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

(1) Oslo kommune, en kommune med organisasjonsnummer 958 935 420 og forretningsadresse 

Rådhuset 0037 Oslo (Oslo kommune); 

(2) Kommunene og fylkeskommunene (med tilhørende eierselskaper) angitt i Vedlegg 1 som 

Innlandet-kommunene; 

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

forretningsadresse [ ] (Innlandet Energi Holding); 

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

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

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

forretningsadresse Vangsvegen 73, 2317 Hamar (Eidsiva), og 

(6) E-CO Energi AS, et aksjeselskap med organisasjonsnummer 976 894 677 og 

forretningsadresse C J Hambros plass 2 C, 0104 Oslo (E-CO eller Produksjonsselskapet), 

hver for seg omtalt som en Part og i fellesskap Partene, hver av Partene (1) og (2) som 

Eier/Eierne, hver av Partene (3) og (4) som Aksjonær/Aksjonærene, og Partene (5) og (6) som 

Selskapene.  

1. BAKGRUNN 

(i) Oslo kommune eier Hafslund E-CO. Hafslund E-CO er et resultat av en transaksjonsrekke 

der kommunen har rendyrket det offentlige eierskapet til nett- og 

produksjonsvirksomhetene i Hafslund og E-CO og samlet disse i et vertikalt integrert 

konsern. Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for en videre konsolidering i kraftsektoren 

med utgangspunkt i Hafslund E-CO.  

(ii) Eidsiva eies av Innlandet-kommunene og de øvrige kommunene angitt i Vedlegg 1 som 

Direkte Eiere (som har valgt å eie aksjer i Eidsiva direkte også i fremtiden (samlet 

Kommunene)). Innlandet-kommunene er opptatt av å styrke og videreutvikle Eidsiva, 

herunder gjennom konsolidering med andre virksomheter. Innlandet-kommunene 

forutsetter at betydelige virksomheter innen kraftsektoren også i fremtiden skal ha sterk 

forankring i Innlandet.  

(iii) Partene er enige om slik samordning av virksomhetene i Hafslund E-CO og Eidsiva som 

reflektert i Avtalen. 

(iv) Innlandet-kommunene skal, samtidig med eller forut for gjennomføring av 

Transaksjonsavtalen (som definert nedenfor), overføre sine aksjer i Eidsiva til Innlandet 

Energi Holding mot oppgjør i aksjer i Innlandet Energi Holding. Innlandet-kommunene skal 

inngå en egen aksjonæravtale som regulerer deres eierskap i Innlandet Energi Holding (se 

punkt 6). 

(v) Samtidig med inngåelsen av denne Avtalen, inngår Hafslund E-CO, Eidsiva, Eidsiva Nett AS 

(Eidsiva Nett) og E-CO en transaksjonsavtale (Transaksjonsavtalen) med det formål å 

regulere gjennomføring av den avtalte samordningen (Transaksjonen).  
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(vi) Hovedelementene i Transaksjonen er overordnet som følger:

(a) Eidsiva overfører samtlige aksjer i Eidsiva Vannkraft AS (Eidsiva Vannkraft) til

Produksjonsselskapet mot at Eidsiva får aksjer i Produksjonsselskapet.

(b) Samtidig overfører Hafslund E-CO (eller et datterselskap av Hafslund E-CO) samtlige

aksjer i Hafslund Nett AS til Eidsiva mot at Hafslund E-CO (eller et datterselskap av

Hafslund E-CO) får aksjer i Eidsiva. Dersom et datterselskap av Hafslund E-CO blir

eier av Eidsiva-aksjene fra Gjennomføringstidspunktet, skal dette selskapet tiltre

Avtalen og Hafslund E-CO skal være ansvarlig for at dette selskapet oppfyller sine

forpliktelser etter Avtalen.

(c) Ovenstående resulterer i en eierstruktur der Eidsiva blir eiet med 50 % av Innlandet-

kommunene (gjennom Innlandet Energi Holding) [og eventuelle Direkte Eiere] og

50 % av Hafslund E-CO (enten direkte eller gjennom et datterselskap), og der

Produksjonsselskapet blir eiet med 57,2 % av Hafslund E-CO (gjennom E-CO Holding

AS) og 42,8 % av Eidsiva.

(d) Satsningen på nye forretningsområder og utvikling av nye energiløsninger skal

primært skje gjennom selskapet omtalt som "Ny Energi" (Ny Energi), som skal være

et felleseid selskap med Hafslund E-CO som majoritetseier og Eidsiva som

minoritetseier. Se for øvrig punkt 5.

(e) Etter gjennomføringen av Transaksjonsavtalen skal det, i regi av styrene og

administrasjonene i Selskapene, gjennomføres en operativ og legal integrering av de

respektive virksomhetene i samsvar med Transaksjonsavtalen og denne Avtalen.

(vii) Gjennomføring av Transaksjonsavtalen vil medføre en eierstruktur som følger:

Kjernen i Transaksjonsavtalen er en konsolidering av henholdsvis produksjons- og 

nettvirksomhetene til Partene, med henholdsvis Hafslund E-CO og Eidsiva som respektive 

"morselskaper", og med felles eierskap (men uten at det blir en konsernforbindelse mellom 

Produksjonsselskapet og Nettselskapet). 

(viii) Ambisjonen er på sikt å konsolidere flere virksomheter eiet av offentlige eiere med de

selskapene som nå etableres. Partene mener at en strategi basert på varig offentlig

eierskap er nøkkelen til å få til den ønskelige videre konsolideringen. Transaksjonsavtalen

er et første steg i denne retningen.
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(ix) Avtalen regulerer Partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med deres felles 

eierskap i Eidsiva og Produksjonsselskapet. Avtalen vil også være Partenes aksjonæravtale 

for Eidsiva. Det inngås, i tillegg til Avtalen, separate aksjonæravtaler for 

Produksjonsselskapet og Ny Energi, og det vil bli inngått nye aksjonæravtaler for 

Nettselskapet og for andre datterselskaper dersom det kommer inn nye aksjonærer i disse 

selskapene. Slike nye aksjonæravtaler skal være i overensstemmelse med denne Avtalen.  

