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NOTAT 

Til Eidsiva Energi AS 

Fra Advokatfirmaet Thommessen AS 

Dato 13. mars 2019 

  

OVERORDNET GJENNOMGANG AV AVTALEVERKET 

1 BAKGRUNN – INTENSJONSAVTALEN 

Hafslund E-CO AS ("Hafslund E-CO") og Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngikk den 15. november 

2018 en intensjonsavtale ("Intensjonsavtalen") vedrørende en mulig sammenslåing av partenes 

virksomheter innenfor produksjon og nett, samt en felles satsing på utvikling av nye 

energiløsninger (samlet "Transaksjonen"). Intensjonsavtalen nedfelte en rekke sentrale 

premisser knyttet til selskapenes målsettinger, lokalisering, eierskap til de ulike 

virksomhetsområdene, videre konsolidering og utbytte.  

Administrasjonene og styrene i Hafslund E-CO og Eidsiva har på basis av premissene i 

Intensjonsavtalen fremforhandlet en helhetlig løsning som er nedfelt i aksjonæravtaler mellom 

partene. Det er videre fremforhandlet en transaksjonsavtale som regulerer gjennomføringen av 

Transaksjonen og betingelsen for denne. Transaksjonsavtalen kan imidlertid ikke endelig 

ferdigstilles før balansene i årsregnskapene for 2018 for de involverte selskap, som ligger til grunn 

for det avtalte bytteforholdet i Transaksjonen, er klare. 

Styret i Eidsiva har vedtatt å anmode eierne om å ta stilling til Transaksjonen og, dersom 

Transaksjonen ønskes gjennomført, fatte de vedtak som angitt i saksfremlegget til eierne, 

herunder gi fullmakt til sine respektive representanter til å stemme for nødvendige vedtak på 

Eidsivas generalforsamling. Forutsatt at generalforsamlingen i Eidsiva godkjenner Transaksjonen 

og de fremforhandlede avtaleutkast, vil gjennomføring av Transaksjonen skje når alle de øvrige 

betingelser i transaksjonsavtalen er oppfylt, herunder at nødvendige samtykker fra offentlige 

myndigheter er innhentet uten vesentlig tyngende vilkår.  
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2 IERSTRUKTUR ETTER GJENNOMFØRING 

Gjennomføring av Transaksjonen vil medføre en eierstruktur som følger:1  

 

3 ETABLERING AV INNLANDET ENERGI HOLDING 

I forbindelse med Transaksjonen er det formålstjenlig at dagens Eidsiva-eiere ("Innlandet-

kommunene") samler sitt eierskap i Eidsiva i et felles selskap. Avtaleverket forutsetter derfor at 

Innlandet-kommunene på eller forut for gjennomføring av Transaksjonen overfører samtlige av 

sine aksjer i Eidsiva til et nystiftet felles holdingselskap ("Innlandet Energi Holding"). Hensikten 

med dette er blant annet å bidra til at Innlandet-kommunene opptrer som en samlet gruppe 

overfor Hafslund i relasjon til eierskapet i Eidsiva, og at man således bidrar til å sikre et likeverdig 

styrkeforhold mellom de to partene. 

Det vil bli inngått en separat aksjonæravtale mellom Innlandet-kommunene som regulerer deres 

rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Innlandet Energi Holding (se punkt 4.1 nedenfor).  

Innlandet Energi Holding vil forvaltes av et styre med inntil syv medlemmer og to varamedlemmer. 

Selskapet vil ha en valgkomite som skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av 

medlemmer og varamedlemmer til styret. I tillegg er det lagt opp til at selskapet vil skal en daglig 

leder.   

