av disse betingelsene 

på dette tidspunktet), men under ingen omstendighet senere enn på den [femte] 

Virkedagen deretter, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Hafslund E-CO og 

Eidsiva.  

b) På Gjennomføringen skal Partene og alle andre involverte selskaper og parter foreta slike 

handlinger som er nødvendig for å gjennomføre Transaksjonene som er forutsatt i denne 

Avtalen, og de underliggende avtalene som denne Avtalen viser til. Dette skal 

dokumenteres ved signering av en felles gjennomføringsprotokoll, som også beskriver alle 

leveranser og handlinger som foretas på Gjennomføringen. Utkast til 

Gjennomføringsprotokoll er inntatt i Vedlegg 5.1b) ("Gjennomføringsprotokollen"). 

c) Alle handlinger som utføres i forbindelse med Gjennomføringen skal anses for å ha funnet 

sted samtidig og er gjensidig betinget av hverandre, som en del av en enkelt transaksjon, 

og ingen leveranse skal anses for å ha funnet sted før Gjennomføringsprotokollen er 

signert.  

6 ANDRE AVTALER 

6.1 Forretningsdrift mellom Avtaledatoen og frem til Gjennomføringstidspunktet 

Fra Avtaledatoen og frem til Gjennomføringstidspunktet skal Hafslund E-CO og Eidsiva, 

med unntak av det som er tillatt etter denne Avtalen, forutsatt i Locked Box 

Balanseregnskapene, eller som er skriftlig godkjent av den andre Parten (slik 

godkjennelse skal ikke holdes tilbake eller forsinkes uten saklig grunn), sørge for at hver 

av de respektive selskapene som omfattes av Transaksjonene: 

a) Utfører og forvalter sin virksomhet i tråd med ordinær forretningsdrift og i henhold til 

gjeldene rett; 

b) avstår fra å (i) endre sine vedtekter, (ii) utstede aksjer eller andre finansielle 

instrumenter som kan konverteres til aksjer, eller som på annen måte gir innehaveren 

rett til å tegne seg for eller erverve aksjer, (iii) direkte eller indirekte selge, innløse, kjøpe 

eller på annen måte erverve aksjer, (iv) gjennomføre aksjesplitt, reklassifisering eller 
andre endringer av aksjene og (v) etablere noen form for Heftelse på noen av aksjene; 

c) avstår fra å beslutte eller utbetale utbytte eller annen form for utdeling til aksjonærene 

eller eiere; 

d) gjør sitt ytterste for å holde sin virksomhet intakt; 

e) avstår fra å kjøpe, selge, overføre, leie, lisensiere eller på annen måte erverve eller 

avhende eiendeler eller virksomheter til Nærstående og med en verdi som overstiger NOK 

[ ] i hvert enkelt tilfelle; 

f) avstår fra å (i) oppta ny gjeld som overstiger NOK [ ], (ii) pådra andre forpliktelser eller 

ansvar med en verdi som overstiger NOK [ ] (herunder, men ikke begrenset til, å gi 
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garantier, skadesløsholdelser og lignende ordninger), (iii) frafalle krav som overstiger 

NOK [ ] og (iv) gi låne- eller kapitaltilskudd til tredjeparter;  

g) avstår fra å inngå noen avtale eller transaksjon med Nærstående eller sistnevntes 

Nærstående; og 

h) avstår fra å utføre, vedta eller avtale noe som vil innebære en Lekkasje. 

6.2 Plikt til å konsultere og samarbeide 

Partene skal, så langt det er adgang etter gjeldende rett, lojalt konsultere og samarbeide 

med hensyn til enhver sak som krever den andre Parts samtykke etter punkt 6.1.  

6.3 Plikt til å bidra  

Partene skal gjøre alle forretningsmessig rimelige anstrengelser for å bidra til at 

betingelsene for Gjennomføringen som fremgår av punkt 4 oppfylles så snart som 

praktisk mulig.  

6.4 Varsel om brudd 

Mellom Avtaledatoen og Gjennomføringstidspunktet skal hver av Partene umiddelbart 
varsle den andre Part skriftlig dersom de blir kjent med (i) noe som utgjør et brudd på 

sine garantier eller forpliktelser etter denne Avtalen eller (ii) noe som kan føre til at 

betingelsene i punkt 4 ikke blir oppfylt.  