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

2. DEFINISJONER  

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

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

Aksjene betyr aksjene i Eidsiva; 

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; 

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

Direkte Eiere har slik betydning som angitt innledningsvis i Avtalen (se Vedlegg 1); 

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

Eidsiva betyr selskapet angitt som Eidsiva Energi innledningsvis i denne Avtalen; 

Eidsiva Nett betyr aksjeselskapet Eidsiva Nett AS, organisasjonsnummer 981 963 849; 

Eidsiva Vannkraft betyr aksjeselskapet Eidsiva Vannkraft AS, organisasjonsnummer 887 396 752; 

Gjennomføringstidspunktet betyr det tidspunktet gjennomføring av Transaksjonsavtalen faktisk 

finner sted; 

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

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

Avtaledatoen;  

Innlandet Energi Holding betyr selskapet angitt som Innlandet Energi Holding innledningsvis i denne 

Avtalen; 

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 Innlandet Energi 

Holding (enten direkte eller indirekte gjennom holdingselskaper som er heleid av en eller flere 

Innlandet-kommuner, jf. punkt 11.2 i aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding); 

Kommunene betyr Innlandet–kommunene og Direkte Eierne samlet (se Vedlegg 1); 
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Lokaliseringsbestemmelsene skal ha den betydning som fremgår i punkt 4; 

Nettselskapet betyr det selskapet som skal videreføre Partenes kraftdistribusjonsvirksomheter som i 

dag drives gjennom Hafslund Nett og Eidsiva Nett; 

NOK betyr norske kroner; 

Ny Energi skal ha den betydning som fremgår innledningsvis i denne Avtalen; 

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

5, eller (ii) som direkte eller indirekte har slik bestemmende innflytelse over en Aksjonær som 

beskrevet i Aksjeloven § 1-3; 

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

Produksjonsaksjene betyr aksjene i Produksjonsselskapet; 

Produksjonsselskapet betyr det selskapet som skal videreføre Partenes 

vannkraftproduksjonsvirksomheter (som vil være E-CO med mindre annet avtales); 

Selskapene betyr Eidsiva og Produksjonsselskapet; 

Transaksjonen har betydning som angitt i punkt 1 (v); 

Transaksjonsavtalen har betydning som angitt i punkt 1 (v); 

Vannfallrettighetsloven betyr lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. av 14. desember 

1917 nr. 16;  

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

bredbånd AS; og 

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

3. UTGANGSPUNKTER OG MÅLSETTINGER 

3.1 Situasjonen etter gjennomføring 

Etter gjennomføring av Transaksjonsavtalen vil Produksjonsselskapet være Norges nest største 

kraftprodusent.  

Nettselskapet vil være Norges største nettselskap med et kundegrunnlag på ca. 900 000 kunder og 

vil ha en klar ambisjon om å være Norges mest effektive nettselskap. 

Eidsiva vil dessuten fortsatt eie de øvrige virksomhetene som Eidsiva eier i dag, herunder de 

Vesentlige Datterselskapene. 

3.2 Samordning av virksomheter etter transaksjonen 

I forbindelse med Transaksjonen skal det gjennomføres integreringsprosesser mellom de involverte 

nett- og produksjonsvirksomhetene. Man tar i denne forbindelse blant annet sikte på at; 
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medarbeidernes kompetanse skal være et sentralt element ved organiseringen av 

Nettselskapet og Produksjonsselskapet, med mindre dette medfører at 

Lokaliseringsbestemmelsene ikke kan oppfylles; 

det skal være en balansert deltagelse i produksjonsledelsen fra både Eidsiva Vannkraft og E-

CO Energi; og   

det skal være en balansert deltagelse i ledelsen i Nettselskapet fra både Hafslund Nett og 

Eidsiva Nett. 

3.3 Hovedprinsipper for virksomhetene i Selskapene 

(a) Partene er enige om at Selskapene skal arbeide for å sikre en rasjonell og effektiv 

drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper, og at Selskapene skal ha som 

målsetting å videreutvikle aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv. 

(b) Selskapene skal, innenfor rammen av punkt 3.3(a), arbeide for å: 

(i) styrke Selskapenes konkurranseevne og lønnsomhet ved å ta ut skalafordeler 

gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi; 

(ii) trygge og videreutvikle Selskapenes arbeidsplasser, herunder sikre tilgang på 

nødvendig og tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye 

virksomhetsområder; og 

(iii) arbeide for at næringsliv og forbrukere i Selskapenes nettområde får lav 

nettleie, og for at man, på forretningsmessig grunnlag, kan tilby 

konkurransedyktige løsninger. 

(c) 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 konsolidering av kraftsektoren. 

(d) Selskapene skal, i tillegg til organisk vekst, søke vekst gjennom fusjoner med 

tredjeparter eller gjennom kapitalforhøyelser mot tingsinnskudd av tredjeparters 

virksomheter.  

Som beskrevet i punkt 10, er det en felles ambisjon at slike transaksjoner primært 

skal skje som kapitalutvidelser i Eidsiva.  

Det utelukkes ikke at Selskapene også kan gjøre rene oppkjøp. Slike oppkjøp skal 

normalt søkes finansiert over drift eller ved opptak av ekstern finansiering.  

(e) Aksjonærene skal søke å utnytte sine stordriftsfordeler, men ønsker også å utnytte 

og ivareta såkalte "smådriftsfordeler" (for eksempel nærhet til anleggene og 

begrenset byråkrati). Aksjonærene skal arbeide med å utvikle arbeidsmetoder for å 

hente ut både stordrifts- og smådriftsfordeler knyttet til Selskapene. 

(f) Eidsiva bredbånd AS og/eller Eidsiva Fiberinvest AS skal, innenfor rammene av 

finansiell kapasitet og vedtatte planer, fortsatt investere i lønnsom bredbånds- og 

infrastrukturutbygging. 
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(g) 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. LOKALISERING AV VIRKSOMHETSOMRÅDER 

(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. 

Medarbeidernes kompetanse og sterke fagmiljøer er nettselskapenes viktigste 

suksessfaktorer, og har vært en forutsetning for endringsevne og kontinuerlig 

verdiutvikling. Fagmiljøene i dagens Hafslund Nett og Eidsiva Nett skal ha en sentral 

rolle i å videreutvikle Nettselskapet til å være Norges fremste nettselskap, både når 

det gjelder kompetanse, endringsevne og økonomi – med en klar ambisjon om å 

opprettholde posisjonen som frontselskap. Sentrale kompetansemiljøer skal 

videreutvikles i Oslo og i Innlandet og slik at Nettselskapet opprettholder en sterk 

tilstedeværelse i hele nettområdet.  

(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. En beskrivelse 

av fagmiljøene i dagens Eidsiva Vannkraft og E-CO Energi innenfor teknisk og 

operativ drift samt fysisk produksjonsforvaltning, slik situasjonen er på tidspunktet 

for inngåelse av denne Avtalen, er inntatt i Vedlegg 4c). 

(d) I den grad det oppstår spørsmål om det foreligger avvik fra punktene a) til c) 

ovenfor, er det bare i følgende tilfeller det vil foreligge avvik:  

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 i Innlandet. 

I relasjon til b), hvis 
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(iii) Nettselskapets hovedkontor flyttes fra Hamar, eller 

(iv) 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.  

Når det i denne Avtalen refereres til "arbeidssted" menes både det formelle og 

faktiske arbeidsstedet. 

(e) Bestemmelsene i dette punkt 4 er samlet benevnt Lokaliseringsbestemmelsene.  

Endringer i Lokaliseringsbestemmelsene krever samtykke fra både Hafslund E-CO og 

Innlandet Energi Holding (som nærmere angitt i punkt 11). 

Avvik fra Lokaliseringsbestemmelsene som angitt i punkt d) skal ikke skje uten 

samtykke fra Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding (som fritt kan nekte 

samtykke og kreve forholdene rettet opp). 