4  NÆRMERE OM AVTALEVERKET 

4.1 Oversikt over avtalene 

Følgende avtaler skal inngås i forbindelse med Transaksjonen: 

a. Aksjonæravtale for Eidsiva 

Avtalen inngås mellom Oslo kommune, Innlandet-kommunene, Innlandet Energi Holding, Hafslund 

E-CO, Eidsiva og E-CO Energi AS ("Produksjonsselskapet"), og regulerer partenes rettigheter og 

forpliktelser i forbindelse med deres felles eierskap i Eidsiva og Produksjonsselskapet.  

b. Aksjonæravtale for Produksjonsselskapet 

                                                
1 Merk at Hafslund E-CO har signalisert at det kan være aktuelt å plassere Eidsiva-posten i et annet selskap i Hafslund E-CO-

konsernet enn Hafslund E-CO, f.eks. Hafslund AS eller E-CO Energi Holding AS, hvilket de i henhold til avtaleverket har adgang 

til å gjøre.  
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Avtalen inngås mellom E-CO Energi Holding AS, Eidsiva, Innlandet Energi Holding, Hafslund E-CO 

og Produksjonsselskapet, og regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med deres 

felles eierskap i Produksjonsselskapet.  

Innlandet Energi Holding er part i avtalen i kraft av de særlige rettighetene selskapet har i relasjon 

til Produksjonsselskapet, og for å sikre at disse rettighetene skal kunne gjøres gjeldende av 

Innlandet Energi Holding direkte overfor de som til enhver tid er aksjonærer i 

Produksjonsselskapet.  

c. Aksjonæravtale for "Ny Energi"

Avtalen inngås mellom Hafslund E-CO og Eidsiva, og regulerer partenes rettigheter og forpliktelser 

i forbindelse med deres felles eierskap i "Ny Energi".2  

Selskapet vil ved gjennomføring eies med 65 % av Hafslund E-CO og 35 % av Eidsiva. 

d. Aksjonæravtale for Innlandet Energi Holding

Avtalen inngås mellom Innlandet-kommunene og Innlandet Energi Holding. 

Avtalen regulerer Innlandet-kommunenes rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Innlandet 

Energi Holding, samt hvordan Innlandet Energi Holdings eierskap i Eidsiva skal utøves.  

e. Transaksjonsavtale

Avtalen inngås mellom Hafslund E-CO og Eidsiva, og regulerer vilkårene og betingelsene for 

gjennomføringen av Transaksjonen, herunder garantier fra Innlandet Energi Holding. Avtalen 

regulerer videre de selskapsmessige restruktureringene som må utføres før Transaksjonen kan 

gjennomføres, samt de etterfølgende integrasjonsprosesser i nett- og produksjonsvirksomhetene. 

4.2 Intensjoner og målsettinger 

Aksjonæravtalene angir enkelte sentrale intensjoner og målsettinger for samarbeidet, som ikke er 

rettslig forpliktende men som partene har som felles ambisjon.   

Blant disse er: 

Selskapene skal drives rasjonelt og effektivt basert på bedriftsøkonomiske prinsipper, med

en målsetting om å videreutvikle aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv. Innenfor

rammen av disse prinsippene skal selskapene arbeide for å:

o styrke konkurranseevne og lønnsomhet;

o trygge og videreutvikle arbeidsplasser; og

o arbeide for at næringsliv og forbrukere i selskapenes nettområde får lav nettleie.

Partene forplikter seg til en strategi for selskapene som tar utgangspunkt i at offentlig

eierskap til både nett- og kraftproduksjon i de nærmeste årene er viktig for å få

gjennomført den ønskelige konsolideringen av kraftsektoren.

Selskapene skal, i tillegg til organisk vekst, søke vekst gjennom fusjoner med tredjeparter.

2 Det gjøres oppmerksom på at selskapet "Ny Energi" mest sannsynlig vil få et annet navn da dette navnet allerede er i bruk. 
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Eidsiva bredbånd og/eller Eidsiva Fiberinvest skal, innenfor rammene av finansiell kapasitet 

og vedtatte planer, fortsatt investere i lønnsom bredbånds- og infrastrukturutbygging. 

Øvrige virksomheter i Eidsiva-konsernet, herunder bioenergi og strømsalg til sluttbruker, 

skal videreutvikles med sikte på fortsatt verdiskaping og lønnsomhet. Dette inkluderer også 

strukturelle utviklingsmuligheter eller salg. 

4.3 Sentrale forhold i avtaleverket 

4.3.1 Eierskap i Eidsiva 

Eidsiva vil etter gjennomføringen av Transaksjonen bli eiet 50 % av Hafslund E-CO (direkte eller 

indirekte) og 50 % av Innlandet Energi Holding (forutsatt at alle Innlandet-kommunene samler sitt 

eierskap i Innlandet Energi Holding).  