6.5 Meldinger, innsendelser mv.  

Partene skal besørge at det sendes inn nødvendige søknader og meldinger for å innhente 

slike tillatelser som kreves for å gjennomføre Transaksjonene, inkludert men ikke 

begrenset til slike tillatelser som er vilkår for å gjennomføre Transaksjonene. Dersom 

slike søknader ikke har blitt sendt før Avtaledatoen skal de sendes inn så raskt som mulig 

deretter. 

6.6 Rett til å overdra ytterligere eiendeler i Produksjonsselskapet 

E-CO Holding har, så fremt Partene er enige, adgang til å overdra ytterligere 

kraftproduksjonsvirksomhet til Produksjonsselskapet på eller etter Gjennomføringen og da 

fortrinnsvis basert på prinsippene i denne Avtalen.  

6.7 Avvikling av bedriftsforsamling i Eidsiva 

Eidsiva har inngått avtaler med lokale fagforeninger som omfatter to tredeler av de 

ansatte om at Eidsiva ikke lenger skal ha bedriftsforsamling, jf. bestemmelsene i 
Aksjeloven §§ 6-35 (2) jf. 6-4 (3). Generalforsamlingen i Eidsiva har godkjent avtalene 

med en betingelse om at slik godkjenning bare er gyldig dersom Gjennomføringen finner 

sted. Bedriftsforsamlingen vil eksistere videre, og de ansattevalgte representantenes 

funksjonstid forlenges, frem til Gjennomføringen. Avtalene er vedlagt denne Avtalen som 

Vedlegg 6.7.   

7 GJENSIDIGE GARANTIER  

Per Avtaledatoen og umiddelbart forut for Gjennomføringstidspunktet, med mindre andre 

tidspunkter er angitt nedenfor, skal Hafslund E-CO avgi garantiene nedenfor overfor 

Eidsiva, og Eidsiva skal avgi tilsvarende garantier overfor Hafslund E-CO. Tilsvarende 

garantier skal også inntas i de underliggende avtalene for de enkelte Transaksjonene som 
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angitt i Vedlegg 1(vii). Tilsvarende garantier skal også avgis av Innlandet Energi Holding 

umiddelbart før Gjennomføringen. 

7.1 Myndighet og kompetanse 

Selskapet er behørig organisert, gyldig stiftet og har, med forbehold om styre- og 

generalforsamlingsgodkjennelse (samt godkjennelse fra bedriftsforsamlingen for Eidsiva) 

den nødvendige selskapsrettslige myndighet og kompetanse til å inngå og oppfylle 

Avtalen og til å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. Forutsatt at disse godkjennelsene er 

på plass, i tillegg til nødvendige godkjennelser fra avtalemotparten, utgjør Avtalen juridisk 

gyldige og bindende forpliktelser for selskapet som kan tvangsfullbyrdes mot selskapet i 

henhold til Avtalens bestemmelser. 

7.2 Ingen konflikt 

Verken gjennomføring, oppfyllelse av denne Avtalen, eller fullbyrdelse av noen av 

Transaksjonene som fastlagt i denne Avtalen, vil være i konflikt eller brudd med (i) 

vedtektene eller gjeldende aksjonæravtaler, (ii) gjeldende rett eller (iii) noen kjennelse, 

dom eller administrativ avgjørelse fra en domstol eller offentlig myndighet som 
selskapene er bundet av (i et hvert tilfelle, forutsatt at nødvendige godkjennelser og 

samtykker gis av relevante offentlige myndigheter jf. punkt 4). 

7.3 Selskapsforhold 

Hvert av Datterselskapene: 

a) er behørig organisert og gyldig stiftet i henhold til sine stiftelsesdokumenter; og 

b) har nødvendig kompetanse og myndighet til å eie alle eiendeler og drive sin virksomhet 

på samme måte som den i dag drives.  

7.4 Aksjer mv. 

a) Hver Part eier de aksjer som angitt i Vedlegg 7.4, fri for enhver Heftelse, og disse aksjene 

utgjør en slik andel av aksjekapitalen i de respektive selskapene som angitt. Det er ingen 

andre utestående aksjer opsjoner, tegningsretter, konvertible lån eller andre rettigheter 

som fordrer eller kan fordre at selskapet utsteder nye aksjer, egenkapitalbevis eller 

verdipapirer av noe slag.  

a) Selskapene som kontrolleres av de respektive Partene har full rett og eierskap (direkte 

eller indirekte) til aksjene eller andelene i de underliggende Datterselskapene som angitt i 

Vedlegg 7.4, og disse aksjene eller andelene er lovlig og gyldig utstedt og fullt innbetalt. 