5. NY ENERGI 

Hafslund E-CO og Eidsiva skal ved opprettelsen av selskapet eie Ny Energi i forholdet 65 % / 35 %. 

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

forretningsutvikling, samt utvikle nye forretningsområder. Slike utviklingsoppgaver skal primært 

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

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

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

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

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

konsernene enn Ny Energi viderefører planlagte, eller igangsetter nye prosjekter innenfor sine 

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

opprettholder eksisterende miljøer for forretningsutvikling, innovasjon, etc.  

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

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

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

og/eller produksjonsvirksomhet.  

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

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

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

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

det enkelte prosjekt/selskap med mindre annet avtales. 

Det inngås separat, selvstendig aksjonæravtale for Ny Energi (Vedlegg 5). 
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6. INNLANDET ENERGI HOLDING AS 

6.1 Eierskap 

Innlandet-kommunene har samlet sitt eierskap i Eidsiva i Innlandet Energi Holding. Ved 

gjennomføring av Transaksjonsavtalen vil Innlandet Energi Holding [og Direkte Eierne samlet] eie 

50 % av Aksjene i Eidsiva. 

Innlandet-kommunene har inngått en aksjonæravtale for Innlandet Energi Holding, inntatt som 

Vedlegg 6.1 til denne Avtalen. Aksjonæravtalen innebærer at aksjonærene i Innlandet Energi 

Holding opptrer samlet i Eidsiva, basert på et prinsipp om flertallsvedtak. Punkt[ene] [8 og 11] i 

aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding kan ikke direkte eller indirekte endres uten etter 

samtykke fra Oslo kommune, verken ved endring av aksjonæravtalen, vedtektene eller på andre 

måter.  

Det forutsettes at ingen av Innlandet-kommunene inngår avtaler, eller på annen måte etablerer 

forpliktende samarbeid med andre Innlandet–kommuner eller andre aksjonærer i Innlandet Energi 

Holding om utøvelse av aksjonærrettigheter i Innlandet Energi Holding (utover det som uttrykkelig 

følger av/tillates i aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding), som i realiteten innebærer en 

skjerpelse av tilslutningskravet angitt i punkt 6.2 første avsnitt. 

Avtalen er basert på at Innlandet Energi Holding 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. 

Direkte Eiere vil følgelig ikke bli tilbudt innflytelse [utover at deres stemmer vil bli hensyntatt av 

Innlandet Energi Holding i samsvar med Avtalen dersom Hafslund E-CO krever det (se punktene 6.2 

annet avsnitt og 6.3 nedenfor)]1. 

Med henblikk på dokumentasjon og kontroll skal Oslo kommune og Hafslund E-CO løpende ha krav på 

å motta slik informasjon som med rimelighet etterspørres for å dokumentere og kontrollere at 

bestemmelsene i Avtalen som knytter seg til Innlandet Energi Holding følges, herunder fra Innlandet 

Energi Holding, Innlandet-kommunene og enheter de kontrollerer. 

6.2  Tilslutning fra Innlandet Energi Holding 

Når en beslutning etter Avtalen skal treffes av, eller krever tilslutning, samtykke, aksept, 

godkjenning eller lignende fra, Innlandet Energi Holding, skal det aktuelle spørsmålet (med mindre 

annet fremgår uttrykkelig av Avtalen) avgjøres ved avstemming der bare Innlandet-kommunene som 

eier aksjer i Innlandet Energi Holding på avstemmingstidspunktet deltar. Slike avstemminger skal 

avgjøres med alminnelig flertall blant de relevante Innlandet-kommunene. En aksje i Innlandet 

Energi Holding gir en stemme.  

[Hvis Innlandet-kommunene (gjennom Innlandet Energi Holding) eier mindre enn [45] % av Eidsiva på 

Gjennomføringstidspunktet skal Hafslund E-CO, i stedet for det som er angitt i forrige avsnitt, kunne 

kreve at alle Kommuner som fortsatt (direkte eller indirekte) eier aksjer i Eidsiva (eventuelt 

gjennom Innlandet Energi Holding og/eller gjennom andre selskaper) skal delta i avstemmingen over 

slik beslutning som angitt i forrige avsnitt. Slik avstemming skal eventuelt arrangeres skriftlig 

mellom de nevnte Kommunene forut for at beslutning skal treffes i Innlandet Energi Holding. 

                                                 

1 Siste del av nest siste avsnitt i punkt 6.1 og siste avsnitt i punkt 6.2 går ut hvis 90 % eller mer av Innlandet-kommunenes 
aksjer i Eidsiva legges inn i IEH (tilslutningsvilkåret). 
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Beslutning treffes da med alminnelig flertall blant de nevnte Kommunene. En aksje (eller andel av 

aksje), direkte eller indirekte, i Eidsiva gir en stemme (eventuelt andel av stemme).] 

6.3 Salg av aksjer i/fra Innlandet Energi Holding / Eidsiva / Hafslund E-CO 

6.3.1 Salg i/fra Innlandet Energi Holding: 

Dersom Innlandet-kommunenes direkte og indirekte (gjennom holdingselskap som er heleid av en 

eller flere Innlandet-kommuner, jf. punkt 11.2 i aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding) 

eierskap i Innlandet Energi Holding reduseres til mindre enn 2/3, og/eller dersom Innlandet Energi 

Holding selger mer enn 1/32 av sine aksjer i Eidsiva, bortfaller/endres de særlige rettighetene som 

er tillagt Innlandet Energi Holding som følger: 

(a) Lokaliseringsbestemmelsene bortfaller (se punkt 11a));

(b) 20 % grensen i Produksjonsselskapet bortfaller (se for eksempel punkt 8.2a));

(c) Begrensningen med hensyn til avtaler om overdragelse av eierskap til kraftverk og

andre anleggsmidler/eiendeler/rettigheter mellom Produksjonsselskapet og en

aksjonær eller en aksjonærs Nærstående bortfaller (se punkt 8.2 c));

(d) Begrensningen med hensyn til transaksjoner som medfører at Eidsivas andel av

produksjonsvolumet i Produksjonsselskapet reduseres med mer enn 10 % i forhold til

situasjonen på Gjennomføringstidspunktet (se punkt 8.2 d)) bortfaller;

(e) Punkt 7.3 om eierbegrensning på 50 % bortfaller;

(f) Begrensningene med hensyn til nedsalg i Nettselskapet og andre Vesentlige

Datterselskaper bortfaller (se punkt 11 b) og c)); og

(g) Prinsippet i punkt 6.1, fjerde avsnitt bortfaller.

Hvis andre enn Innlandet-kommuner blir eiere av mer enn 1/3 av Innlandet Energi Holding beholder 

Innlandet Energi Holding sin rett til å oppnevne styremedlemmer ubeskåret (forutsatt at selskapet 

ikke har solgt mer enn 1/33 av sine aksjer i Eidsiva, jf. neste avsnitt), dog slik at 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 1/34 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.  

Et salg av Aksjer der både Innlandet Energi Holding og Hafslund E-CO deltar skal ikke regnes som et 

salg etter denne bestemmelsen.  