Det er et viktig prinsipp i aksjonæravtalen at ingen skal – direkte eller indirekte – kunne bli eier av 

mer enn 50 % av Aksjene i Eidsiva med mindre Innlandet Energi Holding og Oslo kommune 

eventuelt aksepterer det. Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding har avtalt at beslutninger i 

tilknytning til Eidsiva skal bli som om disse to partene eier 50 % hver av Eidsiva, uavhengig av om 

noen skulle ha et direkte eierskap i Eidsiva. Dette innebærer at eventuelle direkte eiere i Eidsiva – 

med noen få unntak - ikke vil bli gitt noen innflytelse. 

Det er videre avtalt at partene ikke skal ha adgang til, direkte eller indirekte, å avhende noen av 

sine aksjer i Eidsiva før utløpet av 2023. Tilsvarende salgsrestriksjon gjelder for aksjer i Innlandet 

Energi Holding. Det er imidlertid gjort unntak for nærmere definerte konserninterne overdragelser i 

Hafslund E-CO-konsernet og interne overdragelser mellom Innlandet-kommunene.    

4.3.2 Lokaliseringsbestemmelser 

Aksjonæravtalene inneholder følgende rettslig bindende bestemmelser om lokalisering av 

virksomhetsområdene: 

a) Eidsivas hovedkontor skal ligge på Hamar og Eidsiva-konsernets ledelse skal være 

lokalisert på Hamar, slik at eierstyringen og forvaltningen av konsernets virksomhet 

faktisk utøves fra Hamar. 

b) Hovedkontoret til Nettselskapet skal ligge på Hamar og nettvirksomhetenes ledelse skal 

være lokalisert på Hamar slik at styringen av nettvirksomheten faktisk utøves fra Hamar.  

Organiseringen av nettvirksomheten skal være basert på en desentralisert drifts- og 

organisasjonsstruktur. Dagens kompetansemiljøer i Hafslund Nett og Eidsiva Nett skal 

sikres og videreutvikles på en optimal måte. 

c) Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo, basert på en desentralisert drifts- og 

organisasjonsstruktur. De verdiene som ligger i dagens kompetansemiljøer i 

Produksjonsselskapet og Eidsiva Vannkraft skal sikres og videreutvikles på en optimal 

måte.  

Fagmiljøet i dagens Eidsiva Vannkraft innenfor teknisk og operativ drift samt fysisk 

produksjonsforvaltning, skal styrkes og skal samlet sett få en utvidet rolle som følge av at 

flere kraftproduksjonsanlegg legges inn under ansvarsområdet til dette fagmiljøet. Disse 

funksjonene skal ha et varig tilhold på Lillehammer. 

I den grad det oppstår spørsmål om det foreligger avvik fra lokaliseringsbestemmelsene, angir 

aksjonæravtalene at det bare er i følgende tilfeller det vil foreligge avvik:
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I relasjon til a), hvis (i) Eidsivas hovedkontor flyttes fra Hamar, eller (ii) Konsernsjefen ikke har sitt 

arbeidssted på Hamar eller flertallet av de øvrige som inngår i Eidsivas konsernledelse ikke har sitt 

arbeidssted på Innlandet. 

I relasjon til b), hvis (i) nettselskapets hovedkontor flyttes fra Hamar, eller (ii) Nettsjefen ikke har 

sitt arbeidssted på Hamar eller flertallet av de som inngår i Nettselskapets ledelse ikke har sitt 

arbeidssted i Innlandet. 

I relasjon til c), hvis den relative andelen av ansatte i Hafslund E-CO-konsernet innen teknisk og 

operativ drift av Produksjonsselskapets virksomhet (herunder aktiva og rettigheter) og fysisk 

produksjonsforvaltning av produksjonen fra disse og som har sitt arbeidssted på Lillehammer, 

reduseres i forhold til situasjonen på gjennomføringstidspunktet.   

