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Vedlegg 1

FISJONSPLAN
for
Eidsiva Energi AS
(org nr 983 424 082, Vangsvegen 73, 2317 Hamar)

som overdragende selskap
og
Eidsiva Hjelpevannkraft AS
(org nr 921 699 069, Industrigata 45, 2619 Lillehammer)

som overtakende selskap
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Bilag:
Bilag

I

Fordeling av Eidslva Energi AS' eiendeler, rettigheter og forpliktelser
("Fisjonsbalanse")

Bilag 2

Vedtekter for Eidsiva Energi AS før gjennomført fisjon

Bilag 3

Vedtekter for Eidsiva Energi AS etter gjennomført flsjon

Bilag 4

Vedtekter for Eidsiva Hjelpevannkraft AS før gjennomført fisjon

Bilag 5

Vedtekter for Eidsiva Hjelpevannkraft AS etter gjennomført fisjon

Bilag 6

Eidslva Energi AS' årsregnskap, årsberetnlng og revlsJonsberetning for det siste
regnskapsåret

Bilag 7

Eidsiva Hjelpeva nnkraft AS' stiftelsesdokum€nt
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Fisjonsplan

Denne fisjonsplanen ("Fisjonsplanen") er inngått 3. april 2019 mellom:

(1) Eidsiva Energi AS, org nr 983 424

O82, Vangsvegen

73,23L7 Hamar ("EE") som

overdragende selskap, og

(2) Eidsiva Hjelpevannkraft AS, org nr 921 699 069, Industrigata 45, 2619 Lillehammer
( "Hjel peselska pet"), som overta kende se lska p.

1

BEGR.UNNELSE FOR FISJON

Det er planlagt en transaksjon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrisitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksjons- og nettvirksomhet.

I forbindelse med denne planlagte transaksjonen mellom EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruktureringer i Eidsiva-konsernet for å legge til rette for
gjennomføringen av transaksjonen. I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg til
eiendommer eid av Eidsiva Vannkraft AS ("EV"). Det er planlagt å samle hjemlene som er plassert i
EE og eiendommene som er plassert i EV ved å overføre hjemler i EE til EV. I EE er det også en 99 o/o
eierandel i Mesna Kraftselskap DA (org nr 980 460 436) og et bankinnskudd som skal overføres til EV
samtidig med de ovennevnte hjemlene.
Det foreslås at ovefføringene gjennomføres ved en reorganisering i to trinn, henholdsvis en fisjon
("Fisjonen") og en etterfølgende trekantfusjon ("Trekantfusjonen"), Fisjonen gjennomføres ved at
EE fisjoneres slik at de aktuelle hjemlene, bankinnskuddet og eierandelen i Mesna Kraftselskap DA
overføres fra EE til Hjelpeselskapet, Hjelpeselskapet er et tomt selskap som EE har ervervet fra
Advokatfirmaet Thommessen. Alie EE sine aksjer i Hjelpeselskapet innløses umiddelbart i forkant av

Fisjonen. Rett i etterkant av Fisjonen, gjennomføres Trekantfusjonen der Hjelpeselskapet fusjoneres
med EV. I Trekantfusjonen får aksjonærene vederlag i form av forhøyelse av aksjekapitalen i EE.
Styrene i EE og Hjelpeselskapet har i fellesskap utarbeidet denne Fisjonsplanen.

2

METODE FOR. FIS'ON

Fisjonen gjennomføres etter reglene iaksjeloven kapittel 13 og 14. Fisjonen gjennomføres ved at de
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgåf av Bilåo 1 til Fisjonsplanen overføres fra EE til
Hjelpeselskapet, mens EEs øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser beholdes i EE.
Ved Fisjonen nedsettes aksjekapitalen i EE i samsvar med fordelingen av nettoverdiene mellom EE og
Hjelpeselskapet, slik at aksjekapitalen reduseres med NOK 51 856,4262 fra NOK 518 564 262 til NOK
518 512 405,5738. Kapitalnedsettelsen i EE gjennomføres ved at aksjenes pålydende reduseres fra kr
1,5 med NOK 0,00015 til NOK 1,49985. Aksjeeierne i EE mottar vederlag i form av aksjer i
Hjelpeselskapet.
Umiddelbart forut for Fisjonen skal aksjekapitalen og overkurs i Hjelpeselskapet nedsettes til null fra
NOK 30 000, ved innløsning av samtlige aksjer i Hjelpeselskapet (dvs. 1 000 aksjer pålydende trtOK
30). Umiddelbart i etterkant av kapitalnedsettelsen forhgyes aksjekapitalen i Hjelpeselskapet som ledd
i Fisjonen,

t2ss9rs9l2
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Fisjonen omhandlet i denne Fisjonsplanen og Trekantfusjonen, vil være betinget av hverandre, og
Trekantfusjonen skal gjennomføres umiddelbart etter at Fisjonen er gjennomført,

3
3.1

VEDERLAG OG BYTTEFORHOLD

Verdsettelse

Ved Fisjonen fordeles aksjekapitalen i EE i samme forhold som EEs nettoverdier fordeles ved Fisjonen.
Fastsettelsen av EEs nettoverdier er basert på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank I Markets, Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpeselskapet i forbindelse med Fisjonen, består av hjemler til fast eiendom, bankinnskudd og en 99
o/o eierandel i Mesna Kraftselskap DA som er et selskap som i hovedsak
kun eier fordringer og hjemler
til fast eiendom. Disse eiendelene, rettighetene og forpliktelsene er verdsatt av administrasjonen i EE
per samme dato som verdsettelsen av EE,
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper, Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm fra virksomheten. Ved
verdsettelsen av det som skal overføres fra EE til Hjelpeselskapet i forbindelse med Fisjonen er det
hovedsak lagt vekt på substansverdien til eiendelene, rettighetene og forpliktelsene,

i

Verdien av det som utfisjoneres utgjør ca. 0,0I o/o av totalverdien i EE. Dette forholdstallet er lagt til
grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen i EE, jf, skatteloven 5 11-8 første ledd.

3.2

Flsjonen

Aksjekapitalen i EE forut for Fisjonen er NoK 518 564 262, fordelt på :+S 709 508 aksjer, hver
pålydende NOK 1,5, Som følge av Fisjonen vil aksjekapitalen i EE bli reduseft med NOK 57 856,4262,
fra NOK 518 564 262ttl NOK 518 5t2405,5738 ved ataksjenes pålydenOe reduseres med NOK
0,00015, fra NOK 1,5 til NOK 1,49985 per aksje. Kapitalforhøyelsen i EE ved Trekantfusjonen utgjør
samme beløp.
Aksjekapitalen i Hjelpeselskapet forhøyes som følge av at Hjelpeselskapet mottar de utfisjonerte
verdiene. Aksjonærene i EE mottar 1 aksje i Hjelpeselskapet hver pålydende NOK 0,00015 for hver
aksje de eier i EE (1:1), dvs. 345 709 508 aksjer hver pålydende NOK O,OOO15, som gir en
aksjekapital på ruOf 5L 856,4262 (tilsvarende kapitalnedsettelsesbeløpet i EE).

4
4,t

TIDSPUNKTER

Selskapsrettslig ikrafttredelse

Fisjonen trer selskapsrettslig i kraft når kreditorenes seksukersfrist for å kreve innfrielse eller
sikkerhetsstillelse er utløpt og melding om Fisjonens ikrafttredelse deretter er registrert i
Foretaksregisteret, jf. aksjeloven 5 14-8, jf. S 13-17 ("Ikrafttredelsestidspunktet"). Det tas sikte
på registrering i løpet av juni 2019.
På I

krafttred elsestidsp u nktet

i

n

ntrer

føl

gende vi rkn inger av Fisjo

(i)

Aksjekapitalen i EE er nedsatt.

(ii)

Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra EE
Fisjonsplanens bestem melser.

(ii

i)
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n e

n

til Hjelpeselskapet i henhold til

Aksjekapitalen i Hjelpeselskapet er forhøyet (fra NOK 0) og nye aksjer er utstedt til
aksjonærene i EE,
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(iv)

Vedtektene i EE og Hjelpeselskapet er endret I overenstemmelse med forslaget i denne
Fisjonsplanen.

til Fisjonsplanen skal inntre ved Fisjonens ikrafttredelse

(v)

Andre virkninger som i henhold

4.2

RGgnskapsmessig gjennomføring

Fisjonen gjennomføres regnskapsmessig med virkning fra 1. januar 2019 ("Delingstidspunktet").
Alle transaksjoner, kostnader og innteKer knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som
Hjelpeselskapet skal ovelta, tilordnes fra dette tidspunkt Hjelpeselskapet.
Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet

4,3

Skattemessig gjennomføring

Fisjonens virkningstidspunK er det selskapsrettslige gjennomføringstidspunkt,
skatteloven 5 11-10 tredje ledd.

jf. punkt 4.1 ovenfor

og

Skattemessig resultat i fisjonsåret knyttet til de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som
overføres ved Fisjonen fordeles mellom selskapene med virkning fra Delingstidspunktet. Dette
innebærer at det skattemessige resultatet fra og med 1. januar 2019 knyttet til de eiendelene,
rettlghetene og forpliktelser som overføres ved Fisjonen, tilordnes det selskapet som i henhold til
Fisjonsplanen skal overta den enkelte eiendel, rettighet eller forpliktelse som det skattemessige

resultatet er knyttet til,
Fisjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter reglene for skattefri fisjon. I samsvar med
skatteloven 5 11-8 første ledd fordeles både nominell aksjekapital og skattemessig innbetalt kapital i
samme forhold som nettoverdiene i EE.
Fisjonen medfører ikke beskatning, verken av selskapene eller aksjonærene,

5
5.1

FORDELINGEN MELLOM SELSKAPENE

Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser

Ved Fisjonen overføres nærmere bestemte hjemler til fast eiendom, et bankinnskudd og en 99 olo
eierandel i Mesna Kraftselskap DA fra EE til Hjelpeselskapet. De resterende eiendeler, rettigheter og
forpliktelser blir igjen i EE. En detaljeft spesifikasjon av EEs kjente eiendeler, rettigheter og
forpliktelser, samt fordelingen mellom selskapene, fremgår av spesifikasjonen i Bilag 1,

5.2

Ukjente/uteglemteeiendelerrrettigheterogforpliktelser

Hvis det viser seg at EE pr lkrafttredelsestidspunkt hadde eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som
ikke er med i Bilao 1, og heller ikke er tatt i betraktning ved utarbeidelse av bilaget, skal disse
eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som knytter seg til det som har vært til formål å overføre ved
denne reorganiseringen, overføres til Hjelpeselskapet. Eiendeler, rettigheter og gjeld/forpliktelser som
ikke knytter seg til det som det har vært formål om å overføre, skal tilordnes EE,

5.3

Fordeling som eventuelt ikke lar seg gjennomføre

Dersom den i Bilao 1 fastsatte fordeling ikke lar seg gjennomføre fullt ut, skal det ytes kompensasjon
mellom selskapene i kontanter, forutsatt at forholdet har økonomisk betydning,

5.4

Skatteposisjoner
Skatteposisjoner knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra EE til
Hjelpeselskapet som ledd i Fisjonen, blir videreført uendret i Hjelpeselskapet i henhold til skatteloven
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5 11-7 første ledd, Skatteposlsjoner som ikke knytter seg til konkrete eiendeler, rettigheter eller
forpliktelser fordeles ihenhold tilskatteloven $ 11-8 tredje og fjerde ledd.

5,5

Ansatte

Samtlige av de ansatte fortsetter sitt ansettelsesforhold i EE uendret, Det er ingen ansatte i
Hjelpeselskapet. Det vises til punkt 8 hvor Fisjonens betydning for de ansatte i EE er nærmere omtalt.

6
6.1
6.1.1

SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER VED FIS'OI{EN

Eidsiva Energi AS
Godkjennelse av Fisjansplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:
Fisjansplanen, datert 3. aprll 2019, for fisjonen av Eidsiva Energi AS (org nr 983
424 082) med Eidsiva Hjelpevannkraft AS (org nr 921 699 069) som overtakende
selskap, godkJennes.

6.1.2

Forslag til beslutning om kapitalnedsettelse og vedtektsendring

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning
Som følge av fisjonen nedseffes aksjekapitalen i Eidsiva Energi AS med NOK 51
856,4262, fra NOK 518 564 262 tll NOK 518 512 405,5738, ved at aksjenes
pålydende reduseres med NOK 0,00015, fra NOK 1,5 til NOK 1,49985 pr aksje.
Med virkning fra fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres vedtektenes $ 4

første avsnitt til å lyde:
"Selskapets aksjekapital er på 519.s12,405,5738 kroner fordelt på z+s.zos.soe
aksjer, hver pålydende 1,49985 kroner innbetalt. Aksjekapitalen består av
114.084.138 A-aksjer å pålydende 1,49985 kroner, 55.313.521 B-aksjer å
pttydende 1,49985 kroner og 176.311.849 C-aksjer pålydende 1,49985.'
Eidsiva Energi AS' vedtekter slik de lyder før og etter Fisjonen er vedlagt som Bilag 2 og Bilag 3.

6.2
6.2.1

Eidsiva Hjelpevannkraft AS
Godkjennelse av fisjonsplan

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Hjelpevannkraft AS treffer følgende beslutninger:
Fisjonsplanen, datert 3. april 2019, for fisjonen av Eidsiva Energi AS (org nr 983
424 082) med Eidsiva Hjelpevannkraft AS (org nr 921 699 069) sam overtakende
selskap, godkjennes.

6.2.2

Forslag til beslutning om nedsettelse av aksjekapital umiddelbart forut far Fisjonen

Umiddelbart forut for kapitalforhøyelsen ved Fisjonen innløses samtlige av Eidsiva Energi AS' aksjer
Eidsiva Hjelpevannkraft AS. Følgende vedtak foreslås;

(i)

L2sS9Ls9/2

Aksjekapitalen nedsettes med NOK 30 000, fra NOK 30 000 til NOK 0, ved innløsning av
1 0a0 aksjer hver pålydende NOK 30. Innløsningen gjelder samtllge aksjer i Eidsiva
Hjelpevannkraft AS.
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i

(ii)

Nedsette/sesbeløpene under punkt (i) utbetales til eneaksjeeieren, Eidsiva Energi AS ved
registrering av aksjekapitalnedsettelsen i Foretaksregrsferet etter utløpet av kreditorfristen
på 6 uker.

(iii)

Kapitalnedsettelsen besluttes i forbindelse med, og er betinget av gjennomføringen av
kapitalforhøyelsen i Eidsiva Hjelpevannkraft AS i forbindelse med fisjonen av Eidsiva Energi
AS med Eidslva Hjelpevannkraft AS som overtakende setskap.

6.2.3

Forslag til beslutning om kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Som ledd i Fisjonen foreslås følgende vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen:

(i)

Aksjekapitalen i Eidsiva Hjelpevannkraft AS forhøyes med NOK 57 856,4262, fra NOK 0 til
51 856,4262, ved utstedelse av 345 709 508 aksjer, hver pålydende NOK 0,00015.