2 «selger mer enn 1/3» endres til «selger seg ned til under 30 % av aksjene i Eidsiva» hvis tilslutningsvilkåret (som angitt i 
forrige fotnote) ikke er oppfylt  
3 «selger mer enn 1/3» endres til «selger seg ned til under 30 % av aksjene i Eidsiva» hvis tilslutningsvilkåret (som vist til i 
forrige fotnote) ikke er oppfylt 
4 «selger mer enn 1/3» endres til «selger seg ned til under 30 % av aksjene i Eidsiva» hvis tilslutningsvilkåret (som vist til i 
forrige fotnote) ikke er oppfylt 
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Dersom de særlige veto- og samtykkerettene bortfaller skal alle aksjer i Innlandet Energi Holding ha 

lik stemmerett i saker om Eidsiva.  

For å unngå tvil, redusert 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, skal ikke regnes som et salg etter bestemmelsen ovenfor. 

6.3.2 Salg i/fra Hafslund E-CO: 

Bestemmelsene angitt for salg i/fra Innlandet Energi Holding ovenfor gjelder tilsvarende for Oslo 

kommune 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 bortfaller). 

Virkningene av første avsnitt inntrer ikke ved overføring av eierskapet i Eidsiva konserninternt i 

Hafslund E-CO konsernet (herunder til et selskap eid av Oslo kommune eller Oslo kommune direkte), 

forutsatt og så lenge følgende er oppfylt: (i) at eventuelle mellomliggende eiere bekrefter 

tilslutning til Avtalen, (ii) at Oslo kommune opprettholder minst 2/3 eierskap (direkte eller 

indirekte) i eventuelle selskaper som eier Aksjer i Eidsiva, og (iii) at det ikke selges mer enn 1/3 av 

de Aksjer som var eiet av Hafslund E-CO på Gjennomføringstidspunktet.  

7. EIDSIVA 

7.1 Vedtekter 

Eidsivas vedtekter skal fra Gjennomføringstidspunktet være som angitt i Vedlegg 7.1 til denne 

Avtalen. Vedtektene skal ikke være til hinder for at Eidsiva viderefører eierskapet til de eiendelene 

Eidsiva eier på Gjennomføringstidspunktet (herunder aksjene i Moelven Industrier ASA). 

7.2 Utbytte 

(a) Eidsiva skal, innenfor rammene av gjeldende rett, betale et høyt forutsigbart utbytte 

for Aksjonærene, hensyntatt det til enhver tid gjeldende skatte- og avgiftssystem, 

som angitt i de følgende punkter. Utbytter skal deles ut kvartalsvis med mindre 

annet konkret avtales. 

(b) Styret skal legge opp til en fem-års rullerende utbytteplan (basert på prinsippene i 

dette punkt 7) som årlig skal forelegges Aksjonærene for godkjennelse.  

(c) Utbyttebeslutningene i Eidsiva skal baseres på kvartalsvis, løpende informasjon til 

Hafslund E-CO, Oslo kommune og Innlandet Energi Holding, og kommunikasjon med 

disse over tid, om muligheter og behov (kort- og langsiktig – for Eidsiva og for 

Eierne). 

(d) Eidsiva skal opprettholde en kredittverdighet som tilsvarer "investment grade" med 

mindre annet konkret avtales. 

(e) Aksjonærene har en overordnet målsetting om at utbyttet skal reflektere en rimelig 

avkasting, sett hen til de virkelige verdier deres aksjeinvestering i Eidsiva 

representerer.  

(f) Utbyttebeslutningene i Eidsivas Datterselskaper skal baseres på prinsippene angitt i 

punktene d) og (e).  
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(g) Aksjonærene har en forventning om at et utbytte som minst vil være på nivå med 

tidligere utbytteutdelinger (per aksje) fra Eidsiva. Aksjonærene er enige om at det 

fra og med regnskapsåret 2020 skal utdeles et utbytte på minimum NOK 700 millioner 

per 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. 

7.3 Eierbegrensninger 

Ingen skal – direkte eller indirekte – alene eller sammen med andre som han opptrer i forståelse 

med (for eksempel aksjonærer som har slik avtale seg imellom som Innlandet-kommunene) kunne 

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

eventuelt aksepterer det. 

7.4 Bindingstid 

Partene skal ikke, direkte eller indirekte, ved aksjesalg, emisjoner eller på annen måte, avhende 

noen av sine Aksjer før utløpet av 2023. Avhendingsforbudet skal imidlertid ikke være til hinder for 

aksjeoverdragelser (i) mellom Aksjonærene, (ii) i Innlandet Energi Holding mellom Innlandet-

kommunene, herunder konsolidering av aksjeposter som følge av kommunesammenslåinger og (iii) 

fra Hafslund E-CO til et annet selskap i Hafslund E-CO-konsernet, et selskap eid av Oslo kommune 

eller Oslo kommune direkte, forutsatt at (a) erververen tiltrer Avtalen og (b) de øvrige 

forutsetningene i 6.3.2 annet avsnitt er oppfylt. Dersom det skjer en aksjeoverdragelse i 

bindingstiden som nevnt i punkt (iii) og forutsetningene i 6.3.2 annet avsnitt ikke lengre er oppfylt, 

skal aksjene tilbakeføres til et annet selskap som sikrer at nevnte betingelser er oppfylt.  

7.5  Styret 

(a) Styret i Eidsiva skal være profesjonelt sammensatt. 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. Godtgjørelsene 

tilbudt styremedlemmene skal være markedsmessig ut fra dette ambisjonsnivået. 

Styret 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. Personer som velges til styret må ha kapasitet til å utføre 

arbeidsoppgavene styrevervet medfører. Ansatte i Eidsiva-konsernet skal ikke velges 

som aksjonærvalgte styremedlemmer.  

(b) Styreleder-vervet skal alternere, da slik at styreleder for de første to år utpekes av 

Innlandet Energi Holding. Styrets leder har ikke dobbeltstemme ved stemmelikhet i 

styret. 

(c) I forhold til beslutninger knyttet til konsolidering av nettvirksomhet på 

datterselskapsnivå som etter denne Avtalen kan treffes av et flertall av de 

aksjonærvalgte styremedlemmene med støtte fra en av Aksjonærene, jf. punkt 

10(e)(v), skal Partene sørge for at det treffes vedtak i styre og generalforsamling i 

samsvar med dette. 

(d) Eidsiva skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer, hvorav Oslo 

kommune/Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding skal ha rett til å utpeke to 
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hver. Valgkomiteen skal gjennom kommunikasjon med Aksjonærene sikre et forslag 

til styre som til enhver tid samsvarer med lovmessige krav og kravene ovenfor.  

Valgkomiteens medlemmer skal formelt velges av generalforsamlingen i Eidsiva og 

skal normalt ha en tjenestetid på tre år, men skal når som helst kunne kreves skiftet 

ut av den som har oppnevnt dem. 