Endring av lokaliseringsbestemmelsene og/eller aksept for avvik fra disse krever tilslutning både 

fra Innlandet Energi Holding og Hafslund. Ved konstatert brudd på lokaliseringsbestemmelsene 

plikter aksjonærene og styret i det respektive selskap å rette opp i forholdet. Dersom en aksjonær 

misligholder sin plikt til retting, kan misligholdet i ytterste konsekvens føre til at aksjonæren må 

betale en konvensjonalbot på MNOK 50 til den andre aksjonæren i tillegg til at forholdet må rettes 

opp. 

4.3.3 Utbytte 

Bestemmelsene i aksjonæravtalene om utbytte fra Eidsiva og Produksjonsselskapet kan kort 

sammenfattes som følger: 

(i) Eidsiva: Eidsiva skal, innenfor rammene av gjeldende rett, betale et høyt forutsigbart

utbytte for aksjonærene, hensyntatt det til enhver tid gjeldende skatte- og avgiftssystem.

Utbytter skal deles ut kvartalsvis med mindre annet konkret avtales. Fra og med

regnskapsåret 2020 skal det utdeles et utbytte på minimum NOK 700 millioner per år.

(ii) Produksjonsselskapet: Hensyntatt aksjonæravtalens hovedregel om kapitalstruktur, skal

det fra og med for regnskapsåret avsluttet i 2020 utdeles kvartalsvise utbytter som i

normalsituasjoner tilsvarer 60-90 prosent av underliggende resultat etter skatt, med 50

prosent av underliggende resultat etter skatt som et absolutt minimum, i den utstrekning

det er adgang til slik utdeling etter aksjeloven. Utbyttenivået kan også være høyere enn 90

%, dersom hensynet til en optimal kapitalstruktur tilsier det.

Endring av bestemmelsene om utbytte i aksjonæravtalene for Eidsiva og Produksjonsselskapet 

krever tilslutning fra Innlandet Energi Holding. 

4.3.4 Styrerepresentasjon 

Partene er enige om at styret i Eidsiva skal være profesjonelt sammensatt, og at ambisjonen skal 

være et styre med personer som kompletterer hverandre kompetansemessig og på andre måter, 

og som samlet utgjør et styre med høyt nivå, faglig og på andre måter. Styret i Eidsiva skal bestå 

av inntil seks aksjonærvalgte medlemmer, samt representanter valgt av og blant de ansatte. Hver 

av Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding har rett til å oppnevne inntil tre styremedlemmer 

hver, men styresammensetningen skal søkes omforent. Styreleder – vervet skal alternere, da slik 

at styreleder for de første to år utpekes av Innlandet Energi Holding. 

Hva gjelder Produksjonsselskapet, skal hver enkelt aksjonær ha rett til å utpeke ett styremedlem 

for hver 15 % andel av aksjene som den relevante aksjonæren eier. Det er presisert i 

aksjonæravtalen at en aksjonær som eier mer enn 50 % av aksjene i Produksjonsselskapet uansett 

skal ha rett til å utpeke flertallet av det samlede antall styremedlemmer. 
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I Eidsivas datterselskaper skal samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer, med unntak av de som 

utnevnes av eventuelle minoritetsaksjonærer, utpekes av Eidsiva. Dette gjelder likevel ikke for 

Nettselskapet hvor flertallet av styremedlemmene inklusive styrets leder skal utpekes av Eidsiva, 

og minst 2 aksjonærvalgte styremedlemmer fritt skal utpekes av Hafslund E-CO.  

Ved valg av de aksjonærvalgte styremedlemmene i Eidsivas datterselskaper skal administrasjonen 

i Eidsiva avgi en innstilling på foreslåtte kandidater til styret i Eidsiva. Tilsvarende skal Hafslund E-

CO, ved valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i Nettselskapet, avgi en innstilling til styret i 

Eidsiva på de to kandidater som foreslås av Hafslund E-CO. Innstillingene skal legges til grunn med 

mindre et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene i Eidsiva stemmer for en annen 

sammensetning. Med unntak av de to styremedlemmene utpekt av Hafslund E-CO i Nettselskapet, 

skal styremedlemmene som utpekes i datterselskapene være uavhengige av eierne i Eidsiva og 

deres nærstående. 

I Ny Energi har Eidsiva rett til å utpeke et styremedlem så lenge Eidsiva eier mer enn 20 % og to 

dersom man eier mer enn 1/3 av aksjene. 