NOK

(ii)

Totalt aksjeinnskudd er NOK 1 744 111, hvorav NOK 51 856,4262 er aksjekapital og NOK
692 254t5738 er averkurs og annen egenkapital.

(iii )

Kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Eidsiva Hjelpevannkraft AS overtar nærmere angitte
eiendeler, reftigheter og forpliktelser fra Eidsiva Energi AS i henhold til punkt 5 og Bilag 1
fisJonsplanen datert 3. april 2019.

1

i

(iv)

i sin helhet aksjonæ,rene i Eidsiva Energi AS, i henhold til deres
eierandel i Eidsiva Energi AS. Aksjene anses tegnet av aksjonærene i Eidsiva Energi AS når
generalforsamlingen i Eidsiva Energl AS har godkjent fisJons- og trekantfusjonsplanen.

(v)

De nye aksjene gir fulle rettigheter

(vi)

Anslåtte kostnader ved kapitalforhøyelsen er NOK 20 000 (eks mva),

(vii)

Som følge av kapitalforhøyelsen endres vedtektenes g

De nye aksjene tilfaller

i selskapet, inkludert rett til fasfsaft utbytte, fra
tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

ill å lyde:

'Aksjekapitalen er kr 51 856,4262, fordelt pE 345 709 508 aksjer, hver pSlydende
kr 0,00015."
Eidsiva Hjelpevannkraft AS'vedtekter før kapitalnedsettelsen i henhold
etter Fisjonen i dette punkt 6.2.3 følger som Bilag 4 og Bilag 5.

7

til punkt 6,2,2 og

FISJONSOMKOSTNINGER

Omkostningene ved Fisjonen dekkes av EE og Hjelpeselskapet i henhold til bytteforholdet i Fisjonen.
Som fisjonsomkostninger anses blant annet gebyr til Foretaksregisteret, samt honorar tll revisor og
advokat. Gebyr til Foretaksregisteret bæres av det selskapet gebyret er stilet til.

8

FISIONENS BEWDNING FOR DE ANSATTE

Det blir ikke overført noen ansatte fra EE til Hjelpeselskapet i forbindelse med Fisjonen. Fisjonen vil
ikke innebære noen konsekvenser for de ansatte i EE.
De ansatte vil bli informert om Fisjonsplanen i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven,
aksjeloven og øvrige gjeldende lovgivning og eksisterende avtaler. Eventuelle skriftlige uttalelser fra
de ansatte og bedriftsforsamlingen vil bli vedlagt saksdokumentene knyttet til Fisjonen,

12559t59/Z
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9

BETINGELSER FORGJENNOMFøRING AV FISJONEN

Fisjonens gjennomføring er betinget av at:

(i)

Aksjene i Hjelpeselskapet er innløst.

(ii)

Trekantfusjonen mellom Hjelpeselskapet og EV, med vederlag i form av aksjer i
morselskapet, EE, godkJennes med nødvendig flertall i generalforsamlingene og kan
gjennomføres umiddelbart etter Fisjonen.

(iii)

Fristene for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven E t4-7, jf. gg 13-14 til 13-16, og
forholdet til kreditorer som eventuelt har fremsatt innsigelser, skal være endelig avgjort eller
det er oppnådd rettskraftig dom der det fastdås at Fisjonen uansett kan gjennomføres og
registreres I Foretaksregisteret.

10

ENDRINGERI FISJONSPLANEN

Styrene i EE og Hjelpeselskapet kan, etter at generalforsamlingene har godkjent Fisjonsplanen, på
vegne av generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i Fisjonsplanen og de vedtagte
dokumenter dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for
aksjeeiere I selskapene. Signaturberettiget i EE kan gjøre de endringer i Fisjonsplanen som
Foretaksregisteret eventuelt krever, dersom endringene er av rent formell eller teknisk art og ikke
medfører økonomiske konsekvenser.

11

BRISTENDE FORUTSETNINGER

Skulle det vise seg at fordelingen mellom selskapene er basert på uriktige eller ufullstendige
opplysninger om faktiske forhold, og at det derfor vil oppstå skjevheter som ikke kan rettes opp
gjennom andre bestemmelser i Fisjonsplanen, skal skjevheten kompenseres gjennom betaling av
kontantvederlag. Ved fastsettelse av betalingstidspunkt skal det tas rimelig hensyn til selskapenes
ikviditetssituasJon.
I

***
[SIGNATURSIDE FøLGER]
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Hamar, 3. april 2019
Styret i Eidsiva Energi AS

Leo Sø

Martin Lutnæs

åt;råu- K,{L.

{^
Kari Andreassen

Sylvia Kristin Brustad

n

il Rønn

nd Thue

(Styreleder)

eder)

Styret i Eidsiva Hjelpevannkraft AS

Øistein Mag
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Bilag 1
Flslonsbalanso tor Eldslvt Enerd AS og Cldrlt a Hj€lp€vannkmft AS
Eldslva Erer8l

BATANSE

AS

(frr fislonl

Eiendeler
Anleggsmidlet
lmmat€rielle eiendeleri

utisloneres

El&lv. Eneryl AS

Hlelpcvannlraft
(stter tlsronl

NOK

NOK

NOK

Forskning og utvikling
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende

0,00
575,15
0,00
0,00
308 675,15

0,00

0,00
308 675,15
0,00
0,00
1 308 675,15

1 308

Utsatt skattefordel
Goodwill
1

Eldslvå

(etter ftsionl

Kommentarer

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1

Varige driftsmidler:

Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anleg€
Skjp rigger, fly og lignende
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Sum Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
lnvestering i datterselskap
lnvestering i annet foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
lnvestering i tilknyttet selskap
Lån til tilknyftet selskap og felles kontrollert virksomhet

27 t25 424,53
0,00
0,00
0,00
424,53

27 125 424,53
0,00
0,00
0,00
2t 725 424,53

16 7a4 776 130,57

16 784 776 13O,57

0,00

0,00
0,00
195 331 595,00
40 663 455,00
0,00

0,00
0,00
195 331 595,00
40 663 45s,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2t t25

Obligas.jone.

fodringer
anleggsmidler

Andre
Sum finansielle

sum dnleggsfridlet
omløpsmidler

150 493 385,00
77 177 254 566,57
77 193 698 656,25

0,00

493

386,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8eløpet på kr 493385 er balansefød verdi av
493 386,00 99 % eierandel i Mesna Kraftselskap DA

150 000 000,00

l7 170771780,51
77 793 205
0,00

493 3A6,00

280,25

493 385,00

0,00

Fordringer
Kundefordringe.
Andre fordringer

-2 491 800,00
656 906 239,00
7 35 223,79
0,00
521 679 275,8r

-2 491 800,00

0,00

656 906 239,00

0,00

132735 223,19
0,00
s2L 679 215,8t

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-132

FisjonsfordrinE
sum fordringer
lnvesteringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
Markedsbaserte åksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Andre markedsbaserte fi nånsille instrumenter
Sum investeringer

Eankinnskudd. kontanter op lipnende

omløpsnidler
SUME|ENDELER

Sum

EGEN K.APITAt OG

G,I

585,00 t250725,OO -502 083 310,00
-8O 404 09419
369,19
t7L74545291,O6
17112801186,06
600 832
-79 153

518 554 252,00

51 856,43

518 512 405,57

2 848 858 098,00

284 885,81

2 A4A 5J 3 212,19

Sum innskutt egenkapital

0,00
3 367 422360,00

Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital

opptjent egenkapital

Sum egenkopitol

s 317 623 8t7,06
5 317 623

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 310 725,00
1 310 725,00

1804111,00

Konvertible lån
Obligasjonslån

til kredittin*itusjoner

øvriE langsiktig cjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig g.j€ld:

91 259 341,00
-85 013 086,00

0,00

6D,76

346 672,24

7 407 364,76

5 315 215448,90

7744 110,40

I

I 407 368,76
1 407 368,76
1 754 041,00

3 367 OA5

5 316 216 44A,90
683 3O2 066,66

97 259 341,00
-85 013 086,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
6 246 255,00

0,00
0,00
0,00
8 165 768 800,00
8 155 768 800,00

0,00
0,00
0,00
8 165 768 800,00
8 165 768 800,00

0,00

t42 t55,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

t42

155,OO

0,00
0,00
4 466

424,OO

1 192 359,00
2 850 871,00
243 000 000,00

0,00

Fis.jonsgjeld

SUMEKOGGJETD

8t5,8t

6 246 255,00

Konvedible lån
Sertifikatlån
Gjeld til kredittinstitusjoner
teverandørgjeld
Betalbar skatt
slqldig€ offentlige avgifter
Aksjeutbytte
Annen kodsiktig gleld
Sum koftsiktis sield
Sun gjeld

51 856,43
294

0,00

afi,06

8 685 046 177,06

Gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninge for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Langsiktig gjeld:

Gjeld

0,00

EtO:

Egenkopitøl
lnnskutt egenkapitali
Aksjekapital
Overkurs

Sum

0,00

5 832 256,00

I

251 444 065,00
429 499 120,00

fltr454'29t,O6

0,00
0,00
4 466 424,00
1 192 359,00
2 850 871,00
243 000 000,00
0,00
5 432 256,00
257 4A4 065,00
429 499 120,00

I
t7772801786,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

50 070,00
50 070,00

1804111,00

Spesifikaslon av hjemler som overføres i forbindelse med fisjon

Kommunenummer Gardsnummer Bruksnummer Festenummer

402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
47919
4r9
479
479
419
4r9
4!9
479
479
426
426
426
426
426
426
426
426
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427
427

32
32
32
32
32
33
34
34
?4
35
35
36
36
36
36
36
36
36
42
42
42
43
44
44
45
45
45
46
46
46
48
48
49
58
69
71
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
71
47
48
48
49
74
14
14
14
74
L4
14
74
14
74
14
14
14
14
14

Navn

Eierforhold

Eierbrøk

48

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

49

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

rh
th

50

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7/1

51

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7h

52

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

r/7

36

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

77

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

18

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

1/1

19

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

th

77

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

18

EIDSIVA ENERGI AS

38

EIDSIVA ENERGI AS

39

EIDSIVA ENERGI AS

40

EIDSIVA ENERGI AS

47

EIDSIVA ENERGI AS

42

EIDSIVA ENERGI AS

7/1
Hjemmelshaver 7lL
Hjemmelshaver 7/1
Hjemmelshaver 7ll
Hjemmelshaver t/1
Hjemmelshaver 717
Hjemmelshaver 7h

43

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

44

EIDSIVA ENERGI AS

20

EIDSIVA ENERGI AS

2r

EIDSIVA ENERGI AS

22

EIDSIVA ENERGI AS

22

EIDSIVA ENERGI AS

77

EIDSIVA ENERGI AS

72

EIDSIVA ENERGI AS

72

EIDSIVA ENERGI AS

13

EIDSIVA ENERGI AS

14

EIDSIVA ENERGI AS

t4

EIDSIVA ENERGI AS

15

EIDSIVA ENERGI AS

16

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver 7h
Hjemmelshaver 117
Hjemmelshaver 717
Hjemmelshaver u7
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver rl7
Hjemmelshaver ur
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver rh
Hjemmelshaver 7/t
Hjemmelshaver UT

12

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

13

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7/1

85

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

!4

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

rh

68

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

tll

56

EIDSIVA ENERGI AS

Fester

u7

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

711

76

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

!1

77

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

78

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7/1
7/1

79

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

80

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

!1

81

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7h

82

EIDSIVA ENERGI AS

83

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

32

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

53

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

54

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

717

37

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

ur

103

EIDSIVA ENERGI AS

37

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver 7/1
Hjemmelshaver

38

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshåver

r/1

10

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7/1

51

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

711

57

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

UI
7h
7h
7lr

rlr

th

!r

th

!r

th

!r
th
!r
!r

226

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

227

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

229
230
237
232
233
234

EIDSIVA ENERGI AS

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver

7h

235

EIDSIVA ENERGI AS

7/r

236

EIDSIVA ENERGI AS

237

EIDSIVA ENERGI AS

238

EIDSIVA ENERGI AS

239

EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

EIDSIVA ENERGI AS
EIDSIVA ENERGI AS

rh

th
7h

!r
!r

7h

!t

u1

Kommentar

427

240

O EIDSIVA ENERGI AS

427

93

O EIDSIVA ENERGI AS

427

94

O EIDSIVA ENERGI AS

427

95

O EIDSIVA ENERGI AS

427

96

O EIDSIVA ENERGI AS

427

97

O EIDSIVA ENERGI AS

427

98

O EIDSIVA ENERGI AS

427

492

O EIDSIVA ENERGI AS

427

493

O EIDSIVA ENERGI AS

427

494

O EIDSIVA ENERGI AS

427

495

O EIDSIVA ENERGI AS

427

s03

O EIDSIVA ENERGI AS

424
428
424
428

ttz

O EIDSIVA ENERGI AS

428
429

23

O EIDSIVA ENERGI AS

429

24

O EIDSIVA ENERGI AS

429

63

O EIDSIVA ENERGI AS

429

27

O EIDSIVA ENERGI AS

429

72

O EIDSIVA ENERGI AS

429

75

O EIDSIVA ENERGI AS

429

22

O EIDSIVA ENERGI AS

429

23

O EIDSIVA ENERGI AS

429

38

O EIDSIVA ENERGI AS

429

39

O EIDSIVA ENERGI AS

429

7

O EIDSIVA ENERGI AS

429

7I

O EIDSIVA ENERGI AS

429

13

O EIDSIVA ENERGI AS

429

22

O EIDSIVA ENERGI AS

429

25

O EIDSIVA ENERGI AS

429

4I

O EIDSIVA ENERGI AS

429

53

O EIDSIVA ENERGI AS

429

10

O EIDSIVA ENERGI AS

429

30

O EIDSIVA ENERGI AS

429

15

O EIDSIVA ENERGI AS

429

21

O EIDSIVA ENERGI AS

429

22

O EIDSIVA ENERGI AS

429

23

O EIDSIVA ENERGI AS

429

24

O EIDSIVA ENERGI AS

429

34

O EIDSIVA ENERGI AS

429

53

O EIDSIVA ENERGI AS

429

I

O EIDSIVA ENERGI AS

429

9

O EIDSIVA ENERGI AS

429

t2

O EIDSIVA ENERGI AS

429

73

O EIDSIVA ENERGI AS

429

87

O EIDSIVA ENERGI AS

429

93

O EIDSIVA ENERGI AS

429

94

O EIDSIVA ENERGI AS

429

95

O EIDSIVA ENERGI AS

429

96

O EIDSIVA ENERGI AS

429

97

O EIDSIVA ENERGI AS

429

98

O EIDSIVA ENERGI AS

429

34

O EIDSIVA ENERGI AS

429

35

O EIDSIVA ENERGI AS

429

38

O EIDSIVA ENERGI AS

429

39

O EIDSIVA ENERGI AS

429

19

O EIDSIVA ENERGI AS

429

20

O EIDSIVA ENERGI AS

429

10

O EIDSIVA ENERGI AS

429

77

O EIDSIVA ENERGI AS

429

2I

O EIDSIVA ENERGI A5

429

7T

O EIDSIVA ENERGI AS

429

72

O EIDSIVA ENERGI AS

429

72

O EIDSIVA ENERGI AS

429

74

O EIDSIVA ENERGI AS

429

77

O EIDSIVA ENERGI AS

429

18

O EIDSIVA ENERGI AS

429

36

O EIDSIVA ENERGI AS

429

37

O EIDSIVA ENERGI AS

T7

O EIDSIVA ENERGI AS

II

O EIDSIVA ENERGI AS

45

O EIDSIVA ENERGI AS

66

O EIDSIVA ENERGI AS

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hiemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