(e) Partene er enige om at styret skal treffe alle beslutninger på vegne av Eidsiva som 

ikke etter Aksjeloven, Eidsiva-vedtektene eller denne Avtalen skal behandles av 

generalforsamlingen eller Aksjonærene/Eierne. Aksjonærene og Eierne sikter mot at 

man bare i særlige tilfeller vil benytte sin rett til å kreve at en sak behandles av 

generalforsamlingen. Dersom bedriftsforsamlingen i Eidsiva ikke avvikles, skal 

Partene ha rett til samme forholdsmessige andel av aksjonærvalgte medlemmer av 

bedriftsforsamlingen som i styret og Partene skal instruere sine utvalgte medlemmer 

av bedriftsforsamlingen til å velge styret i samsvar med denne Avtalen. 

(f) 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.  

Eierne, styret og administrasjonen i Eidsiva har hver for seg et selvstendig ansvar for 

å sikre at styrevalgene i Eidsivas Datterselskaper sikrer kompetente, profesjonelle 

styrer. Aksjonærvalgte styremedlemmer, med unntak av de to styremedlemmene 

utpekt av Hafslund E-CO i Nettselskapet, skal være uavhengige av Eierne og deres 

Nærstående. Aksjonærvalgte styremedlemmer i Eidsiva skal ikke samtidig kunne 

være styremedlemmer i Datterselskaper. Styret i Eidsiva har sammen med styrene i 

Datterselskapene et ansvar for å sikre at de vedtak som treffes i og vedrørende 

Datterselskapene ikke særskilt vektlegger noen bestemt Eiers interesser.  

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. 

Prinsippet i annet avsnitt gjelder ved styrets vurdering av slik annen sammensetning.  

8. PRODUKSJONSSELSKAPET 

8.1 Vedtekter 

Produksjonsselskapets vedtekter skal fra Gjennomføringstidspunktet være som angitt i Vedlegg 8.1. 

8.2 Aksjonæravtale for Produksjonsselskapet 

Det inngås særskilt aksjonæravtale for Produksjonsselskapet (Vedlegg 8.2).  

Partene er, i tillegg til Lokaliseringsbestemmelsen i punkt 4c), enige om følgende forutsetninger 

vedrørende Produksjonsselskapet: 

(a) Eidsiva skal ha minst 20 % eierskap i Produksjonsselskapet. 
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(b) Hver enkelt aksjonær i Produksjonsselskapet skal ha rett til å utpeke ett 

styremedlem for hver 15 % andel av aksjene som den relevante aksjonæren eier. En 

aksjonær som eier mer enn 50 % av aksjene i Produksjonsselskapet skal uansett ha 

rett til å utpeke flertallet av det samlede antall styremedlemmer i 

Produksjonsselskapet.   

(c) Avtaler med en aksjonær eller en aksjonærs Nærstående om overføring av eierskap 

til kraftverk og andre anleggsmidler/eiendeler/rettigheter forutsetter aksept fra 

Innlandet Energi Holding. 

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

selskapets økonomiske stilling) som medfører at Eidsivas andel av 

produksjonsvolumet i Produksjonsselskapet reduseres med mer enn 10 % i forhold til 

situasjonen på Gjennomføringstidspunktet må godkjennes av Innlandet Energi 

Holding. 

(e) Vedtekter, aksjonæravtale og vedtak i Produksjonsselskapet skal til enhver tid være i 

samsvar med Avtalen. Det er særlig viktig at punkt 9 nedenfor er reflektert på en slik 

måte at det ikke oppstår risiko for avvik fra prinsippene angitt der.  

(f) Kapitalutvidelser som ikke strider mot punkt a) eller d) ovenfor og som av Hafslund 

E-CO med rimelighet anses nødvendige for å gjennomføre (i) konsolideringer-

/oppkjøp av kraftproduksjonsvirksomhet som anses ønskelige, (ii) investeringer i 

egne anlegg, eller (iii) for å opprettholde tilfredsstillende kredittverdighet, kan 

vedtas av Hafslund E-CO alene, forutsatt at Hafslund E-CO direkte eller indirekte 

kontrollerer aksjemajoriteten i Produksjonsselskapet på beslutningstidspunktet. Slike 

transaksjoner skal skje til markedspris. Dersom Innlandet Energi Holding etter en 

gjennomført kapitalutvidelse som er rettet mot Hafslund E-CO ikke mener den med 

rimelighet var nødvendig for å gjennomføre det aktuelle formålet, skal spørsmålet 

tas opp med Hafslund E-CO innen tre måneder fra gjennomføringstidspunktet. 

Dersom partene blir enige om at kapitalutvidelsen helt eller delvis ikke med 

rimelighet var nødvendig, skal denne del av kapitalutvidelsen gjøres om til gjeld. 

Dersom partene ikke blir enige i spørsmålet innen en måned etter at spørsmålet blir 

tatt opp, kan Innlandet Energi Holding kreve spørsmålet om kapitalutvidelsen 

objektivt sett med rimelighet var nødvendig avgjort av ekspert med bindende 

virkning i henhold til punk 6 i vedlegg 3 til Produksjonsavtalen. 

Avvik fra Lokaliseringsbestemmelsen i punkt 4c) og forutsetningene i a) til f) ovenfor krever 

tilslutning fra Innlandet Energi Holding.  

Hafslund E-CO skal sørge for at ovennevnte forutsetninger til enhver tid overholdes og tiltres av 

eventuelle nye aksjonærer i Produksjonsselskapet. 

8.3 Aksjene i Produksjonsselskapet 

På Gjennomføringstidspunktet vil Produksjonsselskapets aksjekapital være NOK [ ] fordelt på [ ] 

aksjer, hver pålydende NOK [ ]. De til enhver tid utstedte aksjene i Produksjonsselskapet er i denne 

Avtalen samlet benevnt Produksjonsaksjene.  
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8.4 Utbytte 

Partene har en forventning om at samlede utbytteutdelinger per år fra Produksjonsselskapet minst 

vil være på et nivå med tidligere utbytteutdelinger fra produksjonsvirksomhetene i Hafslund E-CO 

og Eidsiva samlet. Hensyntatt hovedregelen om kapitalstruktur i punkt 7 i Produksjonsavtalen skal 

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

normalsituasjoner tilsvarer 60-90 % av underliggende resultat etter skatt, med 50 % 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, jf. nevnte punkt 7 i Produksjonsavtalen. Med underliggende 

resultat etter skatt menes her resultat etter skatt korrigert for engangsposter og urealiserte 

verdiendringer. 

9. OMSETNINGSBEGRENSNINGER I SELSKAPENE OG DERES EIERE 

(a) 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 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. 

(b) 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.  

(c) 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.  

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

disponeres over av Eidsiva i henhold til c) ovenfor, skal denne i utgangspunktet kun 

benyttes av Eierne/Aksjonærene i Eidsiva, 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 Innlandet Energi Holding. Oslo kommune/Hafslund E-CO på den ene 

siden og Innlandet-kommunene/Innlandet Energi Holding 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 opp til hver av 

40



 
 

#8474253/2 18 (26) 

Eierne/Aksjonærene å avgjøre om deres respektive andel av Eidsivas Frie Tredjedel 

disponeres ved salg av Aksjer i Eidsiva eller ved salg av aksjer i Aksjonærene eller 

overliggende selskaper.  