4.3.5 Fremtidige konsolideringer 

Som nevnt ovenfor ligger det en intensjon i aksjonæravtalene om at selskapene skal søke vekst 

gjennom konsolideringer/fusjoner med tredjeparter. Det er enighet mellom partene om at Eidsiva 

skal være det primære konsoliderende selskapet ved eventuelle fremtidige konsolideringer med 

aktører med energirelatert virksomhet som tilbys å skyte inn virksomhet i Eidsiva mot oppgjør i 

aksjer i Eidsiva. Slike fremtidige konsolideringer, herunder nødvendige tilpasninger av 

aksjonæravtalen eller at det inngås ny aksjonæravtale, krever godkjennelse fra både Hafslund E-

CO og Innlandet Energi Holding for å kunne gjennomføres. 

Aksjonæravtalen for Eidsiva inneholder følgende hovedprinispper for eventuelle fremtidige 

konsolideringer: 

Dersom det er andre kommuner i nåværende Hedmark og Oppland med energirelatert 

virksomhet som blir konsolidert inn i Eidsiva ved fremtidige konsolideringer, skal det legges 

til rette for at disse kan overføre sine aksjer i Eidsiva til Innlandet Energi Holding slik at alle 

eierkommuner i nåværende Hedmark og Oppland så langt det er mulig samler sitt eierskap 

i dette selskapet. 

Hvis fremtidige konsolideringer medfører at Eidsiva blir eier av produksjonsvirksomhet skal 

slik virksomhet, som en del av den aktuelle transaksjonen, avtales overført til 

Produksjonsselskapet (slik at Eidsiva eierandel i Produksjonsselskapet øker tilsvarende). 

Det forutsettes at fremtidige konsolideringsprosjekter i utgangspunktet skal ledes av 

Eidsiva. Dersom det aktuelle konsolideringsprosjekt omfatter kraftproduksjonsvirksomhet 

av en viss størrelse, forutsettes det imidlertid at Eidsiva og Hafslund E-CO etablerer et 

samarbeid knyttet til vurdering og forhandlinger.  

Hafslund E-CO skal kunne tilby parter som Innlandet Energi Holding ikke ønsker som 

medeiere i Eidsiva, men som ønsker å bli medeiere i Hafslund E-CO eller 

Produksjonsselskapet, medeierskap i ett av disse selskapene (mot at de skyter sine 

virksomheter inn i ett av disse selskapene eller et annet selskap i Hafslund E-CO-

konsernet). Tilsvarende gjelder hvis det er/blir klart at det ikke er interesse for eierskap i 

Eidsiva hos den aktuelle tredjepart, eller at det av andre grunner ikke blir enighet om 

konsolidering med Eidsiva. 

Dersom Hafslund E-CO foreslår en potensiell transaksjon som nevnt i punktet ovenfor og 

transaksjonen innebærer at Eidsivas eierskap i Produksjonsselskapet vil falle under 20 %, 
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krever en beslutning om en slik transaksjon tilslutning fra Innlandet Energi Holding. 

Dersom slik tilslutning ikke gis fra Innlandet Energi Holding, har Hafslund E-CO adgang til å 

opprette et nytt datterselskap som forestår kraftproduksjon, men dagens 

produksjonsvirksomhet må da bli liggende i Produksjonsselskapet.  

Dersom Hafslund E-CO eller Innlandet Energi Holding ikke godkjenner en konsolidering 

innenfor nettvirksomheten med oppgjør i aksjer i Eidsiva, skal sammenslåing likevel kunne 

gjennomføres på datterselskapsnivå dersom et flertall av de aksjonærvalgte 

styremedlemmene i Eidsiva og den ene aksjonæren ønsker dette. Dette skal imidlertid bare 

kunne skje dersom Eidsiva opprettholder et eierskap på minst 2/3 i Nettselskapet. 

4.4 Innlandet Energi Holding – vetoretter og avstemmingsregler mv.  

4.4.1 Krav om tilslutning fra Innlandet Energi Holding – avstemmingsregler 

Aksjonæravtalen for Eidsiva forutsetter at aksjonærene i Innlandet Energi Holding opptrer samlet i 

Eidsiva, basert på et prinsipp om flertallsvedtak. Med de unntak som nevnes under, skal Innlandet 

Energi Holdings beslutning i saker vedrørende Eidsiva således kunne besluttes med alminnelig 

flertall av aksjene i selskapet.  