U1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

U1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

U1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

429

49

38

O EIDSIVA ENERGI AS

429

50

37

O EIDSIVA ENERGI AS

429

50

38

O EIDSIVA ENERGI AS

429

50

39

O EIDSIVA ENERGI AS

429

54

30

O EIDSIVA ENERGI AS

429

54

34

O EIDSIVA ENERGI AS

429

35

O EIDSIVA ENERGI AS

36

O EIDSIVA ENERGI AS

429

54
54
54

54

O EIDSIVA ENERGI AS

429

55

23

O EIDSIVA ENERGI AS

429

55

24

O EIDSIVA ENERGI AS

429

56

11

O EIDSIVA ENERGI AS

429

56

t2

O EIDSIVA ENERGI AS

429

59

2

O EIDSIVA ENERGI AS

429

60

2

O EIDSIVA ENERGI AS

429

61

3

O EIDSIVA ENERGI AS

434

3

46

O EIDSIVA ENERGI AS

434

3

48

O EIDSIVA ENERGI AS

434
522
522
522
522
522
s22
522
522

3

49

O EIDSIVA ENERGI AS

45

10

O EIDSIVA ENERGI AS

207

17

O EIDSIVA ENERGI AS

208

l4

O EIDSIVA ENERGI AS

208

16

O EIDSIVA ENERGI AS

208

77

O EIDSIVA ENERGI AS

204

18

O EIDSIVA ENERGI AS

227

6

O EIDSIVA ENERGI AS

224

3

O EIDSIVA ENERGI AS

429

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Bilag 2

Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
NIed vedtane erdringer i generaltbrsamling 15. novernber 2018

\r

Selskapets navn
Selskapets navn er Eidsiva Enetgr AS.

s2
Selskaoets

fomål

Selskapets virksornhet skal være:

a)

I{r'aftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i Otklavassdraget.

b)

Netvirksornhet og detaljsalg av kmft i nåværende nettornråde og tilgrcnsede nettornråder,
herunder rcgionalnett i Hedrnark og Oppland $lker sant vitksornhet innen beslektet
infiashrrkhrr i Inllandet,

c)

Fortsettelse av eller inntrcden

i

mrnen virksornhet som har nær og tbrdelaktig smmenheng

rned kraltproduksjon i levnte vassdrag og/eller nettviL'ksornhet og annen ilfiastmktur eller
deøljsalg i nåværende eller tilgrensede ornråder.

d) Prcdtksjon og distribusjon

av bioenergi i Innlandet.

e) Deltakelse i virksomhet som lnr nær og tbrdelaktig

sarnmenheng

med lbrannevrte

virksomheter.

s3

Selskaoets fonetninsskontor
Selskapets tbrretlingskontor og hovedkontorhurksjoler

skal lokaliseres og utøves i

Ledelse og tbllesirnksjoner tbr produksjonsvitksornheten skal lokalisercs og utøves
Lilleharnrner.

Hanat

i

Ledelse og ftllesftlnksjoner fbr nedstmrnsvitksotnheten lokalisercs ogutøves i Hamar

s4

Selskapets aksiekapital
Selskapets aksjekapital er på 518 564 262 kroner tbrdelt på 345.709.508 aksjer, hver pålydende
1,50 kroner innbetalt. Åksjekapiølen består av 1 14.084.138 Å aksjer å pålydende 1,50 kroner,
55.313.521, B-aks jer å pålydende 1,50 kroner og 176.31 1.849 C-aksjer pålydende 1,50 kroner.

Det skal være 33 % A-aksjer i selskapet.
B-aksjene kan barr eies av norske kornrnuler, $rlkeskornmuner, statelr og selskaper sorn anses
sorn 100 % otlinthg eicle i konses jonsrettslig samrnelheng i henhold til konsesjonsrcglene slik de

gelder til elhver tid.
C aksjene tilsvarer B-aksjele, rnen kan bare eies av de sorn var kornrnuler eller tylkeskornrnuner i
Hedrnark eller Opplald i 2004, eller holdingselskap sorn ikke, direkte eller indrrckte, har private
eiere, og sorn er rnilst 67 %o eid av de levnte. C-aksjenes sarnlede pålydende skal utgjøre rnilst
51 %o av selskapets kapital og sternrner til og rned 31.12.2A26 og34 o/o trun til.31.72.2036.
1.1.2021 skal 17 7o av aksjele arttornatisk kotrvertercs lm C aksjer til B aksjer.

B

og C-aksjenes sanlede pålydende skal til enhver tid utgøre 67
stelnrnene i selskapet.

%o

av aksjekapitalel og

Eier av C-aksjer har tbttr-inlsrett til utøvelse av fbtkjøpsrett jti. $ 6.
l\led unntak av de tbrskjeller sorn er llevnt oventbr er aksjeklassene likestilte.
Åksjonærer kan inngå avtaler seg irnellorn, hvowed den ene konverterer lm C-aksjer til B-aksjeq
ibnrtsatt at den annen korlerteret tilsvarende antall B-aksler trl C-aksjer. Styret skal besørge
gjennornt-ørt konveftering etter rnottått skriftlig og signert åvtåle orn dette. I{onverteringen
utløser ikke fbrkjøpsrett etter \ 6.

\5

Stwesamtvkke
Erverv av aksjer er betinget av samtykke
tbreligger saklig gnurn.

ti-a selskapets styrc. Sarntykke kan bare nektes når det

\6

Forkiøosrett
Ved elhver tbun tbt eierskitte til aksjet har cle øvrige aksjeeiete fbrkjøpsrctt. Det er ingen
generell tbrtrinnsrett tbr aksjolærcr i sarnme aksjeklasse. Forkjøpsrett rnå 91øres gjeldende trl alle
aksjer sorn retten sarntidig kal gjørcs gjeldende tbr.

Forkjøpsrett kan ikke gøres geldende ved overdragelse
o mellorn kornrnruier/tylkeskornrnurer i Heclnark eller Oppland tylker sorn er aksjonærer i
Eidsiva Enetgr AS,

r

mellorn nevnte aksjonærcr og holdingselskap sorn trlti'edsstiller vedtektenes vilkår tbr
eie C-aks;et tbnltsatt åt holdingselskapet er akslonær i Eidsiva Energi AS,

å

1

.

rnellom holdingselskapet og de av dets bakentbdiggeude eiere sorn er
kornrnurer/tylkeskornrmrner i Hedrnark eller Opplald og sorn enten er eller har vætt
dirckte aksjonær i Eidsiva Energi AS, eller sorn var aksjonæt i holdingselskapet på det
tidspunkt det tbrste gang etablerte sil posisjon sorn aksjouær i Eidsiva Energr ÅS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke t]ernes eller begrenses uten tilslutning tia aksjonærcr som
rcpresenterer rninst 80 7o av aksjene

i

selskapet, basert på stetnlner og kapital.

For øvrighar eiere av C-aksjer tbttdnlsrctt til utøvelse av tbrkjøpsrett tbran aksjeeiere i andrc
aksjeklasser, ved enhver overdrzgelse av aksjer h-a kornmuler i Hedrnark eller Oppland tylke, ved
overchagelse r ln tylkeskornrnuner i Hedrnark eller Oppland, snmt ved overdragelset lie selskapet
hvor disse eier eller kontrollerer rninst 67 7o av aksjele.

Benyttes tbrkiøpsr€ttåv to eller tlere aksjonærcr, tbrdeles aksjene tnellorn dem i tbrhold til det
antall aksjer den enkelte eier i selskapet tia f-ør. Dersorn flere aksjonærct utøver tbttriunsret! skal
aksjene tbrdeles rnellorn dern basef på deres sarnlede inlehav av C-aksjer i selskapet.

Er det ikke mulig å dele aksjene tbdroldsrnessig ovettas den eller de overskytetrde aksjer etter
loddtrekning.
Følgende besternrnelser gjelder orn meldilgeq tastsettelse av 1øsningssrnn og betaling:

(r)

Når det er inngått avtale orn aksjekjøp, skal ovetclmgeten straks gi skrifthg melding til
styr€t. Det salnme gjelder lår aksjer overdras ved gave, skifte ellet på allel måte. Styret
skal straks sende skrit-tlgvatsel til de tbrkjøpsberettigede.
skal erververens rnelding inneholde korrckte og
hrllstendige opplysninger orn kjøpesrunrnen/vederlaget og betalingsvilkårene.

Er kiøpesrun eller annet vededag avtalt,

Q)

Fodijøpsretten gjørcs g;eldende ved rnelding til selskapet. Nleldingel rnå væte komrnet
f-1kk rnelding etter pkt. (1).

ticm innen to rnåneder etter at styret

o

Inntil det et avklatt orn tbrkjøpstetten blir belyttet, kan aksjeerwerverel ikke tttøve andrr
aksjeeierrettigheter i selskapet enn rettel til utbytte og lovbesternt tbrtlinnstett ved
kapitaltbrhøyelse.

(4)

Løslingssrunrnen skal være lik avtalt kjøpesurn, eller lik verdien av vederlaget hvis
veder{ag skal ytes i annet enn penget. løsnilgssrunmel tbrtåller til betaling 6n rnåned
etter at krav om bnrk av tbrkjøpsrctien ble fi-ernsatt overtbt stytet, eller to uker etter tvist
orn løsningssunrnen er bindende avgjorl Ved betalrlgstbtsinkelse påløpet
tbrsinkelsesrente etter loven.

(s)

Hvis kjøpesrunrnen ikke entydig kan identifiseres på grurnlag av inngåtte avtaler; skal
kjøpesrunrnen tastsettes ved voldgitt i sansvar med lov orn voldgrtt, så langt ikke antret er
åvtalt eller t-ølger av besternrnelsele nedenfbr.

Voldgittsretten skal bestå av tre rnedlernrner. Hver av partene utpeket ett rnedletn sotn
tbmtsettes å ha særlg innsikt i verdsettelse av selskaper generelt og selskaper
sanmenligrbare med selskapet spesie[t. Samrnel utpeker disse voldgittsrettens tbrtnaulr
som skal væte en alerkjent fbrrctningsadvokat.

3

Voldgittsretten skal thstsette åntatt åksjeverdi tbr de akhrelle aksjer på det tidspunkt krav
orn bmk av fbr-kjøpsretten ble ti-ensatt. Det skal tastsettes tbtretningsrnessig tente ti'a
dette tidsprurkt til betalngstidspunktet.
(6)

Aksjeeier sorn sklittlig har rneddelt at hal gør tbtkjøpsrett gjeldende, er fbrpliktet til å
overta aksjene. Dette gelder ikke når løslilgssrunrnen skal tåstsettes ved voldgitt. Da kan
den tbrkjøpsberettigede inlel 6n uke etter rnottakelse av voldgrttsrcttens avgjørelse
meddele at hal ikke vil belytte tbrkjøpsrettel. I så tall må han betale hele godtgjørclsen
til voldgrttsrctte n.

s7

Selskapets stwe
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 rnedlernrner og inntil 6 vararnedlernrner.

Bedriftstbrsamlingen velger styre, styrets lecler og nesdeder.
Adrninistrerende direktør liar rett og plikt til å delta i styrcts rnøter.
Styrernedlernmer ogvaramedlernrner velges tbr 2 år av gangen. Ved behov kan suppleringsvalg
tbretas tbr gjenværende del av hurksjolsperiode-

\8

Administrerende direktor (daglig leder)
Daghg leder står fbr den daglige ledelse av selskapets virksornhet og skal tblge de retningslinjer og
de pålegg stytet har gft.

\e

Sisnatur
Selskapets Erma tegnes åv styrets leder samrnen med et styrernedlern, eller

to styrernedlernmer i

iellesskap.

s10
Bedriftsforsamling
Bedriflstbrsamlingen skal beså av 30 rnedlemrner rned personlige vararnedlemrner
20 rnedlemrner mecl varzrepresentanter velges av generaltbrsanlingen.
10 rnedlemrner rned varerepresentanter velges av og blant de ansatte i konsemet.

Bedlttstbrsarnlilgens rnedlernrner og vararnedlernrner velges fbr to år av
Bedritlstbrsanlingel velger selv

gangen.

sin leder blant sine medlernrnet.

4

Nledlern av selskapets styrc og admmistretelde direktør kan ikke være rnedlern av
bedlitts tbrsarnlilgel.

r\

ll

Redriftsfosamlinqens fonetningsorden oq komoetanse
Bedriftstbrsamlingen inukalles av dens leder eller når rninst 1/6 av bedriftstbrsamlingers
rnedlemmer eller lår styret krever det. Bedritlstbrsarnlingel er beslutlingsdyktig når rner enn
halvpafter av rnedlemrnetre er til stede.
I bedriilsfbrsamlingen har hver rnøtende en sternne. Åvgjørelser tattes rned simpelt tletall blant
rnedlenrnet må stemme tbr
besluhringen. Ved sternrnelikliet har rnøteleder dobbeltstemrne.
de rnøterde, dog slik at rner enn 1/3 av bedritistbrsarnlingens

I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører det til bedrifistbrsarnlilgen

å:

1

Velge rnedlernrner til styret og styrets ledet etter tbrslag ti-a valgkornit6en, jti'. $ 12.

2

Føre tilsyn rned styrets og daglig leders fbrwaltning av selskapet.

J

Gi uttalelse til selskapets genetalfbrsarnling orn styrets tbrslag til resultatreglskap og
balanse, konsemrcgnskap og konsetrbalanse bøt godkjennes, sårnt orn stytets tbrslag
anvendelse av overskudd eller dekling av tap.

4

Etter fbrslag [-a styrct ekskhrsvt trctte

til

avg;jørelset i saker sorn gjelder:

r

investeringer av berydelig orntang i tbrhold trl selskapets r€ssLlrser, sarnt saker orn
rasjonaliserilg eller ornleggilg av dritten sorn vil rnedt'øre en stØrre enddng ellet
omdisponedng av ar$eidsstyrken i selskapet.

r

investeringer sorn skjer i datterselskapet og sorn er av betydelg orntång i tbrhold til
kolsenets !essurser, sarnt saker orn rzsjonalisering eller ornleggng av dritlen i
datterselskaper som vil rnedt-øre er) større endring eller orndisponering av
arbeidsstyrken i kolsetnet.