(e) Partene er enige om at det ikke skal kunne tre inn private eiere på andre måter med 

mindre (i) det er klart at det ikke påvirker Eiernes/Aksjonærenes adgang til å 

disponere den Frie Tredjedel, jf. bokstav c) ovenfor, eller (ii) Eierne/Aksjonærene er 

enige om slik inntreden og konsekvensene dette skal ha for Eiernes/Aksjonærenes 

respektive andel av den Frie Tredjedel.  

(f) Hver av Eierne/Aksjonærene forplikter seg til å sørge for at verken de selv eller 

deres rettsetterfølgere direkte eller indirekte foretar disposisjoner som forringer den 

andre Eiers/Aksjonærs adgang til å selge sin andel av den Frie Tredjedel til private. 

Dersom en Eier/Aksjonær har brutt denne forpliktelsen skal den misligholdende 

Eieren/Aksjonæren rette opp forholdet innen [3] måneder. Dersom slik retting ikke 

finner sted innen fristen, skal den misligholdende Aksjonæren medvirke til slike 

tiltak som den andre Aksjonæren med rimelighet foreslår for å rette forholdet, 

inkludert gjennom utstedelse av nye aksjer i Produksjonsselskapet. For øvrig skal den 

misligholdende Eieren/Aksjonæren erstatte det påregnelige økonomiske tap den/de 

andre Eierne/Aksjonæren påføres som følge av misligholdet.  

(g) Alle Parter/Eiere skal rapportere alle eierendringer i alle relevante selskaper til 

Eidsiva og Hafslund E-CO, slik at begge disse til enhver tid kan vedlikeholde sine 

oversikter over alle relevante eierforhold. 

(h) 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. 

10. FREMTIDIG KONSOLIDERING 

(a) Partene er enige 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 tilpasning av Aksjonæravtalen eller at det 

inngås ny aksjonæravtale, krever godkjennelse fra både Hafslund E-CO og Innlandet 

Energi Holding for å kunne gjennomføres. 

(b) 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. Slike 

transaksjoner forutsetter at Partene blir enige om bytteforhold, om hvordan 

Hafslund E-CO skal gis adgang til å opprettholde sitt relative eierskap i Eidsiva, og 

om det er behov for endringer i Avtalen.  

(c) Hvis fremtidige konsolideringer medfører at Eidsiva blir eier av 

produksjonsvirksomhet skal slik virksomhet, som en del av den aktuelle 
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transaksjonen, avtales overført til Produksjonsselskapet (slik at Eidsiva eierandel i 

Produksjonsselskapet øker tilsvarende). 

(d) Hvis konsolidering medfører en kapitalutvidelse i Eidsiva forutsetter dette enighet 

om alle tilknyttede forhold, herunder om (i hvilken grad, og hvordan) Hafslund E-CO 

skal tilbys å opprettholde sin eierandel i Eidsiva, om relevante bytteforhold, om ny 

aksjonæravtale etc.  

(e) Følgende hovedprinsipper skal for øvrig gjelde ved fremtidige konsolideringer: 

(i) 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.  

(ii) Dersom Hafslund E-CO foreslår en potensiell transaksjon som nevnt under 

punkt (i) ovenfor, som innebærer at Eidsivas eierskap i Produksjonsselskapet 

vil falle under 20 %, krever en beslutning om en slik transaksjon tilslutning fra 

Innlandet Energi Holding (se punkt 8.2). Dersom slik tilslutning ikke gis fra 

Innlandet Energi Holding, skal Hafslund E-CO ha adgang til å opprette et nytt 

datterselskap som forestår kraftproduksjon, men dagens 

produksjonsvirksomhet (dvs. produksjonsvirksomheten i E-CO Energi og Eidsiva 

Vannkraft per Gjennomføringstidspunktet) må da bli liggende i 

Produksjonsselskapet.  

(iii) I den grad konsolideringsprosjekter blir aktuelle og konsolidering med Eidsiva 

er aktuelt, og den virksomhet som vurderes innkonsolidert ikke omfatter 

kraftproduksjonsvirksomhet, forutsettes det at Eidsiva leder 

konsolideringsprosjektet, og forestår vurderinger og forhandlinger knyttet til 

dette, dog slik at Hafslund E-CO skal holdes løpende orientert og involvert, slik 

at man ikke bruker tid og ressurser på prosjekter/retninger som ikke vil bli 

akseptert av Hafslund E-CO.  

(iv) Hvis det aktuelle konsolideringsprosjekt omfatter kraftproduksjonsvirksomhet, 

og det fortsatt er aktuelt med innkonsolidering i Eidsiva, forutsettes det at 

Eidsiva og Hafslund E-CO etablerer et samarbeid knyttet til vurdering og 

forhandlinger, dog slik at hvis konsolidering med Eidsiva ikke er aktuelt, så skal 

vurderinger og forhandlinger forestås av Hafslund E-CO. Hvis det dreier seg om 

mindre produksjonsvirksomheter vil Partene konkret vurdere avvik fra 

ovenstående.  

(v) Dersom en av 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. 
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11. SENTRALE BESLUTNINGER – KRAV OM TILSLUTNING 

Følgende beslutninger vedrørende Eidsiva skal, uavhengig av hva som måtte følge av relevante 

vedtekter eller Aksjeloven, behandles av generalforsamlingen i Eidsiva og krever samtykke og 

tilslutning både fra Innlandet Energi Holding som angitt i punkt 6.2 og Hafslund E-CO for å være 

gyldig vedtatt (slikt samtykke og tilslutning kan holdes tilbake på fritt grunnlag etter eget skjønn og 

skal ikke kunne overprøves av noen andre): 

(a) Enhver endring av Lokaliseringsbestemmelsene i Avtalens punkt 4 og/eller aksept for 

avvik fra disse som angitt i punkt 4 e); 

(b) 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; 

(c) 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; og 

(d) Enhver konsolidering som beskrevet i punkt 10(a). 

12. EIERUTVALG 

(a) Det skal avholdes halvårlige eiermøter der Eierne orienteres om og kan diskutere 

status og forhold av betydning. 

(b) Det skal opprettes et eierutvalg for løpende informasjonsutveksling og dialog mellom 

Eierne, herunder diskusjon av viktige saker og sentrale beslutninger som nevnt i 

punkt 11, og andre eierspørsmål. 

(c) Formålet med eierutvalget er blant annet at alle spørsmål som krever tilslutning fra 

Eierne skal forelegges for, og diskuteres i, eierutvalget i god tid før de aktuelle 

beslutninger skal fattes. 