Det er ingen garantier, opsjoner, tegningsretter, konvertible lån eller andre rettigheter 
som fordrer eller kan fordre at noen av de øvrige selskapene utsteder nye aksjer, 

egenkapitalbevis eller verdipapirer av noe slag.  

b) Selskapene som kontrolleres av de respektive Partene har full rett og eierskap (direkte 

eller indirekte) til sine aksjer eller andeler i minoritetseide selskaper, og disse aksjene 

eller andelene er lovlig og gyldig utstedt og fullt innbetalt.  

c) Aksjer som overdras vil være fri for Heftelser ved Gjennomføringen. 

7.5 Årsregnskap og finansielle forhold 

Årsregnskapene for regnskapsåret 2018 for henholdsvis E-CO Energi, Hafslund Nett, 

Eidsiva og Eidsiva Vannkraft er utarbeidet i henhold til gjeldende lovgivning og prinsipper 
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for god regnskapsskikk i Norge, anvendt på konsistent basis og gir et rettvisende bilde av 

de respektive selskapenes eiendeler, forpliktelser, finansielle stilling og resultat for 

perioden regnskapene gjelder.  

7.6 Fremlagt Informasjon 

Hafslund E-CO og Eidsiva har fremlagt all informasjon i henhold til de omforente 

spørsmålslistene og avtalte tersklene som kan ha vesentlig innvirkning på 

Transaksjonene.  

Per Avtaledatoen og på den femte dagen forut for Gjennomføringstidspunktet, er den 

Fremlagte Dokumentasjonen i alle vesentlige henseende korrekt. 

7.7 Ingen andre garantier 

Med unntak av garantiene angitt ovenfor gis ingen andre garantier i forbindelse med 

Transaksjonene. 

8 ERSTATNING OG JUSTERING AV VEDERLAG 

a) Dersom det avdekkes brudd på garantiene eller andre forpliktelser etter denne Avtalen 

forut for Gjennomføringen kan den Parten som har lidt et påregnelig direkte tap som følge 
av avtale- eller garantibruddet kreve reforhandling og justering av vederlaget og/eller 

Transaksjonene. Dersom det ikke oppnås enighet om en rimelig kompensasjon eller 

justering senest innen to uker etter at krav om reforhandling mv som nevnt ovenfor er 

gjort gjeldende, skal konsernsjefene i Eidsiva og Hafslund E-CO søke å komme frem til 

enighet. Dersom slik enighet ikke oppnås innen én uke deretter, kan Parten som 

påberoper seg avtale- eller garantibruddet heve Avtalen, forutsatt at (i) forholdet ikke er 

rettet opp av den misligholdende Part innen [30] dager etter forannevnte frist løp ut og 

(ii) forholdet anses som ikke uvesentlig. 

b) Dersom det avdekkes brudd på garantiene eller andre forpliktelser etter denne Avtalen 

etter Gjennomføringen, og dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer i 

konsernledelsen eller styret i Hafslund E-CO eller Eidsiva, skal den misligholdende Parten 

svare erstatning for ethvert rimelig påregnelig tap som den andre Parten lider som følge 

av bruddet. Partenes erstatningsansvar under denne Avtalen løper i en periode på 12 

måneder fra Gjennomføringen. 

c) Partene er enige om følgende kanalisering av ansvar og oppgjør: 

(i) Dersom det oppstår krav knyttet til transaksjoner som foretas av Eidsiva, med 

unntak av utstedelse av aksjer i Eidsiva, skal ansvaret først dekkes av Eidsiva 
selv. Det skal imidlertid foretas en tilhørende justering mellom Innlandet Energi 

Holding og Hafslund E-CO slik at det underliggende ansvaret bæres av Innlandet 

Energi Holding.  

(ii) Dersom det oppstår krav knyttet til utstedelsen av aksjer i Eidsiva så skal 

Innlandet Energi Holding være ansvarlig. 

(iii) Dersom det oppstår krav knyttet til utstedelsen av aksjer i E-CO Energi eller salg 

av aksjer i E-CO Energi skal E-CO Energi Holding være ansvarlig. 
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(iv) Dersom det oppstår krav knyttet til overdragelsen av Hafslund Nett skal 

Hafslund i første omgang være ansvarlig, men likevel slik at Hafslund E-CO 

innestår for Hafslunds ansvar.  