Styret skal påse at saker som nevnt i dette ledd legges ti-eln tbr bedrittstbrsamlirgel.
Bedrittstbrsanlingens vedtak rnå enten godkjenne ellet tbrkaste styrets ibrslag elt. velge
blant alteurative tbrslag ti'ernrnet av styret. Bedrittstbrsanlingens vedtak i saker sorn
gjelder dattetselskaper et å anse sorn bindende instnrkser til styrct i Eidsiva Elergi ÅS orn
opptreden i datterselskapets generaltbrsanling.

5

Vedta albef;elurger til st)'ret i en hvilken sorn helst sak.

s12
Valqkomit6
Valgkornit6el består av 6 rnedlernrner valgt av bedriflsfbrsarnlingel. En skal værc tra de alsatte.
Rrnksjonstiden er to år.
Valgkomrtden skal tbr-berede styrevalg tbt bedrittstbrsarnlingen.

5

\r3

Genemlforeamlingen
På den ordinære generalfbrsarnling innell utgangen av juni hvert år', skat fblgende spørsrnål
behandles og avgjøres:

t

Godkjennelse av årsregnskapet og år'sberetningen, henurder utdeling av utbytte.

2

Andrc sakel som etter loven eller vedtektele hører under generaltbrsarnlingen.

Ekstraordinær ge.netalfbrsamling holdes når det besltttes av styrrt, skrilllig fbrlanges av
selskapets tevisor; eller nåt en eller i-lere aksjeeierc sotn til sarnmen rcp!€senterer rninst 1/10 av
aksjekapitalen klever det.

s14

Forholdet til aksielovgimingen
Aksjelovens besternrnelser uttyller og supplerer vedtektene. Ved motstrid går vedtektene tbmn
langt loven tillater det.

____

*+***

så

____
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Bilag 3

Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte endringet i genetalforsamling 09.05.2019.

s1
Selskapets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS

s2

Selskanets formål
Selskapets virksomhet skal være:

a)

Kraftproduksjon og tilknyttede tjenestet i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget.

b)

Nettvirksomhet og detaljsalg av luaft

i

nåvætende nettområde og tilgrensede nettområdet,

herunder regionalnett i Hedmatk og Oppland $'lker samt virksomhet innen beslektet infrastruktur

i Innlandet.

.)

Fortsettelse av eller inntteden

i annen virksomhet som har

nær og fordelaktig sammenheng med

kraftptoduksjon i nevnte vassdtag, ogf eller frettvirksomhet og annen inftastuktut ellet detaljsalg
i nåværende eller tilgrensede området.

d)

Produksjon og distribusjon av bioenetgi i Innlandet.

.)

Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med fotannevnte virksomhetet

s3

Selskapets fottetningskontor
Selskapets fonetningskontor og hovedkontotfunksjoner skal lokaliseres og utøves tHamar.

Ledelse og fellesfunksjonet fot produksjonsvfuksomheten skal lokaliseres og utØves i Lillehammer.
Ledelse og fellesfunksjonet for nedsftømsvfuksomheten lokaliseres og utØves
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s4

Selskanets aksiekanital
Selskapets aksjekapital et på 518 51,2 405,5738 kronet fordelt pA345.709.508 aksjer, hver pålydende
1,,49985 ktone innbetalt. Aksjekapitalen består av 774.084.138 A-aksjer å pålydende 1,49985 krone,
55.313.521B-aksjet å pålydende 7,49985 krone og776.317.849 C-aksjer pålydende 7,49985 krone.

Det skal være 33 oh A-aksjer i selskapet.
B-aksjene kan bare eies av notske kommunet, firlkeskommuner, staten og selskaper som anses som
700 oh offentlig eide i konsesjonstettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjeldet
til enhvet tid.
C-aksjene tilsvatet B-aksjene, men kan bare eies av de som vat kommuner eller Srlkeskommuner i
Hedmatk ellet Oppland t2004, eller holdingselskap som ikke, ditekte eller inditekte, har private
eiere, og som er minst 67 o/o eid av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøre minst
51 oh av selskapets kapital og stemmer til og med 31.12.2026 og34 o/o ftam til 31.12.2036. 1.1.2027
skal 17 oh av aksjene automatisk konvetteres fta C-aksjet til B-aksjet.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhver tid utgjøre 67 o/o av aksjekapitalen og stemmene
selskapet.

Eier av C-aksjer har fortrinnstett til utøvelse av forkjøpsrett ifr.

S6

Med unntak av de fotskjeller som er nevnt ovenfor er aksjeklassene likestilte
Aksjonæter kan inngå avtaler seg imellom, hvorved den ene konvettetet fra C-aksjet til B-aksjer,
forutsatt at den annen konvettetet tilsvatende antall B-aksjer til C-aksjet. Stytet skal besøtge
gjennomført konvertering etter mottatt skriftlig og signet avtale om dette. I{onverteringen utløser
ikke forkjøpsrett etter S 6.

s5

Stvtesamtvkke
Ervery av aksjer et betinget av samtykke fra selskapets sryte. Samtykke kan bare nektes når det
fslsligger saklig grunn.

s6

Forkiøpsrett
Ved enhver fotm fot eierskifte til aksjet hat de øvrige aksjeeiere forkiøpstett. Det er ingen generell
fortrinnsrett for aksjonærer t salnme aksjeklasse. Forkjøpsrett må gjøres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøtes gjeldende for.
Forkjøpstett kan ikke g1Ørcs gjeldende ved overdragelse
o mellom kommuner/frlkeskommuner i Hedmark ellet Oppland fylker som er aksjonærer i
Eidsiva Energi AS,
o mellom nevnte aksjonætet og holdingselskap som tilftedsstillsl v.dll.ktenes vilkår fot å eie
C-aksjet forutsatt at holdingselskapet er aksjonæt i Eidsiva Enetgi AS,
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.

mellom holdingselskapet og de av dets bakenforliggende eiere som er
kommuner/frlkeskommuner i Hedmatk eller Oppland og som enten er ellet har vætt direkte
aksjonær i Eidsiva Energi AS, eller som var aksjonæt i holdingselskapet på det tidspunkt det
første gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke flernes ellet begrenses uten tilslutning fua aksjonærer som
representerer minst 80 oh av aksjene i selskapet, basert på stemmer og kapital.

Fot øvtig hat eiere av C-aksjer fotftinnsrett til utøvelse av fotkjøpsrett foran aksjeeiere i andte
aksjeklasser, ved enhvet ovetdragelse av aksjet fta kommuner i Hedmark eller Oppland ftlke, ved
overdragelser fta fylkeskommuner i Hedmark eller Oppland, samt ved overdtagelser fra selskaper
hvot disse eier ellet kontrollerer minst 67 o/o av aksjene.
Benyttes fotkjøpsrett av to ellet flete aksjonærer, fotdeles aksjene mellom dem i forhold td det antall
aksjet den enkelte eiet i selskapet ft^ før. Dersom flere aksjonæter utØvet fortrinnsrett, skal aksjene
fordeles mellom dem basett på detes samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Er det ikke mulig

å dele aksjene fotholdsmessig, ovettas den ellet de ovetskytende aksjer etter

loddttekning.
Følgende bestemmelser gjelder om meldinger, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det er inngått avtale om aksjekjøp, skal overdtageren straks gr skriftlig melding til
styret. Det samme gjeldet når aksjer overdras ved gave, skifte eller ph annen måte. Styret skal
sftaks sende skriftlig vatsel til de fotkjøpsberettigede.
Er kjøpesum eller annet vederlag avtalt, skal erververens melding inneholde korrekte og
fullstendige opplysninger om kjøpesummenfvederlaget og betalingsvilkårene.

Q)

Fotkjøpstetten gjøtes gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem
innen to måneder etter at styret fikk melding etter pkt. (1).

(3)

Inntil det et avklart om forkjøpsretten blit benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andte
aksjeeierrettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt fortrinnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssutrrnen skal væte lik avtalt kjøpesum, eller lik vetdien av vededaget hvis vederlag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssummen forfaller til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av fotkjøpsretten ble fremsatt overfor styret, eller to uker etter tvist om
løsningssummen et bindende avgjott. Ved betalingsforsinkels e påløper fotsinkelsestente
etter loven.

(s)

Hvis kjøpesurrunen ikke entydig kan identifiseres på grunnlag av inngåtte avtaler, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgrft i samsvar med lov om voldgift, så langt ikke annet er
avtalt ellet følger av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes å ha sætlig innsikt i verdsettelse av selskaper generelt og selskaper
sammenlignbate med selskapet spesielt. Sammen utpeker disse voldgiftsrettens formann som
skal væte en anerkjent fottetningsadvokat.
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Voldgiftstetten skal fastsette arrtatt aksjeverdi for de aktuelle aksjer på det tidspunkt krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes forretningsmessig rente fra dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.
(6)

Aksjeeier som skriftlig har meddelt athzn gtrør forkjøpsrett gieldende, er folpliktet til å overta
aksjene. Dette gjeldet ikke når løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
fotkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgiftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpsretten. I så fall mh han betale hele godtgjørelsen til
voldgiftsretten.

s7
Selskapets styre
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmet og

inntil

6 varamedlemmer.

Beddftsforsamlingen velget styre, styrets leder og nestleder.
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets rr,.ØteL
Styremedlerffner og varamedlelruner velges for 2 hr av
fotetas fot gjenværende del av funksjonsperiode.

g

ngen. Ved behov kan suppleringsvalg

s8

Administterende direktør (daslis leder)
Daglig leder ståt fot den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og de
pålegg styret har gitt.

se
Signatur
Selskapets
fellesskap.

ftma

tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem, ellet to styremedlemmer

i

s10
Bedriftsfotsamling
Beddftsforsamlingen skal bestå av 30 medlelnmer med personlige varamedlelnmer.
20 medlemmet med vararepresentanter velges av genetalfotsamlingen.
10 medlemmet med vatarepfesentanter velges av og blant de ansatte

i konsernet.

Be&iftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for to hr av gangen.
Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder blant sine medlemmer.

t2s7raL6lt
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Medlem av selskapets styre og administrerende direktøt kan ikke væte medlem av
b e drifts fo ts amlingen.

s11
Bedtiftsforsamlingens forretninssorden os komDetanse
Bedriftsfotsamlingen innkalles av dens leder eliet når minst 1. /6 av beddftsforsamlingens
medlemmer eller når styret krever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmene er til stede.

I beddftsforsamlingen hat hver møtende en stemme. Avgjørelset fattes med simpelt flertall blant de
møtende, dog slik at mer enn 1/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer må stemme for
b eslutningen. Ved s temmelikh et ht møteleder dobb eltstemme.

I henhold til bestemmelsene i aksjeloven høtet

det til beddftsfotsamlingen

å:

1

Velge medlemmet

2

Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.

3

Gi uttalelse til selskapets generalfotsamling om styrets forslag til tesultatregnskap og balanse,
konsetnregnskap og konsembalanse bør godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
t^p.
av ovetskudd eller dekning
^v

4

Ettet fotslag fta styret eksklusivt trcffe avgøtelset i saket som gjelder
o investeringer av betydelig omfang i fothold til selskapets ressurser, samt saker om
rasjonalisedng eller omlegging av ddften som vil medfwe en stØrre enddng eller
omdisponedng av atbeidsstpken i selskapet.
o investetinger som skjet i dattetselskaper og som er av betydelig omfang i forhold til

til styret og styrets leder etter forslag

fra valgkomit6en,

jfr. $ 12

konsernets ressurser, samt saket om tasjonalisering eller omlegging av ddften i
dattetselskaper som vil medføre en stØrte endring eller omdisponedng av atbeidsstyrken
i konsernet.
Stytet skal påse at saket som nevnt i dette ledd legges ftem for bedtiftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste styrets forslag, evt. velge
blant alternative forslag fremmet av styret. Bedriftsforsamlingens vedtak i saker som gjelder
datterselskaper er å anse som bindende instrukser til styret i Eidsiva Energi AS om
opptreden i datterselskapets generalforsamling.

5

Vedta anbefalinget til stytet i en hvilken som helst sak.

s12
Valskomit6
Valgkomit6en beståt av 6 medlemmer valgt av bedriftsfotsamlingen. En skal være fra de ansatte
Funksjonstiden et to åt.
Valgkomit6en skal fotbetede styrevalg fot bedriftsforsamlingen.
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s13
Genetalforsamlinsen
På den ordinære generalfotsamling innen utgangen av juni hvert år, skal følgende spørsmål
behandles og avgjøtes:

1

Godkjennelse av årsregnskapet og åtsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalfotsamling holdes nåt det besluttes av styret, skriftlig forlanges av selskapets
tevisot, eller nåt en ellet flete aksjeeiere som til sammen representeret minst 1. /1.0 zv aksjekapitalen

krevet det.

s14
Fotholdet til aksielovoivninsen
Aksjelovens bestemmelser ut$'ller og supplerer vedtektene. Ved motstrid går vedtektene foran
langt loven tillater del

____

t257t8r6lt
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Bilag 4

VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPEVAN NKRAFT AS
slik de lyder per 18. januar 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpevannkraft AS.
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

$ 3 - Virksomhet
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse
i andre selskaper med lignende virksomhet.

$ 4 - Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr 30.000, fordelt på f .OOO aksjer, hver pålydende kr 30
5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

**xx*
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Bilag 5
VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPEVAN NKRAFT AS
slik de lyder per 9. mai 2019

5 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpevannkraft AS.
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

$ 3 - Virksomhet
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse

i andre selskaper med lignende virksomhet.
5 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 5L 856,4262, fordelt på :+S 709 508 aksjer, hver pålydende kr

O,OOO15.

5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

I 6 - Signatur
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

o
r

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

x**xx
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Bilag 6
Bilag 6: Eidsiva Energi AS' arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for det
siste regnskapsaret, klikk her.
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Bilag 7

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
ATHOMSTART INVEST 338 AS

1

SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Athomstart Invest 338 AS.
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
5 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30.OO0, fordelt på f

.OOO

aksjer, hver pålydende kr 30.
S5

- Styre

Selskapets styre skal ha fra 1 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,
$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

*****
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STIFTE& AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger
AdvokatfirmaetThommessen AS, org nr 957 423 248, Haakon VIIIs gt 10,0116 Oslo v/Ståle
Kristiansen (e.f.), tegner 1.000 aksjer å kr 30,- for kr 60,- pr aksje, i alt kr 60,000,-.

R

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital og kr 30,-, fratrukket stiftelsesomkostninger mv, er overkurs. Betalingsfristen er 1. desember 2018.

3

STYRE

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av

Ståle R Kristiansen (styrets leder)

4

UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT

I henhold til aksjeloven 5 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor

5

DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

.

Registreringsgebyr

.

Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital

I

til Foretaksregisteret, kr 5.570.
til

Danske Bank med kr 2,000

Honorar til Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, i forbindelse med
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr
12.500 inkl mva,

Oslo, 1. november 2018
Advokatfirmaet Thommessen AS

Wgr,{

.

Ståle R Kristiansen (e.f.)