Når en beslutning etter aksjonæravtalene for Eidsiva eller Produksjonsselskapet skal treffes av, 

eller krever særskilt tilslutning, samtykke, aksept, godkjenning eller lignende, fra Innlandet Energi 

Holding, skal det aktuelle spørsmålet 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, der en aksje gir en stemme. Det 

er en klar forutsetning i aksjonæravtalene at ingen av Innlandet-kommunene inngår avtaler, eller 

på annen måte etablerer forpliktende samarbeid om utøvelse av aksjonærrettigheter, som i 

realiteten innebærer en skjerpelse av tilslutningskravet angitt i foregående setning. 

4.4.2 Vetoretter  

4.4.2.1 Eidsiva 

Innlandet Energi Holding er i aksjonæravtalen for Eidsiva tillagt vetorett mot følgende beslutninger:  

a) Enhver endring av lokaliseringsbestemmelsene i aksjonæravtalen for Eidsiva og/eller 

aksept for avvik fra disse; 

b) Enhver transaksjon som involverer Nettselskapet og som medfører at Eidsiva etter 

transaksjonen direkte eller indirekte vil eie mindre enn 2/3 av aksjene i Nettselskapet; og 

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

aksjer) som involverer Nettselskapet, Eidsiva Fiberinvest, Eidsiva Bionergi eller Eidsiva 

bredbånd og som medfører at Eidsiva etter transaksjonen direkte eller indirekte vil eie 50 

% eller mindre av aksjene i det relevante selskapet; 

d) Enhver konsolidering som beskrevet i punkt 4.3.5 første avsnitt ovenfor. 

4.4.2.2 Produksjonsselskapet 

Innlandet Energi Holding er i aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet (og for Eidsiva) tillagt 

vetorett mot følgende beslutninger:  

a) Enhver endring av lokaliseringsbestemmelsen i aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet 

og/eller aksept for 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 

20



  

 12736338/1  8 

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

Produksjonsselskapet faller under 20 %; 

c) Enhver avtale mellom Produksjonsselskapet/dets datterselskaper og Hafslund eller 

Hafslunds 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. 

4.4.3 Konsekvenser av nedsalg/utvanning i Innlandet Energi Holding og/eller nedsalg i Eidsiva 

Dersom Innlandet-kommunenes eierskap i Innlandet Energi Holding reduseres til mindre enn 2/3, 

og/eller dersom Innlandet Energi Holding selger mer enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva, bortfaller/ 

endres de særlige rettighetene som er tillagt Innlandet Energi Holding som følger: 

(i) Lokaliseringsbestemmelsene og tilhørende vetoretter bortfaller;  

(ii) Begrensningen mht. transaksjoner som medfører at Eidsivas eierandel i 

Produksjonsselskapet faller under 20 % bortfaller; 

(iii) Begrensningen mht. avtaler om overdragelse av eierskap til kraftverk mv. mellom 

Produksjonsselskapet og en aksjonær eller en aksjonærs nærstående bortfaller 

(iv) Prinsippet 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; 

(v) Begrensningene mht. til nedsalg i Nettselskapet og andre vesentlige datterselskaper 

bortfaller; og 

(vi) Prinsippet i punkt 6.1 i aksjonæravtalen for Eidsiva om at Innlandet Energi Holding og 

Hafslund 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. 

Ved bortfall av vetorettighetene har alle aksjer i Innlandet Energi Holding lik stemmerett i saker om 

Eidsiva. 

Hvis andre enn Innlandet-kommuner blir eiere av mer enn 1/3 av aksjene i Innlandet Energi 

Holding beholder Innlandet Energi Holding sin rett til å oppnevne styremedlemmer ubeskåret 

(forutsatt at selskapet ikke har solgt mer enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva), men retten til å utpeke 

styreleder tilfaller Hafslund E-CO eller største aksjonær i Eidsiva (dersom dette ikke er Hafslund E-

CO). 