(v) Ansvar for øvrige krav skal kanaliseres etter tilsvarende prinsipper slik at de 

bæres av Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding, som om de var blitt 

avdekket og gjort opp forut for Avtalen. 

(vi) For å skaffe nødvendig likviditet til oppgjør av eventuelle krav som Innlandet 

Energi Holding eller Hafslund er ansvarlige for, kan den ansvarlige parten kreve 

at det utbetales et ekstraordinært utbytte fra Eidsiva.  

(vii) For å skaffe nødvendig likviditet til oppgjør av eventuelle krav som E-CO Energi 

Holding er ansvarlig for kan E-CO Energi Holding kreve at det utbetales et 

ekstraordinært utbytte fra Produksjonsselskapet.  

d) Ovenstående bestemmelser skal ikke medføre at noen av Partene, direkte eller indirekte, 

dekker samme tap flere ganger. 

9 LEKKASJER7 

Hafslund E-CO forplikter seg til å påse at det ikke finner sted noen Lekkasjer for 

henholdsvis E-CO Energi og Hafslund Nett i perioden fra og med Locked Box-datoen og 

frem til Gjennomføringen og Eidsiva forplikter seg til å påse at det ikke finner sted noen 

Lekkasjer for henholdsvis Eidsiva og Eidsiva Vannkraft i perioden fra og med Locked Box-

datoen og frem til Gjennomføringen.  

Dersom det finner sted Lekkasjer i selskapene nevnt ovenfor, skal disse kompenseres 

krone for krone på Gjennomføringen av enten Hafslund E-CO eller Eidsiva, avhengig av 

hvilket selskap Lekkasjen har funnet sted i, slik at partene stilles som om Lekkasjen ikke 

hadde funnet sted.  

Partene skal senest innen fem (5) Virkedager før Gjennomføringen overlevere en 

fullstendig oversikt over eventuelle Lekkasjer som har funnet sted mellom Locked Box-

datoen og Gjennomføringen, slik at disse kan gjøres opp på Gjennomføringen. 

Partene skal umiddelbart varsle hverandre dersom de blir kjent med en Lekkasje etter 

Gjennomføringen. 

Dersom det har funnet sted en Lekkasje som ikke er kompensert på Gjennomføringen, 

kan denne kreves kompensert på samme måte i ettertid.  

Krav på justering for Lekkasjer må fremsettes senest 12 måneder etter 
Gjennomføringstidspunktet. 

10 HEVING 

10.1 Heving  

Denne Avtalen kan heves, og Transaksjonene bortfalle, når som helst før 

Gjennomføringstidspunktet: 

                                                
7 Ferdigstilles når endelig Locked Box balanser foreligger 
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a) ved Partenes gjensidige skriftlige samtykke;  

b) av hver av Partene hvis Gjennomføringen ikke har skjedd (annet enn ved feil fra den som 

ønsker å heve Avtalen) innen Long Stop-datoen eller en slik senere dato Partene skriftlig 

blir enige om;  

c) av hver av Partene dersom den andre Part vesentlig misligholder denne Avtalen; og 

d) av hver av Partene dersom noen av den andre Partens Datterselskaper eller Nærstående 

misligholder sine forpliktelser på en slik måte at det ikke er rimelig å gjennomføre 

Transaksjonene.  

10.2 Rettigheter ved heving 

Dersom denne Avtalen heves etter punkt 10.1, skal Partenes forpliktelser etter denne 

Avtalen opphøre uten ytterligere ansvar for noen av Partene, likevel slik at: 

a) Partenes forpliktelser etter punktene 11.3 (Kostnader og utgifter), 11.5 (Meddelelser), 

11.9 (Lovvalg) og 11.10 (Tvisteløsning) skal fortsette å gjelde også etter at Avtalen er 

hevet; og  

b) dersom denne Avtalen heves av en av Partene som følge av den andres vesentlige 
mislighold av denne Avtalen, eller fordi en eller flere av betingelsene for den hevende 

Parts forpliktelser etter Avtalen ikke er oppfylt som følge av den andre Partens manglende 

oppfyllelse av sine forpliktelser etter Avtalen, skal den hevende Parts rett til å forfølge alle 

juridiske beføyelser være i behold selv om Avtalen heves.  