Vedlegg:

t23t89451L

Åpningsbalanse datert 1, november 2018

2

ÅpNrNcseALANsE pR o1.11.2o18 FoR ATHoMSTART rNvEsr 338 As
(Alle beløp i norske kroner, NOK)

EIENDELER
Konta nter/bankin nskudd

60.00c

Sum eiendeler

60.00(

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

30.00c
9.93C

Gjeld
Stiftelseskostnader

20.07c
60.00(

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 1, november 2018

Ståle R Kristiansen

Ste:
Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende

vurderingsregler, klassifisering og presentasjon.

r23t89451t

3

Vedlegg 2

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS

REDEGJøRELSE FOR FISJONSPLAN
Da det er utarbeidet en plan for fisjon av Eidsiva EnergiAS, org nr 983 424 082 ("EE") med overføring
til Eidsiva HjelpevannkraftAS, org nr 921 699 069 ("tljelpeselskapet"), gis herved følgende
redegjørelse etter aksjeloven $ 14-4 og $ 13-10, jf. g 2-6:

1

BE5KRIVELSE AV FISJONEN

Styrene i EE og Hjelpeselskapet har utarbeidet en felles fisjonsplan, dateft 3. april 2019, med EE som
det overdragende selskap og Hjelpeselskapet som det overtakende selskap.
Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til Hjelpeselskapet i forbindelse
med fisjonen, består av hjemler til fast eiendom, bankinnskudd og en 99 o/o eierandel i Mesna
Kraftselskap DA som er et selskap som i hovedsak kun eier fordringer og hjemler til fast eiendom. Den
nærmere fordelingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i forbindelse med fisjonen fremgår av
den vedlagte spesifikasjonen (fisjonsbalansen).
Aksjekapitalen i EE nedsettes ved fisjonen i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom EE på
den ene siden og Hjelpeselskapet på den andre siden. Aksjekapitalen settes ned med NOK 51
856,4262 fra NOK 518 564 262 til NOK 518 5L2 405,5738, ved reduksjon av aksjenes pålydende fra
NOK 1,5 med NOK 0,00015 til NOK 1,49985.
Umiddelbart før fisjonen er aksjekapitalen i Hjelpeselskapet satt ned til NOK 0 ved innløsning av
samtlige aksjer. Som fisjonsvederlag mottar aksjonærene i EE nye aksjer i Hjelpeselskapet, i samme
forhold som de i dag eier aksjer i EE. Ved fisjonen forhøyes aksjekapitalen i Hjelpeselskapet til NoK 51
856/262 ved utstedelse av 345 709 508 nye aksjer, hver påVdende NOK 0,00015,

2

VERDIVURDERXNG OG FASTSETTELSE AV FISJONSVEDERLAGET

Verdien av det som utfisjoneres fra EE, utgjør ca. 0,01 o/o (avrundet) av totalverdien i EE. Dette
forholdstallet er lagt til grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen i EE. jf. skatteloven g 11-8 første
ledd.

Fastsettelsen av EEs nettoverdier er baseft på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank 1 Markets. Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpeselskapet i forbindelse med fisjonen er verdsatt av administrasjonen i EE per samme dato som
verdsettelsen av EE.
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Ved verdsettelsen

av det som skal overføres fra EE til Hjelpeselskapet iforbindelse med fisjonen er det i hovedsak lagt
vekt på eiendelenes substansverdi. I denne vurderingen er verdien av hjemlene fastsatt til NOK O,
bankinnskuddet er verdsatt til pålydende og eierandelen i Mesna Kraftselskap DA er verdsatt
EEs andel av Mesna Kraftselskap DAs bokførte egenkapital.

tilsvarende

Den benyttede fremgangsmåte for fastsettelse av vederlaget ved fisjonen er etter styrets oppfatning
hensiktsmessig. Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelsen av
vederlaget. Etter styrets mening er den foreslåtte fordeling ved fisjonen og vederlaget til aksjonærene

i EE, rimelig og saklig begrunnet.

000000/0

1

Det er et vilkår etter aksjeloven $ 14-3 tredje ledd, jf, aksjeloven g 12-2 andre ledd, at overdragende
selskap etter fisjonen har dekning for sin gjenværende bundne egenkapital. Det bekreftes med dette
at EE etter fisjonen vil ha dekning for sin gjenværende bundne egenkapital, dvs. aksjekapitalen på
NOK 518 5L2 405,5738. Det vises for øvrig til den vedlagte fisjonsbalansen.

* rl.

!N.

ISIGNATURSTDE FøLGER]
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Hamar, 3. april 2019,

Styret i Eidsiva Energi AS

t*L

Leo Sørbye

K^

Åe*

Kari Andreassen

Holm

Rønn

(Styreleder)

%'Ån1q
Martin Lutnæs

år;
v

Ld,"''..

k^

Sylvia Kristin Brustad

Ama

Thue

(Nestleder)

Vedlegg:

1.
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Spesifikasjon over eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overføres (fisjonsbalansen)
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Vedlegg 3

EY

Buildinq d better
workind world

Statsautoriserle revisorer
Ernst & Young AS
Storgt. 132, NO-261 5 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisleret: NO 976 389 387 MVA
+47 24002400
Fax. +47 61 27 01 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

fft:

Til generalforsamlingen i Eidsiva EnergiAS
Lillehammer, 8. april 2019

Uttalelse om redegiørelse for fisjonsplanen i overdragende selskap
Vi har kontrollert redegjørelsen for fisjonsplanen utarbeidet av Eidsiva Energi AS og Eidsiva
Hjelpevannkraft AS datert 3. april2019 iforbindelse med avtale om fisjon i Eidsiva EnergiAS. Ved
fisjonen overdras de eiendeler og forpliktelser som er angitt i fisjonsplanen til Eidsiva
Hjelpevannkraft AS. Redegjørelsen for fisjonsplanen inneholder styrets presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven $ 13-10 annet ledd nr. 1
ril 3.
Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i selskapet er ansvarlig for informasjonen i redegjørelsen og de verdsettelser vederlaget
bygger på.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll
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Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder
lovpålagte opplysninger og at vederlaget til aksjeeierne i Eidsiva Energi AS er rimelig og saklig
begrunnet. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har vi vurdert de
verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen,
herunder en vurdering av begrunnelsen for verdsettelsen av immaterielle eiendeler.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening inneholder redegjørelsen for fisjonsplanen de opplysningene aksjeloven $ 13-1 0
annet ledd nr. 1 til 3 krever og, begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Eidsiva Energi AS, er
etter vår mening rimelig og saklig basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet i
redegjørelsen.

Lillehammer, 8. april 201 9
Enrusr & Youruc AS
Uttalelsen er signert elektronisk
Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor

A member lirm of Ernsl & Young Global Limited
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De signerende
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Rune Johannes Baukhol
Statsautorlsert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, nred Penneo,com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er siket og validert av den dalamaskin-utregnede lrash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoesignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokurnentet ikke har blitt endret.

en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo,com/validate

validering (hvis rrødvendig).
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokurrentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokutnentet
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Vedlegg 4

RAPPORT FRA STYRET

1

I

EIDSIVA ENERGI AS FOR FISJON OG TREKANTFUSJON

BAKGRUNN

Styrene i Eidsiva Hjelpevannkraft AS (org nr 921 699 069) ("Hjelpeselskapet") og Eidsiva Energi AS
(org nr 983 424 082) ("EE') har utarbeidet en felles fisjonsplan for fisjon av EE med overføring til
Hjelpeselskapet, Gjennom fisjonen vil nærmere angitt eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende
EE bli overtatt av Hjelpeselskapet mot at aksjeeierne i EE mottar vederlag i form av nye aksjer i
Hjelpeselskapet.
Videre har styrene i Hjelpeselskapet og Eidsiva Vannkraft AS (org nr 887 396 752) ("EV") utarbeidet
en felles fusjonsplan for fusjon av selskapene med sistnevnte som overtakende selskap, og med
utstedelse av vederlag fra EE som eier samtlige aksjer i EV.
Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med aksjeloven g 14-4,

2

jf. g f 3-9.

BEGRUNNELSE FOR FIS]ON OG TREKANTFUSJON

Det er planlagt en transaksjon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrisitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksjons- og nettvirksomhet.

I forbindelse med denne planlagte transaksjonen mellom EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruktureringer i EE for å legge til rette for gjennomføringen av
transaksjonen. I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg til eiendommer eid av EV. Det er
planlagt å samle hjemlene som er plassert i EE og eiendommene som er plasseft i EV ved å overføre
hjemler i EE til EV. I EE er det også bankinnskudd og en 99 o/o eierandel i Mesna Kraftselskap DA (org
nr 980 460 436) som skal oveføres til EV sammen med de ovennevnte hjemlene,
Det foreslås at overføringene gjennomføres ved en reorganisering i to trinn, henholdsvis en fisjon
("Fisjonen") og en etterfølgende trekantfusjon ("Trekantfusjonen"), Styret i EE anbefaler at
selskapets generalforsamling vedtar fisjonsplanen datert 3. april 2019 og fusjonsplanen datert 3. april
2019, utarbeidet av styrene i EV, Hjelpeselskapet og EE.

3

BESKRIVETSE AV FISJONEN OG TREKANTFUSJONEN

Fisjonen og Trekantfusjonen foretas i overenstemmelse med aksjeloven kapittel 13 og 14
Først gjennomføres Fisjonen av EE med overføring av hjemler til fast eiendom, bankinnskudd og EEs
99 o/o eierandel i Mesna Kraftselskap DA til Hjelpeselskapet. Hjelpeselskapet er et heleid datterselskap
av EE, Umiddelbart forut for Fisjonen innløses samtlige aksjer som EE eier i Hjelpeselskapet. Ved
fisjonen nedsettes deretter aksjekapitalen i EE ved reduksjon av aksjenes pålydende, og aksjeeierne i
EE mottar vederlag i form av nye aksjer i Hjelpeselskapet.

Umiddelbart etter Fisjonen gjennomføres Trekantfusjonen ved at Hjelpeselskapet fusjoneres med EEs
heleide datterselskap EV. Dette innebærer at Hjelpeselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser i
sin helhet overføres fra Hjelpeselskapet til EV. Hjelpeselskapet oppløses ved Trekantfusjonen, og
aksjonærene i Hjelpeselskapet mottar vederlag i form av Økning av pålydende på eksisterende aksjer
EE.

L2567996/3

i

Ved at morselskapet EE gjør opp vederlaget på vegne av EV, etableres det en fordring mellom EE

(som kreditor) og

EV (som debitor). Fordringen som skal etableres vil ha pålydende verdi lik bokført
egenkapital av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilføres EV ved Trekantfusjonen.

Fisjonen og Trekantfusjonen vil være betinget av hverandre og Trekantfusjonen skal gjennomføres
umiddelbart i etterkant av Fisjonen. Det tas sikte på at Fisjonen og Trekantfusjonen gjennomføres i
løpet av juni 2019. Fisjonen og TrekantfusJonen gjennomføres skattemessig og regnskapsmessig til

kontinuitet.

4

FISJONEN OG TREKANTFUSJONENS BETYDNING FORDE ANSATTE

Samtlige av de ansatte fortsetter sine ansettelsesforhold i EE uendret. De ansatte vil bli informert om
Fisjonen og TrekantfusJonen i henhold til arbeidsmiljøloven og aksjelovens bestemmelser, annen
relevant lovgivning og inngåtte avtaler.

x**
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Hamar, 3. april 2019

Styret i Eidsiva Energi AS
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Vedlegg 5

TREKANTFUSJONSPLAN
for

Eidsiva Hjelpevannkraft AS
org nr 92L 699 069, Industrigata 45,
26Lg Lillehammer
og

Eidsiva Vannkraft AS
org nrBBT 396 T52,Industrigata 45,
26L9 Lillehammer
med vederlag iform av økning av pålydende på aksjer

i

Eidsiva Energi AS
org no 983 424 082, Vangsvegen 73,
23L7 Hamar

12572t53/L
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BEGRUNNELSE FORTREKANTFUSJONEN..

4

METODE FOR FUS]ON OG VEDERI.AG

4

TIDSPUNKTER..........

5

3.1

Selska psrettsli g ikrafttredelse... ..., ...,.

5

3,2
3.3

Regnska psmessig gjennomførlng

5

Skattemessig gjennomførinS .......,.......

5

SELSKAPSRETTS UG E BESLUTNINGER VED TREKANTFUSJONEN

4,L
4.2
4,3
5
6
7
8

Eidsiva Hjelpevannkraft AS ..,.....-.
Eidsiva Vannkraft AS..............

6
6
6

EidsivaEnergiAS...,

6

TREKANTFUSJONSKOSTNADER.,...

7

TREKANTFUSJONENS BEWDNING FOR DE ANSATTE

7

BETINGELSER FOR GJENNOMFøRING AV FISJONEN

7

ENDRINGER

12572L63/L

I

FUSJONSPLANEN
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Bilag:

Bilag

I

Vedtekter for Eidsiva Energi AS før gjennomført fusJon

Bilas 2

VedteKer for Eidsiva Energi AS etter gjennomført fusjon

Bllag 3

Vedtekter for Eidsiva Vannkraft AS

Bilag 4

Vedtekter for Eidsiva HJelpevannkraft AS

Bilag 5

Eidsiva Energi AS'årsregnskap, årsberetning og revisJonsberetning for det siste
regnskapsåret

Bilag 6

Eidsiva Vannkraft AS' årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for det siste

regnskapsåret

Bilag 7

12s72t631t

Eidsiva Hjelpevannkraft AS' stiftelsesdokument

3

Trekantfusjonsplan

Denne trekantfusjonsplanen er inngått 3. april 2019 mellom

(1) Eidsiva Hjelpevannkraft AS, org nr 921 699 069, Industrigata 45, 2619 Lillehammer
("Hjelpeselskapet"), som overdragende selskap og
(2) Eidsiva Vannkraft AS, org nr 887 396 TS2,Industrigata 45, 2619 Lillehammer ("EV"), som
overtakende selskap,
med vederlag i form av aksjer

i

(3) Eidsiva Energi AS, org nr 983

1

42.4 A82, Vangsvegen

73,2317 Hamar ("EE")

BEGRUNNELSE FORTREKANTFUSIONEN

Det er planlagt en transaksjon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fflkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrlsitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksJons- og nettvirksomhet.

I forbindelse med denne planlagte transaksjonen mellom EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruktureringer i Eidsiva-konsernet for å legge til rette for
gjennomføringen av transaksjonen. I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg til
eiendommer eid av EV. Det er planlagt å samle hjemlene som er plasseft i EE og eiendommene som
er plasseft i EV ved å overføre hjemler i EE til EV. I EE er det også et bankinnskudd og en 99 o/o
eierandel i Mesna Kraftselskap DA (org nr 980 460 436) som skal overføres til EV samtidig med de
ovennevnte hjemlene,
Det foreslås at overførlngene gjennomføres ved en reorganisering i to trinn, henholdsvis en fisjon
("FisJonen") og en etterfølgende trekantfusjon ("Trekantfusjonen"). Fisjonen gjennomføres ved at
EE fisjoneres slik at de aktuelle hjemlene, bankinnskuddet og eierandelen i Mesna Kraftselskap DA
overføres fra EE til Hjelpeselskapet. Hjelpeselskapet er et tomt selskap som EE har ervervet fra
Advokatfirmaet Thommessen. Alle EE sine aksjer i Hjelpeselskapet innløses umiddelbart i forkant av
Fisjonen. Rett i etterkant av Fisjonen, gjennomføres Trekantfusjonen der Hjelpeselskapet fusJoneres
med EV, I Trekantfusjonen får aksjonærene i Hjelpeselskapet vederlag i form av forhøyelse av
aksjekapitalen i EE,
Styrene i Hjelpeselskapet, EV og EE har i lellesskap utarbeidet denne trekantfusjonsplanen.