Hvis Innlandet Energi Holding selger mer enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva skal 

styrerepresentasjonen i Eidsiva fordeles i henhold til eiernes aksjeinnehav. Retten til å utpeke 

styreleder tilfaller da også største aksjonær i Eidsiva. 

Bestemmelsene angitt ovenfor gjelder tilsvarende hvis Oslo kommune selger aksjer (direkte eller 

indirekte) i Hafslund E-CO (eller annet mellomliggende selskap mellom Oslo kommune og 

aksjeposten i Eidsiva), og hvis Hafslund E-CO (eller annet mellomliggende selskap mellom Oslo 

kommune og aksjeposten i Eidsiva) selger aksjer i Eidsiva, så langt de passer (herunder slik at 

Hafslund E-COs vetoretter etter aksjonæravtalen bortfaller). 
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For ordens skyld nevnes at et salg av aksjer i Eidsiva der både Innlandet Energi Holding og 

Hafslund E-CO deltar ikke vil regnes som et salg etter bestemmelsen ovenfor. Tilsvarende vil en 

reduksjon i eierandel for Innlandet Energi Holding i Eidsiva som følge av utvanning ved at nye 

aksjonærer kommer inn i Eidsiva på annen måte enn ved salg av aksjer fra Innlandet Energi 

Holding, ikke regnes som et salg etter bestemmelsen ovenfor. 

4.5 Salg av aksjer - Omsetningsbegrensninger i selskapene og deres eiere 

Aksjonæravtalene regulerer selskapenes og eiernes adgang til å omsette aksjer til private aktører 

og offentlige aktører. Av konsesjonsrettslige grunner er det begrenset adgang gjennom hele 

strukturen til å omsette aksjer til private aktører. 

Innenfor disse rammene står partene i utgangspunktet fritt – gitt at styresamtykke gis - til å 

avhende aksjer i Eidsiva etter utløpet av 2023, herunder gjelder det ingen forkjøpsrett eller 

medsalgsrett for de øvrige aksjonærer ved slik avhendelse. Innlandet-kommunene har imidlertid i 

aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding lagt til grunn at et eventuelt salg av aksjer i Eidsiva 

fra Innlandet Energi Holding må vedtas med 80 % flertall for å kunne gjennomføres. I tillegg er det 

lagt restriksjoner på salg av aksjer i Innlandet Energi Holding. Her legges det opp til en begrenset 

adgang til salg, men da kun til kommuner i Innlandet. Aksjonæravtalen for Innlandet Energi 

Holding har således lagt til grunn at et eventuelt salg av aksjer i Eidsiva eller Innlandet Energi 

Holding som innebærer at vetorettene til Innlandet Energi Holding i Eidsiva bortfaller, må vedtas av 

et flertall på 80 % av aksjonærene i Innlandet Energi Holding. 

5 EKSEMPLER KNYTTET TIL EVENTUELLE ENDRINGER I EIERSKAP MV. 

5.1 Fremtidige konsolideringer i Eidsiva 

Intensjonsavtalen bygget på at begge parter ser et behov for betydelige konsolideringer i 

kraftbransjen, og det ligger også en intensjon i avtaleverket om at selskapene, i tillegg til organisk 

vekst, skal søke vekst gjennom konsolideringer/fusjoner med tredjeparter. 

Eventuelle fremtidige konsolideringer med Eidsiva som konsoliderende selskap krever som nevnt 

over enighet mellom Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding for å kunne gjennomføres. 

Herunder må partene bli enige om bytteforhold, nødvendige endringer/tilpasninger til 

aksjonæravtale og om hvordan Hafslund E-CO skal gis adgang til å opprettholde sitt relative 

eierskap i Eidsiva (dersom det konsolideres med en kommune i Innlandet som går inn i Innlandet 

Energi Holding). En mulighet for å opprettholde slikt eierskap kan være at Hafslund E-CO overfører 

aksjer i Produksjonsselskapet til Eidsiva.  

5.2 Innkonsolidering av nettvirksomhet 

Dersom det blir aktuelt å innkonsolidere nettvirksomhet, skal konsolideringen – dersom partene er 

enige om det – skje ved at eieren av nettvirksomheten skyter denne inn i Eidsiva mot oppgjør i 

aksjer i Eidsiva.  