(d) Oslo kommune  og Innlandet-kommunene kan oppnevne inntil 6 representanter hver 

til eierutvalget. I tillegg skal styreleder og daglig leder (og andre) fra Eidsiva og 

Produksjonsselskapet møte i eierutvalget hvis eierutvalget ønsker det, eventuelt 

også representanter for de ansattes organisasjoner. Videre kan representantene i 

eierutvalget ta med seg profesjonelle rådgivere til eierutvalgsmøter dersom det er 

ønskelig.  

(e) Retten til å oppnevne eierutvalgets leder skal tilligge den bakenforliggende 

eierkommune som har den største eierposten i Eidsiva. 

(f) Det er utarbeidet et eget dokument som nærmere regulerer temaer knyttet til 

eierutvalget (faste årlige møter, innkallinger, informasjon fra selskapene til 

utvalget, deltakelse fra selskapene i utvalget mv.) (se Vedlegg 12). 
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13. OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE AV AKSJER 

13.1 Styresamtykke  

(a) 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 i Eidsiva. For ordens skyld, overdragelse 

av aksjer direkte eller indirekte i en Aksjonær anses ikke som en disposisjon som helt 

eller delvis overfører den den økonomiske interessen tilknyttet Aksjene.    

(b) Styret skal bare nekte samtykke til disposisjonen dersom disposisjonen medfører 

risiko for at offentlig eierskap og kontroll i Produksjonsselskapet ikke opprettholdes, 

jf. prinsippet i Vannfallrettighetsloven § 5, eller dersom salget/overdragelsen 

forringer en Aksjonærs adgang til å omsette sin respektive andel av privat 

omsettelige Aksjer, jf. punkt 9.   

(c) Aksjer kan pantsettes dersom panthaver ved skriftlig meddelelse til Eidsiva bekrefter 

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

pantet vil påse at denne Avtalens bestemmelser knyttet til overdragelse av Aksjer 

overholdes (herunder blant annet at samtykke til overdragelsen av Aksjene skal 

innhentes, jf. dette punkt 13.1, og at erververen skal tiltre Avtalen, jf. punkt 13.2). 

13.2 Tiltredelse 

(a) Selv om samtykke etter punkt 13.1 er gitt, kan en Aksjonær kun overføre Aksjer til 

en part som har tiltrådt Avtalen ved å signere en erklæring med vesentlig samme 

innhold som erklæringen inntatt i Vedlegg 13.2. Ved konserninterne overdragelser av 

Aksjer i Hafslund E-CO-konsernet, jf. punkt 6.3.2, skal erververen tiltre Avtalen og 

Hafslund E-CO skal være ansvarlig for at erververen oppfyller sine forpliktelser etter 

Avtalen. 

(b) Nye aksjonærer som følge av fremtidige kapitalforhøyelser i Eidsiva og/eller 

selskaper som direkte eller indirekte eier aksjer i Produksjonsselskapet (herunder 

også fusjoner eller andre hendelser hvor aksjer eller rettigheter til aksjer utstedes) 

skal også tiltre Avtalen (eller aksjonæravtalen for Produksjonsselskapet) ved å 

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

13.2. Det påligger det relevante styret å sørge for slik tiltredelse. 

14. RAPPORTERING/INFORMASJONSUTVEKSLING 

(a) Selskapene skal, i den grad det er adgang til det 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 kommunale eiere. 

(b) Selskapet skal forberede og levere følgende til hver av Aksjonærene: 

(i) Selskapets konsoliderte reviderte årsregnskaper innen 30. april hvert år; og 

(ii) Selskapets konsoliderte ureviderte kvartalsregnskaper innen førtifem (45) 

dager etter utløpet av det aktuelle kvartalet.  

(c) Den enkelte Aksjonær og dennes representanter skal, i den grad det er adgang til det 

etter gjeldende rett (eventuelt mot taushetserklæring), på forespørsel gis tilgang til 
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underliggende regnskapsmateriale og annen dokumentasjon for Eidsivas 

Datterselskaper og Produksjonsselskapet. 

(d) I forbindelse med eventuelle aksjesalgsprosesser skal Eidsiva og Produksjonsselskapet 

bistå med all forespurt bistand (på sedvanlige vilkår og mot kostnadsdekning). 

15. TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE 

(a) Alle transaksjoner mellom Eidsiva eller Produksjonsselskapet eller noen av deres 

Datterselskaper på den ene side og en Aksjonær eller en Aksjonærs Nærstående på 

den annen side, skal skje på markedsmessige priser og vilkår, i henhold til 

Aksjelovens regler.  Aksjonærene har en særlig plikt til å påse dette hva angår seg 

selv og sine Nærstående. 

(b) Partene er enige om at det skal utarbeides styrende dokumenter i Eidsiva og 

Produksjonsselskapet for internprising av transaksjoner og avtaler mellom 

Nærstående, som også skal inneholde rutiner for rapportering og årlig revisjon.   

16. MISLIGHOLD 

16.1 Brudd på Lokaliseringsbestemmelsene 

(a) Dersom en Aksjonær mener det foreligger brudd på Lokaliseringsbestemmelsene som 

gjelder for Eidsiva og Nettselskapet, skal Aksjonæren ta dette opp skriftlig med den 

andre Aksjonæren og styret i Eidsiva,  

Dersom begge Aksjonærene er enige om at det foreligger et brudd på 

bestemmelsene skal de sammen med styret legge en plan for å rette opp i forholdet, 

og om nødvendig treffe vedtak på generalforsamlingen om dette.  

Dersom Aksjonærene er uenige om hvorvidt det foreligger brudd på 

Lokaliseringsbestemmelsene, skal de i fellesskap og sammen med styret i Eidsiva 

søke å fremskaffe ytterligere informasjon for å belyse forholdet. Dersom det [6] 

måneder etter at bruddet ble påtalt fremdeles er uenighet mellom Aksjonærene om 

hvorvidt det foreligger brudd kan hver av Aksjonærene kreve at saken skal avgjøres i 

henhold til punkt 19. Etter at det eventuelt er konstatert gjennom slik behandling at 

det foreligger brudd på Lokaliseringsbestemmelsene plikter Aksjonærene og styret i 

Eidsiva å rette opp i forholdet som angitt ovenfor.  

(b) Dersom Innlandet Energi Holding mener det foreligger brudd på 

Lokaliseringsbestemmelsen som gjelder for Produksjonsselskapet, skal Innlandet 

Energi Holding ta dette opp skriftlig med Produksjonsselskapet og Hafslund E-CO.  

Dersom Hafslund E-CO er enig i at det foreligger brudd på Lokaliseringsbestemmelsen 

skal Hafslund E-CO sammen med Innlandet Energi Holding legge en plan for å rette 

opp i forholdet, og om nødvendig sørge for at det treffes nødvendige 

selskapsbeslutninger om dette i Produksjonsselskapet. 