2

METODE FOR FUSION OG VEDERLAG

Trekantfusjonen gjennomløres etter reglene i aksjeloven kapittel 13. Fusjonen gjennomføres ved at
Hjelpeselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet oveføres til EV. Hjelpeselskapet
oppløses ved Trekantfusjonen. Aksjonærene i Hjelpeselskapet mottar vederlag i form av en
kapitalforhøyelse i EVs morselskap, EE. Kapitalforhøyelsen i EE gjøres opp ved at EE får en fordring på
EV lik bokføft egenkapital av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilføres EV ved
Trekantfusjonen.
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Trekantfusjonsvederlaget gjøres opp ved forhøyelse av aksjenes pålydende i EE med NOK 0,00015,
fra NOK 1,49985 til NOK 1,5 pr aksje. Kapitalforhøyelsen utgjør totalt NOK 5L 856,4262, fra NOK 518
5L2 403,5738 til NOK 518 564 262, dvs. at forhøyelsesbeløpet tilsvarer kapitalnedsettelsen ved
Fisjonen og at aksjekapitalen i EE etter TrekantfusJonen tilsvarer aksjekapitalen slik den var før
Fisjonen. Trekantfusjonsvederlaget er beregnet basert på verdien av de eiendeler, rettigheter og
forpliktelser som tilføres EV og verdien av EE. Vi viser til verdsettelsene som er beskrevet nærmere i
fisjonsplanen av 3. april 2019 knyttet til Fisjonen.
Fisjonen og Trekantfusjonen vil være betinget av hverandre og Trekantfusjonen skal gjennomføres
umiddelbart etter at Fisjonen er gjennomført.

3
3,1

TIDSPUNKTER

Selskapsreftsligikrafttredelse

Trekantfusjonen trer selskapsrettslig i kraft når kreditorenes seksukersfrist for å kreve innfrielse eller
sikkerhetsstillelse er utløpt og melding om Trekantlusjonens ikrafttredelse deretter er registrert i
Foretaksregisteret, jf. aksjeloven g 13-17 ("Ikrafttredelsestidspunktet"), Det tas sikte på
registrering i løpet av juni 2019.
På

lkråfttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Trekantfusjonen:

a)

Hjelpeselskapet er oppløst;

b)

Aksjekapitalen i EE er økt ved øknin9 av pålydende på eksisterende aksjer;

c)

Hjelpeselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført

d)

Aksjene i Hjelpeselskapet er byttet om med økning av pålydende på eksisterende aksjer i EE;

e)

EEs

f)

til

EV;

vedtekter er oppdatert i samsvar med trekantfusjonsplanen;

Andre virkninger som i henhold til trekantfusjonsplanen skal skje når Trekantfusjonen
gjennomføres.

3.2

Regnskapsmessig gjennomføring

Trekantfusjonen gjennomføres regnskapsmessig med virkning fra 1. januar 2019
("Delingstidspunktet"). Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendeler,
rettigheter og forpliKelser som EV skal overta, tilordnes fra dette tidspunkt EV.
Fusjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at EV viderefører regnskapsførte verdier av de
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen overtas fra Hjelpeselskapet.

3.3

Skattemessig gjennomføring

Trekantfusjonens skattemessige virkningstidspunkt er det selskapsrettslige gjennomføringstidspunkt,
dvs. Ikrafttredelsestidspunktet, jf. punkt 3.1 ovenfor og skatteloven S 11-10 annet ledd. EV skal
likevel lignes for selskapenes samlede overskudd eller underskudd i fusjonsåret (2019), dvs. fra
Delingstidspunktet.
Trekantfusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter reglene for skattefri fusjon. EV
overtar de skattemessige verdier som de overdratte eiendeler, rettigheter og forpliKelser har på
Hjelpeselskapets hånd.
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Trekantfusjonen vil ikke ha noen umiddelbare skattemessige konsekvenser for EV, EE, Hjelpeselskapet
eller deres aksjonærer.

4
4.1
4.1.1

SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER VED TREKANTFUSJONEN

Eidsiva Hlelpevannkraft AS
Godkjennelse av trekantfusjonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Hjelpevannkraft AS treffer følgende beslutning:
Trekantfusjonsplary datert 3. april 2079, for fusjon mellom Eidsiva Hjelpevannkraft
AS (org nr 921 699 069) og Eidsiva vannkraft AS (org nr 887 396 7s2) med Eidsiva
Hjelpevannkraft AS som overdragende selskap og Eidsiva Vannkraft AS som
overtakende selskap, og vederlag i form av Økning av pålydende på aksjene i
Eidsiva Energi AS (org nr 983 424 082), godkjennes, Eidsiva Hjelpevannkraft AS
oppløses ved ikrafrtredelse av trekantfusJonen.

4.7
4.2.1

Eidsiva Vannkraft AS
Godkjennelse av trekantfusjonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Vannkraft AS treffer fglgende beslutning:
Trekantfusjonsplan, datert 3. april 2079, for fusjon mellom Eidsiva Hjelpevannkraft
AS (org nr 921 699 069) og Eidsiva Vannkraft AS (org nr 887 396 7F2) med Eidsiva
Hjelpevannkraft AS som overdragende selskap og Eidsiva Vannkraft AS som
overtakende selskap, og vederlag i form av økning av pålydende på aksjene i
Eidsiva Energi AS (org nr 983 424 O82), godkjennes. Eidsiva Hjelpevannkraft AS
oppløses ved ikrafttredelse av trekantfusjanen.
Fusjonen gjennomføres i henhold til fordringsmodellen ved at Eidsiva Energi AS tår
en fordring på fidsiva Vannkraft AS på UOX I 754 O41, I tiltegg kommer utsatt
skatt/skattefordel knyttet til fordringen på UOX 0, Samlet utgjør dette NOK 1 754
047, som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Eidsiva Energi AS. Fusjonsfordringen
tilsvarer netto bokførte eiendeler som Eldslva Vannkraft AS tilføres ved fusJonen.
Aksjonæren samtykker til at styret ikke utarbeider en egen redegjørelse om
trekantfusjonen, jf. aksjeloven $ 13-10.

4,3
4.3,1

Eidsiva Energi AS
Godkjennelse av trekantfusjonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:
Trekantfusjonsplanen, datert j. april 2019, for fusjon mellom Eidsiva
Hjelpevannkraft AS (org nr 927 699 069) og Eidsiva Vannkraft AS (org nr gB7 396
752) med Eidsiva Hjelpevannkraft AS som overdragende selskap og Eidsiva
Vannkraft AS som overtakende selskap, og vederlag i form av Økning av påtydende
på aksjene i Eidsiva Energi AS (org nr 983 424 082), godkjennes. Eidsiva
Hjelpevannkraft AS oppløses ved ikrafttredelse av trekantfusjonen,

4.3.2

Forclag til beslutning om kapitalforhøyelse og vedtektsendring
Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:
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(i)

Aksjekapitalen forhøyes med totalt NOK 51 856,4262, fra NOK 518 512 405,5738 til NOK
518 564 262, ved økning av aksjenes pålydende med NOK 0,00015, fra NOK 1,49985 til NOK
1,5 pr aksje. Totalt aksjeinnskudd er NOK 1 754 041, hvorav NOK 51 856,4262 er
aksjekapital og NOK 1 702 184,5738 er overkurs og annen egenkapital.

ii)

Kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Eidsiva Energi AS får en fordring på fidsiva Vannkraft
AS på NOK 1 754 041. I tillegg kommer utsatt skatt/skattefordel knyttet til fordringen på
NOK 0. Samlet utgjør dette NOK 1 754 041, som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Eidsiva
Energi AS. Fusjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som Eidsiva Vannkraft AS
tilføres ved fusjonen.

( iii)

Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjonærene i Eidsiva Hjelpevannkraft AS og
tegnes såtedes av aksjonærene i Eidsiva Hjelpevannkraft AS.

(iv)

Fordringen som Eidsiva Energi AS får mot Eidsiva Vannkraft AS anses stiftet ved
trekantfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse og skal fra dette tidspunkt belastes
markedsmessig rente.

(v)

Ingen nye aksjer utstedes. Eksisterende aksjer gir allerede stemmerett, rett til utbytte og
andre rettigheter som følger av Eidsiva Energi AS' vedtekter og den til enhver tid gjeldende
aksjelov.

(vi)

Anslåtte kostnader ved kapitalforhøyelsen er NOK 20 000 (eks mva)

(vii)

Med virkning fra trekantfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres vedtektenes $ 4
første avsnitt til å lyde:

(

"selskapets aksjekapital er på 518.564.262 kroner fordelt på S<s.20e.508 aksjer, hver
pålydende 7,5 kroner innbetalt. Aksjekapitalen består av 114.084.138 A-aksjer å pålydende
7,5 kroner, 55.313.521 B-aksjer å pålydende 7,5 kroner og 176.311.849 C-aksjer pålydende

7,5,"
Eidsiva Energi AS' vedtekter slik de lyder før og etter Trekantfusjonen følger som Bilaq 1 og Bilag 2

5

TREKANTFUSJONSKOSTNADER

Omkostningene ved Trekantfusjonen dekkes av EE. Som trekantfusjonsomkostninger anses blant
annet gebyr til Foretaksregisteret, samt honorar til revisor og advokat.

6

TREKANTFUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE

Det er ingen ansatte i Hjelpeselskapet. Trekantfusjonen vil ikke innebære noen konsekvenser for de
ansatte i EE og EV.
De ansatte vil bli informert om Trekantfusjonen i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven,
aksjeloven og øvrige gjeldende lovgivning og eksisterende avtaler. Eventuelle skriftlige uttalelser fra
de ansatte vil bli vedlagt saksdokumentene knyttet til Trekantfusjonen.

7

BETINGELSER FOR GJENNOMFøRING AV FISJONEN

Trekantfusjonens gjennomføring er betinget av at:

(i)

12572163/1

Fisjonen av EE, med overføring

til Hjelpeselskapet, er gjennomført.

7

(iii)

8

Fristene for innsigelser fra kredltorer etter aksjeloven gS 13-14 til 13-16, og forholdet til
kreditorer som eventuelt har fremsatt innsigelser, skal være endelig avgjort eller det er
oppnåOO rettskraftig dom der det fastslås at Trekantfusjonen uansett kan gjennomføres og
reg istreres i Foretaksreg isteret,

ENDRINCERI FUSJONSPLANEN

Styrene i EE, Hjelpeselskapet og EV kan, etter at generalforsamlingene har godkjent
trekantfusjonsplanen, på vegne av generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i
trekantfusjonsplanen og de vedlagte dokumenter dersom defte finnes nødvendig eller ønskelig og ikke
er tll skade eller ulempe for aksjeeiere i selskapene, Signaturberettiget i EE kan gjøre de endringer i
trekantfusjonsplanen som Foretaksregisteret eventuelt krever, dersom endringene er av rent formell
eller teknisk art og ikke medfører økonomiske konsekvenser.

***
ISIGNATURSIDE FØLGER]

L2572L631r

8

Harnar, 3. april 2019

Styret i Eidsiva Energi AS

<_!*

.*

øÅ,

drr&"

Maftin Lutnaes

;

Lt$li

4
8-,* \

Sylvia Kristin Brustad

Kari Andreassen

m

rca

il Rønn

H

mund Thue
(Nestleder)

Styret i Eidsiva Hielpevannkraft AS

Øistetn Magnar

resen

Styret i Eidsiva Vannkraft AS

Willy Brandvold

Jan Petter Knudsen

{ r,
n Mag

Andresen

(Styreleder)
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Bilag 1
Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte endringer i generalforsamling 09.05.201,9.

s1
Selskaoets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS

s2

Selskanets formål
Selskapets virksomhet skal være:

a)

Kraftptoduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdtag og i Otklavassdraget.

b)

Nettvfuksomhet og detaljsalg av kraft i nåværende nettområde og tilgrsn3sds nettområder,
herunder regionalnett i Hedmark og Oppland fylker samt virksomhet innen beslektet inftastruktur
i Innlandet.

.)

Fottsettelse av ellet inntteden

i annen virksomhet som hat

nær og fordelaktig sammenheng med

kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet og annen infrastuktur eller detaljsalg

i nåvætende ellet tilgtensede området.

d)

Produksjon og distribusjon æ bioenergi i Innlandet.

")

Deltakelse i virksomhet som hat næt og fordelaktig sammenheng med fotannevnte virksomheter

s3

Selskapets forretningskontot
Selskapets foretningskontot og hovedkontofunksjoner skal lokalisetes og utøves i Hamat.

Ledelse og fellesfunksjoner fot produksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utØves i Lillehammer
Ledelse og fellesfunksjonet fot nedsttømsvirksomheten lokaliseres og utØves rHamzt.
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s4

Selskaoets aksiekanital
Selskapets aksjekapital er på 518 572 405,5738 kronet fordelt ph 345.709.508 aksjer, hver pålydende
7,49985 krone innbetalt. Aksjekapitalen består av 774.084.138 A-aksier å pålydende 1,49985 krone,
55.313.521B-aksjet å pålydende 7,49985 krone og176.317.849 C-aksjer pålydende 7,49985 krone.

Det skal være 33

o/o

A-aksjer i selskapet.

B-aksjene kan bate eies av norske kommuner, Slkeskommuner, staten og selskaper som anses som
100 % offentlig eide i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjelder
til enhver tid.
C-aksjene tilsvarer B-aksjene, men kan bate eies av de som var kommunet ellet $rlkeskommuner i
Hedmark ellet Oppland t2004, eller holdingselskap som ikke, direkte eller indirekte,hat private
eiete, og som er minst 67 o/o eid av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøre minst
57 o/o av selskapets kapital og stemmer til og med 31.12.2026 og34 o/o fram til 31.12.2036. 1.7.2027
skal 17 oh av aksiene automatisk konverteres fra C-aksjer til B-aksjer.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhver tid utgjøre 67

o/o

zv aksjekapitalen og stemmene

selskapet.

Eier av C-aksjer har fortrinnsrett t-il utøvelse av forkjøpsrett jfr.

S 6.