Dersom en av partene ikke godkjenner en konsolidering innenfor nettvirksomheten med oppgjør i 

aksjer i Eidsiva, kan en konsolidering kreves gjennomført på datterselskapsnivå forutsatt at et 

flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene i Eidsiva ønsker dette, og forutsatt at Eidsiva 

opprettholder et eierskap på minst 2/3 i Nettselskapet. 

5.3 Innkonsolidering av produksjonsvirksomhet 

Partene er som nevnt enige om at Eidsiva skal være det primære konsoliderende selskap, også ved 

innkonsolidering av produksjonsvirksomhet. I et slik tilfelle skal eieren av 

produksjonsvirksomheten skyte denne inn i Eidsiva mot oppgjør i aksjer i Eidsiva, og virksomheten 

skal, som en del av den aktuelle transaksjonen, avtales overført fra Eidsiva til 

Produksjonsselskapet (slik at Eidsiva eierandel i Produksjonsselskapet øker tilsvarende).  
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Hvis det ikke er interesse for eierskap i Eidsiva hos den aktuelle tredjepart, eller det av andre 

grunner ikke er aktuelt med en konsolidering med Eidsiva, kan Hafslund E-CO gjennomføre 

konsolideringen med Produksjonsselskapet, forutsatt at Eidsivas eierandel ikke faller under 20 %. 

Dersom konsolidering ikke er mulig på grunn av 20 %-grensen eller dersom Hafslund E-CO av 

andre grunner skulle ønske det, har Hafslund E-CO adgang til å opprette et nytt datterselskap som 

forestår den nye kraftproduksjonen.  

5.4 Salg av aksjer i Innlandet Energi Holding/Eidsiva  

Etter utløpet av 2023 står Innlandet-kommunene i utgangspunktet fritt til å, innenfor rammen av 

begrensningene knyttet til offentlig og privat eierskap, selge aksjer i Innlandet Energi Holding 

og/eller aksjer i Eidsiva eiet av Innlandet Energi Holding, uten at det får konsekvenser for 

rettigheter og forpliktelser etter inngått avtaleverk. 

Dersom Innlandet-kommunenes eierskap i Innlandet Energi Holding reduseres til mindre enn 2/3, 

og/eller dersom Innlandet Energi Holding selger mer enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva, bortfaller/ 

endres imidlertid de særlige rettighetene som er tillagt Innlandet Energi Holding som angitt ovenfor 

i punkt 4.4.3. 

5.5 Salg av aksjer i Hafslund E-CO/Eidsiva 

Etter utløpet av 2023 står Oslo kommune/Hafslund E-CO i utgangspunktet fritt til å, innenfor 

rammen av begrensningene knyttet til offentlig og privat eierskap, selge aksjer i Hafslund E-CO 

og/eller aksjer i Eidsiva eiet av Hafslund E-CO, uten at det får konsekvenser for rettigheter og 

forpliktelser etter inngått avtaleverk. 

Dersom Oslo kommunes eierskap i Hafslund E-CO (eller annet mellomliggende selskap mellom Oslo 

kommune og aksjeposten i Eidsiva) reduseres til mindre enn 2/3, og/eller dersom Hafslund E-CO 

CO (eller annet mellomliggende selskap mellom Oslo kommune og aksjeposten i Eidsiva) selger 

mer enn 1/3 av sine aksjer i Eidsiva, bortfaller/ endres imidlertid de særlige rettighetene som er 

tillagt Oslo kommune/Hafslund E-CO som angitt ovenfor i punkt 4.4.3. 

5.6 Hafslund E-CO selger aksjene i Produksjonsselskapet 

Hafslund E-CO står fritt, innenfor rammen av gjeldende konsesjonslovgivning, til å selge sine 

aksjer i Produksjonsselskapet. Et vilkår for slikt salg vil imidlertid være at erververen tiltrer 

aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet, og rettighetene til Eidsiva og Innlandet Energi Holding i 

henhold til aksjonæravtalen vil således gjelde uforandret. Eventuelle endringer i aksjonæravtalen 

må i tilfelle avtales mellom erververen, Innlandet Energi Holding og de øvrige aksjonærer i 

Produksjonsselskapet.  
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