Dersom Hafslund E-CO ikke er enig i at det foreligger brudd på 

Lokaliseringsbestemmelsen gjelder det som er skrevet ovenfor i 16.1(a) om 

tvisteløsning tilsvarende. 
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16.2 Sanksjoner 

(a) Hvis en Aksjonær misligholder sine forpliktelser etter punkt 16.1(a) og 16.1(b) til å 

sørge for at et brudd på Lokaliseringsbestemmelsene rettes opp innen 6 måneder 

etter at bruddet er omforent eller fastslått, skal den misligholdende Aksjonæren 

betale en konvensjonalbot på NOK 50 millioner til den andre Aksjonæren. Betaling av 

nevnte konvensjonalbøter medfører ikke at plikten til å rette bruddet opphører.  

(b) Hvis Innlandet-kommunene (eller deres respektive holdingselskaper) inngår avtaler, 

eller på annen måte etablerer forpliktende samarbeid om utøvelse av 

aksjonærrettigheter utover det som følger av aksjonæravtalen for Innlandet Energi 

Holding, som i realiteten innebærer en skjerpelse av tilslutningskravet angitt i punkt 

6.2 første avsnitt, og forholdet ikke lar seg rette uten skade innen 6 måneder, skal 

Innlandet Energi Holding betale en konvensjonalbot på NOK 50 millioner til Hafslund 

E-CO.  

(c) Konvensjonalbøtene i punkt a) og b) skal være gjenstand for KPI-justering hvert 

femte år. 

(d) Bestemmelsene i dette punkt 16.1 avskjærer ikke Partenes rett til å gjøre andre 

misligholdsbeføyelser etter bakgrunnsretten gjeldende ved brudd på 

Lokaliseringsbestemmelsene eller annet mislighold av denne Avtalen.  

16.3 Heving 

Ved vesentlig og vedvarende mislighold fra Hafslund E-CO/Oslo kommune eller Innlandet Energi 

Holding/Innlandet-kommunene sin side kan Aksjonæravtalen termineres i sin helhet.     

17. DIVERSE BESTEMMELSER 

17.1 Forholdet til vedtekter og Aksjeloven 

Denne Avtalen går i tilfelle motstrid foran vedtektene i Selskapene og fravikelige regler i 

Aksjeloven. 

17.2 Lojalitet 

Partene skal opptre lojalt overfor Eidsiva-konsernets og Produksjonsselskapets virksomhet, de 

ansatte i disse virksomhetene og de øvrige Partene. 

17.3 Benyttelse av stemmerett 

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

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

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

oppfylles. 

17.4 Foretaksstyring 

Partene skal sørge for at Eidsiva og Produksjonsselskapet til enhver tid har på plass adekvate 

rutiner, instrukser og styringsdokumenter for å sikre at selskapene overholder alle relevante lover 

og forskrifter, herunder knyttet til korrupsjon og hvitvasking mv.  

17.5 Ytterligere Aksjer underlagt Avtalen 

Hver av Aksjonærene og Eidsiva er enige om at Aksjer eller Produksjonsaksjer som erverves av dem 

etter inngåelse av denne Avtalen som følge av erverv, kapitalforhøyelse, aksjesplitt, utbytte eller 
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på annen måte, skal være underlagt denne Avtalens bestemmelser på samme måte som om de var 

eiet av nevnte Parter på tidspunktet for avtaleinngåelsen. 

17.6 Kostnader og utgifter 

Hver av Hafslund E-CO og Eidsiva skal dekke sine egne kostnader og utgifter tilknyttet forberedelser 

til, og gjennomføring av, de transaksjoner som er forutsatt i denne Avtalen og Transaksjonsavtalen. 

17.7 Meddelelser 

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

som gitt dersom den er sendt med forhåndsbetalt rekommandert post, sendt på e-post eller levert 

til en Parts adresse som angitt i Vedlegg 1 eller innledningsvis i denne Avtalen. 

17.8 Gjenparter 

Denne Avtalen kan signeres i flere gjenparter og skal være i kraft når hver av Partene har signert en 

gjenpart.  

17.9 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 Aksjonærene forhandle i god tro for å komme til enighet om vilkårene i en gjensidig 

tilfredsstillende bestemmelse som skal erstatte bestemmelsen som er funnet å være ugyldig eller 

ikke rettskraftig. 

18. OMFANG, VARIGHET OG ENDRINGER 

(a) Avtalen trer i kraft på Gjennomføringstidspunktet. Med mindre Eierne, Aksjonærene 

og Eidsiva avtaler noe annet, opphører Avtalen på det tidligste tidspunktet av (i) et 

salg av samtlige Aksjer og (ii) en oppløsning av Eidsiva.  

(b) Avtalen kan endres med bindende virkning for alle Parter med tilslutning fra 

Hafslund E-CO og Innlandet Energi Holding. Dersom endringen gjelder punktene 8.2 

eller 11, skal tilslutningen fra Innlandet Energi Holding gis i henhold til punkt 6.2. For 

andre endringer skal spørsmålet om tilslutning avgjøres av et flertall av aksjene og 

stemmene i Innlandet Energi Holding. 

(c) For en Aksjonær som avhender samtlige av sine Aksjer eller i overensstemmelse med 

Avtalens bestemmelser før opphørstidspunktet etter punkt 18(a) ovenfor, opphører 

Avtalen for denne Aksjonæren når Aksjene er overført til ny eier, dette er registrert i 

Eidsivas aksjeeierbok og ny eier har tiltrådt Avtalen i henhold til punkt 13.2. 

Bestemmelsene i denne Avtalen knyttet til Produksjonsselskapet, herunder 

Lokaliseringsbestemmelsen i punkt 4 og sanksjonsbestemmelsen i punkt 16, skal 

imidlertid fortsette å være bindende for Hafslund E-CO så lenge Hafslund E-CO 

direkte eller indirekte eier aksjer i Produksjonsselskapet.  

(d) Opphør av Avtalen i henhold til punktene 18(a) eller 18(c) ovenfor fritar ikke for 

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

opphørstidspunktet.  

(e) Enhver endring i eller tilføyelse til Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av 

Partene. Partene plikter likevel å medvirke til nødvendige mindre tilpasninger av 
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Avtalen og Eidsiva/E-CO-vedtektene av avtaleteknisk karakter som ligger innenfor 

Avtalens formål som følge av opptak av nye eiere i Eidsiva eller E-CO. 

19. LOVVALG OG TVISTER 

(a) Denne Avtalen og alle andre forhold Avtalen relaterer seg til skal reguleres av, og 

tolkes i samsvar med, norsk rett. 

(b) Enhver tvist, uenighet eller krav som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen 

skal avgjøres av de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting. 

* * * 

 

[SIGNATURSIDE FØLGER] 
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SIGNATURSIDE AKSJONÆRAVTALE EIDSIVA: 

 

Denne Avtalen er signert av Partene den [dato] 2019 

 

Oslo kommune 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

Innlandet-kommunene5 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Etter fullmakt Tittel: Etter fullmakt 

 

Innlandet Energi Holding AS 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

Hafslund E-CO AS 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

Eidsiva Energi AS 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

E-CO Energi AS 

_______________________ _______________________ 

Navn: Navn: 

Tittel: Tittel: 

 

                                                 

5 Legges inn separate signaturblokker for hver av Innlandet-kommunene (med relevante holdingselskaper).  
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