Med unntak av de fotskjeller som er nevnt ovenfot et aksjeklassene likestilte.
Aksjonætet kan inngå zvtaler seg imeliom, hvorved den ene konvetterer fia C-aksjer til B-aksjer,
forutsatt at den annen konvettetet tilsvarende antall B-aksjer til C-aksjer. Styret skal besørge
gSennomført konvertedng etter mottatt skriftlig og signert avtzle om dette. Konvertefingen utløser
ikke forkjøpsrett etter S 6.

s5

Stvresamtvkke
Erverv av aksjet et betinget av samtykke fra selskapets styte. Samtykke kan bare nektes når det
f6lsligger saklig grunn.

s6

Forkiøpsrett
Ved enhver form for eierskifte til aksjer har de øvnge aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell
fottrinnsrett fot aksjonæret i samtne aksjeklasse. Fotkjøpsrettmh gøres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøres gjeldende for.
Fotkjøpstett kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelse
o mellom kommuner/frlkeskommuner i Hedmatk ellet Oppland S'lket som er aksjonærer i
Eidsiva Enetgi AS,
r mellom nevnte aksjonæret og holdingselskap som tilfredss 'llet vedtektenes vilkår for å eie
C-aksjer forutsatt at holdingselskapet er aksjonær i Eidsiva Energi AS,
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mellom holdingselskapet og de av dets bakenfodiggende eiere som er
kommuner/fylkeskommunet i Hedmatk ellet Oppland og som enten er eller hat vætt direkte
aksjonæt i Eidsiva Enetgi AS, ellet som var aksjonær i holdingselskapet på det tidspunkt det
føtste gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Eneryi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke fjemes ellet begrenses uten tilslutning fta aksjonærer som
representerer minst 80 o/o av aksjene i selskapet, basert på stemmer og kapital.
For øvrig hat eiere av C-aksjet fotftinnsrett til utøvelse av forkjøpsrett foran aksjeeiere i andre
aksjeklasser, ved enhver over&agelse av aksjet fra kommuner i Hedmark ellet Oppland Srlke, ved
overdtagelset fta $rlkeskommuner i Hedmark eller Oppland, samt ved overdtagelser fra selskaper
hvor disse eier eller kontrolletet minst 67 o/o av aksjene.
Benyttes fotkjøpsrett av to ellet flete aksjonæret, fotdeles aksjene mellom dem i forhold til det antall
aksjer den enkelte eiet i selskapet fra før. Dersom flere aksjonærer utØvet forftinnsrett, skal aksjene
fordeles mellom dem basert på detes samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Et det ikke mulig å dele aksjene forholdsmessig, ovettas den eller de overskytende aksjer etter
loddtrekning.
Følgende bestemmelset gjeldet om meldinger, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det et inngått avtale om aksjekjøp, skal ovetdtageren straks gr skrifdig melding til
stytet. Det samme gjelder når aksjer overdras ved gave, skifte eller på annen måte. Styret skal
straks sende skdfdig varsel til de fotkjøpsberettigede.

Et kjøpesum ellet annet vedetlag avtalt, skal ervewerens melding inneholde korekte og
fullstendige opplysninger om kjøpesummen/vededaget og betalingsvilkårene.

Ø

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må.være kommet frem
innen to måneder etter at styret fikk melding etter pkt. (1).

(3)

Inntil det et avklart om fotkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utØve andre
aksjeeierrettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt fortdnnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssutnmen skal væte lik avtalt kjøpesum, ellet lik verdien av vededaget hvis vededag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssummen forfaller til betaling 6n måned ettet krav om
^t
bruk av forkjøpsretten ble ftemsatt overfot styret, eller to uker etter tvist om
løsningssummen er bindende avgjort. Ved betalingsfotsinkelse påløpet fotsinkelsesrente
etter loven.

(s)

Hvis kjøpesurnmen ikke entydig kan identifiseres på gtunnlag av inngåtte avtaler, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvat med lov om voldgift, så langt ikke annet er
avtalt ellet følget av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftsretten skal bestå av tte medlemmer. Hver av partefle utpeker ett medlem som
forutsettes å ha sædig innsikt i vetdsettelse av selskaper genetelt og selskaper
sammenlignbare med selskapet spesielt. Sammen utpeker disse voldgiftsrettens formann som
skal være en anerkjent foretningsadvokat.
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Vol.lgiftsretten skal fastsette afltutt aksjevetdi fot de aktuelle aksjer på det tidspunkt krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes foretningsmessig rente fta dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.

(6)

Aksieeier som skdftlig har meddelt athan gtrøt forkløpsrett gieldende, et folpliktet til å ovetta
aksjene. Dette gjelder ikke nåt løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
forkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgiftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpsretten. I så fall må han betale hele godtgjørelsen dl
voldgiftsretten.

s7
Selskanets stvre
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmet og

inntil

6 vatamedlefnmer.

Bedriftsforsamlingen velger styre, styrets leder og nesdedet.
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets mØtel
Styremedlelnmer og varamedletruner velges for 2 hr
^v
foretas for gjenvætende del av funksjonsperiode.

g

ngen. Ved behov kan suppleringsvalg

s8

Administrerende ditektøt (daglig leder)
Daglig ledet står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og de
pålegg stytet hat gitt.

se
Signatur
Selskapets firma tegnes av styrets ledet sammen med et stytemedlem, eller to stytemedlemmer
fellesskap.

i

s10
Beddftsforsamling
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 30 medlefiuner med petsonlige vatamedlemmer.
20 medlemmet med varafepresentanter velges av genetalfotsamlingen.
10 medlemmet med vafarepresentantet

vdes

av og blant de ansatte i konsetnet.

Beddftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmet velges for to åt av gangen.
Bedriftsforsamlingen velget selv sin leder blant sine medlemmer.
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Medlem av selskapets styre og administrerende direktør kan ikke væte medlem av
b edrifts forsamlingen.

s11
Bedtiftsforsamlinsens fotretninssorden os komDetanse
Bedriftsforsamlingen innkalles av dens leder eller nåt minst 1. /6 av bedriftsforsamlingens
medlemmet eller når styret krever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmene er til stede.

I bedriftsforsamlingen har hver mØtende en stemme. Avgjøtelset fattes med simpelt fletall blant
møtende, dog slik at mer enn 7 /3 av bedriftsforsamlingens medlemmet må stemme fot

de

beslutningen. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

I henhold til bestemmelsene i aksjeloven høter det til beddftsforsamlingen

å:

1

Velge medlemmer

2

Føre tilsyn med stytets og daglig leders forvaltning av selskapet.

3

Gi uttalelse til selskapets genetalfotsamling om styrets forslag til tesultattegnskap og balanse,
konsernregnskap og konsernbalanse bør godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
av ovetskudd eller dekning av tap.

4

til styret og styrets ledet etter forslag fta valgkomit6en, jfr.

$ 12.

Etter fotslag fra styret eksklusivt trcffe avgøtelser i saker som gjeldet:
investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets tessurser, samt saker om
rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføte en stØffe endring ellet
omdisponering av atbeidsstyrken i selskapet.
o investeringer som skjet i datterselskaper og som er av betydelig omång i forhold til
konsernets ressurser, samt saker om rasjonalisedng eller omlegging av driften i
datterselskaper som vil medføre en stØffe endring ellet omdisponering av atbeidsstytken
i konsernet.

o

Styret skal påse at saker som nevnt i dette ledd legges frem for beddftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste stytets fotslag, evt. velge
blant altemative forslag fremmet av styret. Bedriftsfotsamlingens vedtak i saker som gjeldet
datterselskaper er å anse som bindende instrukser til stytet i Eidsiva Energi AS om
opptteden i datterselskapets generalfotsamling.

5

Vedta anbefainser til styret i en hvilken som helst

sak.

s12
Valskomit6
Valgkomit6en består av 6 medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen. En skal være fra de ansatte.
Funksjonstiden er to år.
Valgkomit6en skal forbetede styrevalg fot bedrifts fotsamlingen.

1257t8r6lL
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s13
Genetalforsamtnsen
På den ordinæte genetalfonamling innen utgangen av juni hvert åt, skal følgende spøtsmål
behandles og avgjøres:

1

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeliflg av utbytte.

2

Andre saket som ettet loven ellet vedtektene hører under generalfotsamlingen.

Eksftaordinæt genetalfotsamling holdes nåt det besluttes av styret, skriftiig forlanges av selskapets
revisor, ellet nåt en eller flere aksjeeiere som til sammen representerer minst 7 /70 av aksjekapitalen
krevet det.

s14
Fotholdet til aksielovgivninsen
Aksjelovens bestemmelser ut$rllet og suppleter vedtektene. Ved motstrid går vedtektene foran
langt loven tillatet det.

så

*****
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Bilag 2
Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte enddnger i genetalforsamling 9.05.2019.

s1
Selskanets navn
Selskapets navn er Eidsiva Enetgi AS.

s2

Selskanets formål
Selskapets virksomhet skal være:

")
b)

Kraftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget.
Nettvirksomhet og detaljsalg av knft i nåværende nettomtåde og tilgrensede nettområder,
herunder regionalnett i Hedmatk og Oppland fylker samt virksomhet innen beslektet infrastruktur
i Innlandet.

.)

i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med
kaftproduksjon i nevnte vassdrag, ogf eller nettvirksomhet og anflen infrastuktur ellet detaljsalg
i nåværende ellet tilgrensede omtåder.

d)

Produksjon og distribusion av bioenetgi i Innlandet.

")

Deltakelse i vfuksomhet som har nær og fotdelaktig sammenheng med forannevnte virksomhetet.

Fortsettelse av eller inntreden

s3

Selskapets fonetningskontor
Selskapets foretningskontor og hovedkontorfunksjoner skal lokalisetes og utøves

iHamar

Ledelse og fellesfunksjoner fot produksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utØves i T illehamrner.
Ledelse og fellesfunksjoner fot nedsttømsvirksomheten lokaliseres og utØves

t26552781t

iHarnat

s4

Selskaoets aksiekaoital
Selskapets aksjekapital er på 518 564 262 kroner fordelt ph 345.709.508 aksjer, hver pålydende 1,5
krone innbetalt. Aksjekapitalen beståt av 774.084.138 A-aksjer å pålydende 1,5 krone,55.313.527 Baksjet å pålydende 1,5 ktone o9776.377849 C-aksjer pålydende 1,5 krone.

Det skal være 33 7o A-aksier i selskapet.
B-aksjene kan bare eies av notske kommuner, fylkeskommuner, staten og selskaper som anses som
100 % offentlig eide i konsesjonstettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjelder

til enhvet tid.
C-aksjene tilsvarer B-aksjene, men kan bare eies av de som vat kommuner eller $tlkeskommuner i
Hedmark eller Opplandi2004, ellet holdingselskap som ikke, dfuekte eller indirekte, har private
eiere, og som er minst 67 o/o eid av de nevnte. C-aksjenes samlede påIydende skal utgjøre minst
57 o/o av selskapets kapital og stemrner til og med 31.12.2026 og34 oh fram til 31.12.2036. 7.1.2027
skal 17 o/o zv aksjene automatisk konverteres fta C-aksjer til B-aksjer.

B- og C-aksjenes samiede pålydende skal til enhvet tid utgjøre 67 o/o av aksjekapitalen og stemmene
selskapet.

Eier av C-aksjer har fotdnnsrett til utøvelse av forkjøpsrett ifr. $ 6
Med unntak av de forskjeller som er nevnt ovenfot et aksjeklassene likestilte
Aksjonærer kan inngå avtaler seg imellom, hvorved den ene konvettetet fra C-aksjet til B-aksjer,
forutsatt at den annen konverteret tilsvarende antall B-aksjer til C-aksjer. Styret skal besørge
gennomføtt konvertering etter mottatt skriftlig og signet avtale om dette. I(onvertedngen utløser
ikke forkjøpsrett etter S 6.

s5

Stvresamtvkke
Ervew av aksjet er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det
foreligger saklig grunn.

s6

Fotkiøosrett
Ved enhver form for eierskifte til aksjer har de ØvrLge aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell
forftinnsrett for aksjonærer i samme aksjeklasse. Forkjøpstett må gjøres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøres gjeldende for.
Fotkjøpsrett kan ikke g1Ørcs gjeldende ved overdtagelse
o mellom kommunet/frlkeskommuner i Hedmark eller Oppland $dket som er aksjonærer i
Eidsiva Energi AS,
o mellom nevnte aksjonærer og holdingselskap som tilftedsstiller vedtektenes vilkåt for å eie
C-aksjer forutsatt at holdingselskapet er aksjonær i Eidsiva Energi AS,

t2655278/t

2

i

.

mellom holdingselskapet og de av dets bakenfodiggende eiete som er
kommuner/fylkeskommunet i Hedmark eller Oppland og som enten er eller harvært dfuekte
aksjonæt i Eidsiva Energi AS, eller som var aksjonæt i holdingselskapet på det tidspunkt det
første gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke lemes eller begrenses uten tilslutning fra aksjonæret som
representerer minst 80 oh av aksjene i selskapet, basert på stemmer og kapital.
For øvÅghar eiere av C-aksjer fortrinnsrett til utøvelse av fotkjøpsrett foran aksjeeiere i andre
aksjeklasset, ved enhvet ovetdragelse av aksjet fta kommuner i Hedmatk eller Oppland $dke, ved
ovetdragelset fta fi'lkeskommuner i Hedmark eller Oppland, samt ved ovetdragelser fta selskaper
hvor disse eier eller kontrolleter minst 67 oh av aksjene.
Benyttes forkjøpsrett av to eller flere aksjonærer, fotdeles aksjene mellom dem i fothold til det antall
aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom flere aksjonætet utØver fortrinnsrett, skal aksjene
fordeles mellom dem basett på detes samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Et det ikke mulig
loddtekning.

å dele aksjene fotholdsmessig, overtas den ellet de ovetskytende aksjet etter

Følgende bestemmelser gjeldet om meldinger, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det er inngått avtale om aksjekjøp, skal ovetdrageten straks gr sktiftiig melding til
styret. Det samme gjelder når aksjer over&as ved gave, skifte eller på annen måte. Styret skal
straks sende skdftlig varsel til de forkjøpsberettigede.
Er kjøpesum eller annet vederlag avtalt, skal erververens melding inneholde korrekte og
fullstendige opplysninger om kjøpesummen/vederlaget og betalingsvilkårene.

Q)

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen mhvæte kommet frem
innen to måneder ettet stytet fikk melding etter pkt. (1).
^t

(3)

Inntil det et avklart om forkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerverveten ikke utØve andre
aksjeeierrettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt fortrinnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssurrrnen skal væte lik avtalt kjøpesum, ellet lik verdien av vededaget hvis vedetlag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssummen forfaller til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av fotkjøpsretten ble ftemsatt ovetfor styret, eller to uket ettet tvist om
løsningssummen er bindende avgjott. Ved betalingsforsinkels e phløper forsinkelsesrente
etter loven.

(s)

Hvis kjøpesummen ikke entydig kan identifiseres på grunnlag av inngåtte avtalet, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvar med lov om voldgift, så langt ikke annet er
avtalt eller følger av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftstetten skal bestå av tre medlemmet. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes å ha sædig innsikt i vetdsettelse av selskaper generelt og selskaper
sammenlignbare med selskapet spesielt. Sammen utpeker disse voldgiftstettens formann som
skal væte en anetkjent fortetningsadvokat.

126552781r
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Voldgiftstetten skal fastsette antatt aksjeverdi for de aktuelle aksjer på det tidspunkt krav om
bruk av fotkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes fotetningsmessig rente fta dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.