11 DIVERSE 

11.1 Overdragelse 

Ingen Part kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen uten 

forutgående skriftlig samtykke fra den andre Parten.  

11.2 Ingen rett til opphevelse, oppsigelse eller omgjøring etter Gjennomføringen  

Partene kan etter Gjennomføringen ikke heve, si opp, eller på annen måte kreve 

tilbakeføring av noen av Transaksjonene omfattet av denne Avtalen. 

11.3 Kostnader og utgifter 

Partene skal dekke sine respektive kostnader og utgifter i forbindelse med denne Avtalen 

og gjennomføringen av Transaksjonene, herunder honorarer og kostnader til juridiske og 

finansielle rådgivere, revisorer og andre rådgivere.  

11.4 Offentlig kunngjøring 

De(n) første kunngjøring(ene) som beskriver denne Avtalen og Transaksjonene omfattet 
av denne skal skriftlig godkjennes av Partene. Partene skal, i den grad det er praktisk 

mulig, rådføre seg med hverandre om senere offentlige kunngjøringer eller lignende 

publisitet knyttet til denne Avtalen eller Transaksjonene.  

11.5 Meddelelser 

Enhver meddelelse som noen av Partene skal gi etter denne Avtalen skal være skriftlig og 

skal anses gitt dersom den er sendt med forhåndsbetalt rekommandert post, sent på e-

post eller levert til den andre Partens adresse som angitt nedenfor: 
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Dersom til Hafslund E-CO: [ ] 
 ved: [ ] 
 [Adresse] 
 Telefon: [ ] 
 E-post: [ ] 
  
Meldinger til Hafslund E-CO 
og E-CO Energi skal alltid 
sendes med kopi til: 

Advokatfirmaet BAHR AS 

 ved: Jon Christian Thaulow 
 Postboks 1524 Vika 

0117 Oslo, Norge 
 Telefon: +47 21 01 66 62 / +47 90 52 95 50 
 E-post: jct@bahr.no  
  
  
Dersom til Eidsiva: [ ] 
 ved: [ ] 
 [Adresse] 
 Telefon: [ ] 
 E-post: [ ] 
  
Meldinger til Eidsiva og 
Eidsiva Nett skal alltid sendes 
med kopi til: 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 Ved: Gunnar Martinsen 
 Postboks 1484 Vika 

0116 Oslo, Norge 
 Telefon: + 47 23 11 11 06 / +47 97 59 30 35 
 E-post: gma@thommessen.no  

11.6 Gjenparter 

Denne Avtalen kan signeres i flere gjenparter og skal tre i kraft når hver av Partene har 

signert en gjenpart.  

11.7 Ugyldighet 

Dersom noen av bestemmelsene i denne Avtalen blir ansett for å være ugyldige eller ikke 
rettskraftige av en kompetent myndighet, skal den aktuelle bestemmelsen anses som 

slettet fra denne Avtalen og de gjenværende bestemmelsene i Avtalen skal forbli i kraft. 

Uavhengig av det foregående skal Partene forhandle i god tro for å komme til enighet om 

vilkårene i en gjensidig tilfredsstillende bestemmelse som skal erstatte bestemmelsen 

som er ugyldig eller ikke rettskraftig. 

11.8 Fullstendig Avtale 

Avtalen og dens vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom Partene vedrørende alle 

forhold som Avtalen relaterer seg til. Innholdet i denne Avtalen og dens vedlegg erstatter 

alle tidligere skriftlige eller muntlige løfter og forpliktelser. 

11.9 Lovvalg 

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

samsvar med, norsk rett.  

11.10 Tvisteløsning  

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.  
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* * *

 

[Signaturside følger] 
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SIGNATURSIDE TRANSAKSJONSAVTALE: 
 

Denne Avtalen er signert av Partene den [dato] 2019. 
 

 
 
Hafslund E-CO AS 
 

_______________________ _______________________ 
Navn: Navn: 
Tittel: Tittel: 
 
 
Eidsiva Energi AS 
 

_______________________ _______________________ 
Navn: Navn: 
Tittel: Tittel: 

Avtalen tilsluttes av Innlandet Energi Holding AS for så vidt gjelder de bestemmelser, rettigheter 

og forpliktelser som vedrører dette selskapet.  

 

For Innlandet Energi Holding AS 

 

____________________ 
Navn: 

Stilling: 
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