(6)

Aksjeeier som skriftlig har meddelt athan gør forkjøpsrett gieldende, er forpliktet til å overta
aksjene. Dette gjelder ikke når løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
forkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgrftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte fotkjøpsretten. I så fall,mh han betale hele godtgjørelsen til

voldgiftsretten.

s7
Selskapets styre
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmet og

inntil

6 varamedlemmer.

Beddftsforsamlingen velger styre, styrets leder og nestleder.
Administrerende ditektør har rett og plikt til å delta i styrets mØter.
Styremedlemmer og varamedlernmer velges for 2 ht av gangen. Ved behov kan suppledngsvalg
foretas fot gjenvætende del av funksjonspedode.

s8

Administrerende ditektør (daglig leder)
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de tetningslinjer og de
pålegg styret har gitt.

se

Sisnatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et stytemedlem, eller to stytemedlemmet
fellesskap.

i

s10
Bedriftsforsamling
Beddftsfotsamlingen skal bestå av 30 medlemrner med personlige varamedlemmer
20 medlemmet med varafepresefltanter velges av generalfotsamlingen.
10 medlemmer med vafafepfesentanter velges av og blant de ansatte

i konsernet.

Bedtiftsfotsamlingens medlemmer ogv^r^medlemmer velges for to Lr av gangen.
Beddftsforsamlingen velget selv sin leder blant sine medlemmer.

1265527A/L
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Medlem av selskapets styte og administretende direktøt kan ikke være medlem av
bedrifts forsamlingen.

s11
Bedtift sforsamlingens fortetninssofden os komnetanse
Beddftsforsamlingen innkalles av dens ledet eller når minst 7 /6 av beddftsfotsamlingens
medlemmer ellet når styret krever det. Beddftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmene er til stede.

I beddftsforsamlingen har hvet møtende en stemme. Avgjørelser fattes med simpelt fletall blant de
rr'er enr' 1/3 av bedriftsfotsamlingens medlemmet må stemme for
møtende, dog slik
^t
beslutningen. Ved stemmelikhet hat møteleder dobbeltstemme.
I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører det til beddftsforsamlingen

å:

1

Velge medlemmet

2

Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.

J

Gi uttalelse til selskapets generalforsamling om styrets forslag til resultattegnskap og balanse,
konsernregnskap og konsetnbalanse bøt godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
av overskudd ellet dekning av tap.

4

Etter forslag fta styret eksklusivt treffe avgørelser i saker som gjelder:
o investednget betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, samt saker om
^v
rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre en stØrre endring eller
omdisponering av arbeidsstytken i selskapet.
o investeringer som skjer i dattetselskapet og som et av betydelig omfang i fothold til
konsernets tessurser, samt saker om rasjonalisedng ellet omlegging av ddften i
datterselskaper som vil medføre en større endring ellet omdisponering av arbeidsstyrken
i konsetnet.

til stytet og styrets leder ettet forslag fra valgkomit6en, jft.

$ 12.

Styret skal påse at saker som nevnt i dette ledd legges ftem for beddftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller fotkaste styrets forslag, evt. velge
blant altemative forslag ftemmet av styret. Bedriftsforsamlingens vedtak i saker som gjelder
datterselskaper er å anse som bindende instukser til stytet i Eidsiva Energi AS om
opptreden i datterseiskapets generalfotsamling.

5

Vedta anbefaltnset til styret i en hviiken som helst sak.

s12
Valskomit6
+
Valgkomit6en består av 6 medlemmer valgt av beddftsforsamlingen. En skal være frade ansatte.
Funksjonstiden er to år.
Valgkomit6en skal fotbetede styrevalg fot bedriftsforsamlingen.

726552781L
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s13
Genetalforsamlingen
På den otdinære genetalfotsamling innen utgangen av juni hvert år, skal følgende spørsmål
behandles og avgjøres:

1

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2

Andre saket som ettet loven eller vedtektene høter under generalforsamlingen.

Ekstraotdinæt genetalfotsamling holdes når det besluttes av styret, skriftlig fodanges av selskapets
revisor, ellet nåt en eller flete aksjeeiere som til sammen representerer minst 7 /70 zv aksjekapitalen
krevet det.

s14
Forholdet til aksielovgivningen
Aksjelovens bestemmelser ut$'ller og suppleter vedtektene. Ved motstdd går vedtektene foran
langt loven tillater det.

____

1265527A1t
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Bilag 3
Vedtekter for Eidsiva Yannkraft AS
(I\ted endringer vedtett 7. desembel 2017)

$ 1 - Firma
Selskapets navn er Eidsiva Vannkrzft ÅS.

\

2 - Forrchringskoltor

Selskapets fblrehritrgskontor et i Lillehanrner kornrnune.

\

3 - Vir'ksomhet

Selskapets vir:ksornhet er å eie, drive og investere i kraftpradtrksjolsvilksornhet

og annen

virksornhet som står i fbr-brndelse rned dette, herunder deltagelse i andre selskaper rned ligrende
vitksornhet, sant investerilger i fast eiendom, verdipapirer og andle tbnnuesobjekter.
$ 4 - Åksjekapitat

Alrs jekapitalen et

kt 430.i72.646, tbdelt på 7.07 4.246

\
Selskapets styre skal ha fi'å 1

til

aks

jer hver pålydende kr- 401,-.

5 - Styre

7 rnedlernrner, ettergeneraltbrsarnlingens

næflnere beslrrtning.

$ 6 - Signahrr

Selskapets finna kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlernrner

i

tellesskap.

$ 7 - Generalfbrsanling
På den ordinærc generalfbrsarnling skal tblgende spørsrnål behandles og avgjøres:

.

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetlilgen, henrnder utdeling av utbytte.

.

Andrc saker som etter loven eiler vedtektele hører under gener.altbrsanliugen.

Bilag 4
VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPEVAN NKRAFT AS
slik de lyder per 9. mai 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpevannkraft AS.

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune.

$ 3 - Virksomhet
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse
i andre selskaper med lignende virksomhet.

5 4 - Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr 51 856,4262,fordelt på :+S 709 508 aksjer, hver pålydende kr 0,00015.

5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra

l

til 7 medlemmer, ettergeneralforsamlingens nærmere beslutning.
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

**x*x
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Bilag 5
Bilag 5: Eidsiva Energi AS' arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for det
siste regnskapsaret, klikk her.
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1

Bilag 6
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Arsregnskap regnskaps året 2017 for 887396752

Resultatregnskap

Enheten
Beldb i: NOK

396752

Organisasj onsnummer:

88'1

Organisasjonsfom:

Aksjeselskap

Foretaksnaw:

EIDSIVA VANNKRAFT AS

Fonetningsadresse:

iudustrigata 45
2619 LILLEHAMMER

Regnskapsår
Årsregnskapets periode:

01.0t.2017 - 31.t2.2017

Kotrsern
Morælskap i konsem:

Ja

Konsmregnskap lagt ved:

Nei

2m7

Notp

1016

RESULTATREGNSKAP

Inntekter
Salg av energi

20

837

67',1

680 698 768

Tjenestekjøpsavtaler

20

782 858 091

669 224 001

7

16

Andre gevinster og tap

t0 769 412

35 t'16 432

Andre driftsimtekter

29 493'166

43 982 826

Sum innt€kter

166,0837 946

t

429 082 027

Kostnrder
Regnskapsregler

Innkjøp knyttet til investeringer for ienestekjøpere

Regler for små foretak benyttet:

Nei

Benyttet ved utilbeidelsen av ånregnskapet til selskapet:

Forenklet IFRS

Årsregnskapet fastsatt av kompetent orgrn

584 684 875

483 831 148

Kmftkjøpskostnader

61 446 564

66'162 t88

Innmtings- og overføringskostnader

13 3',13'121

t3 660 620

578 l14

t55 713 259

Personalkostmder

2t
7

Belceftet av representant for selskapet:

Hans Smdbu

Avskrivninger

Dato for fastsettelse av årsregnskapet:

20.03.201 8

Konsesjonsavgift og eiendomsskatt
Reguleringskostnader

og estatninger

Gronnlag for avgivelse

Andre driftskosmader

fu
fu

Andel kraftforetak etter EK-metoden

2017: Ånregnskapet er elektronisk imlevert
2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

Det er ik:ke lqn lil at årsregnskapel m,v. som sendes til Regnskapsregisteret

q

mdertegnet. Kontrollil på at dette er

årsregnskapet via Ahinn, og ved at

da

bekreftes at tsregnskapel er fNtsatt

o

55 000 725

53 524492

40 602 040

49 902 s08

6 701 807
22

I

Sum kostneder

utført ligger hos revisor/enhetffi øverete otgØ, Siltketheten ivatetas ved at inrcqder har rolle/reltighetfor inÆending av

156

Driftsresultat

I

I

583 506

153

75t 073

-t't

644

6ll

-22966 4t2

054 494

30t

951 136791

ffi6343 618

139 t25 482

477

94s2!6

kompetent organ.

Finansinntekter og finanskostnader
Bønøysundregistrene,

I

3.03.20

24

Finansinntekær

l9

Sum finansinntekter

Finmskostnader

9 642 132

12 883

9 642 t32

12 883 705

853 987

265 754

8s3 987

265 754

24

Sum finanskostmder

Netto finans

E

Ordinært rsultåt før skattekostnad
Skattekostnad

Brannølsurdregilfere
PosEdtes*: 891 0 Bmøysund
Telefou: Opplysningsælefonm

75 00 75

00 Telefaks 75 00

E-p6t fiffipct@breg.no lnEmfi: w.bmg.no

Organisjonswer

9?4 760 6?3

25

788 145

12 617

705

95t

615 131 7t3

490 563 187

234 462 055

213 664820

Ordinært rsultst etter skattekostnad

3to

69

724

276

t9t

367

Årsresultat

3ao 669

72t

276

tgt

367

75 05
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Balanse

Note
Uwidet åEresultat etter skatt

10,

l7

Totdresultat

2r16

Z0l7
-13 033 996

5t 823 t67

367 635732

32872t 5t4

&lqp ii NoK

Note

2017

20r6

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Overføringer og disponeringer

Immaterielle eiendeler

Overført fond for ruderingsforskjeller

l5

60 500 000

59 900 000

lmmaterielle eiendeler

t26 7'13 807

94 685 3 l0

Overført fra fond for waliserte gevinster

15

-32 300 000

63 600 000

Sum immateriell€ eiendeler

126773 807

94 685 310

Avgitt konsembidng

12, t5

Overført mnen egmkapital

l5

-33',7

440QOo

|

995 732

3Ct 635732

Sum overføringer og disponering€r

194 250

000

97t 534

Varig€ driftsmidler

328721 534

Bygg, tomter, veier

7

43 148 8't'7

44 5t9 516

Kraftverk og reguleringsmlegg

7

2932987 378

2950 607 2t9

Anlegg under utførelse

7

28 676 004

25 558 016

Kjøretøy, maskin og invenør

7

9 6s8 s82

9 32t 547

3 014 470841

3 030 006 298

10

Sum varige driftsmidler

Finrnsielle anleggsmidler
Investering i dattenelskap

5

7 634795

Investeringer i tilknyttet selskap

5

3767 664987

Investeringer i aksjer og andeler

8

5 910 892

Andre fordringer

t2

7 664 014
3 532

l8l

601

5 547 105

699 t87 946

823 598 448

Sum linansielle anleggsmidler

4 4E0 398 620

4 368 991 168

Sum anl€ggsmidler

7 621 643268

7 493 682776

266 592866

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer

t2

200 904 846

Andre konsiktige fordringer

t2

to677 972

Konsemfordringer

12,

Sum fordringer

t4

72365

40',1

327 342 t86

77 7'12'176

538 925 004

416731 049

76 388 009

27 447 534

76 3tE 009

27 447 534

Bankinnskudd, kontanter og ligtrende
't4

Kontanter og bankinnskudd
Sum bsnkinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler
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Balanse

Belon i: NOK

Note

SUM EIENDELER

2017

2016

82369s6281

7 937 461359

Beløo

i: NOK

Note

2U\7

__.?ALo

Sum gi€ld

2259 339 138

I

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

823695628r

7 937

990 439 948

A6359

BALANSE. ECENKAPITAL OG GJELD
Egetrkspitel

lnnskutt €genkapital
Aksjekapiøl

15,

Overkure

l5

Amen innskutt egenkapital

15

l6

Sum innskutt €genkapital

430 7'72 646

3 629 148't6s

429 698 400

I

886 206 132
3 368

000

4tt

2 3t9 272 532

134 000 000

I 073 500 000

4 0s9 921

Opptj€nt €genkapital
Fond for wrderingsforskjeller

l5

Fond for urealiserte gevinster

l5

Amen egenkapital

l5

I

781 700 000

814 000 000
'140 648 8'79

|

995 732

I

Sum opptjent egenkapital

I 9r7

69s 732

3 628148879

Sum egenkapital

5977 617 t43

5947 421

4ll

Gjeld
Langsiktig gi€ld
Pensjonsforplikælser

t7

122792 400

Utsatt skatt

24

1 198 941 009

Andre forpliktelser

18

Sum avsetninger for forpliktelser

l3l

780 165

|

237 412337

436 sos 9s9

97 252929

67 3t3 457

I

418 9t6 338

I

I

418 9t6 338

1 436

Annen hngsiktig gield

Sum langsiktig gield

sos 9s9

Kortsiktig gield
Levemndøryjeld

13

107 I 13 349

89 707 s6r

Betalbd skatt

25

137

424 552

99 435 205

52 t36 669

68 t99 767

Kortsikti g konsemgjeld

t9, t4

456 596 764

259 000 000

Amen kortsiktig gjeld

l9

Skyldi ge offenttige avgifter

Sum kortsiktig gield
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ÅnseenerNrNc 2oL7

^tQ,*

ånrs

Eidsi VA

1, INNLEDNING
Eidsiva VannkEft AS er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi AS og ivaretar konsernets
virksomhet innen vannkEft produksjon. Selskapets forretningskontor er i Lillehammer
kommune.

2. VIKTIGE HENDELSER 2017
VannkBftprosjekter:
Rosten kraftverk:
Oppland Energi AS, som Eidsiva Vannkraft AS eier c. 39 o/o av, startet i oktober 2014 arbeidet
med å bygge Rosten kraftverk i Sel kommune, Utbyggingen er et smarbeidsprosjekt med
AS Eidefoss, sm har 28 o/o andel i utbyggingen. ProsjeKet er organisert sm et tingsrettslig
smeie. Rosten kraftverk vil bli et tEdisjonelt kEftverk i fiell, med totalt ca. 5 km tunnel og
med inntaksdam i betong. Hovedentreprenør for bygge-tekniske arbeider er Skanska Norge AS.
Anlegget vil få tre aggregater hvor Rainpower AS og Voith Hydro AS har levert henholdsvis
turbiner og gene-Etorer. Kraftverket foruent6 ferdigstilt i april 2018 og foruentes å 9i en
årsproduksjon på c. 200 GWh.

Eidsiva Vannkraft AS

Nedre Otta kraftverk:
I august 2016 vedtok AS Eidefos-s, -E-CO Energi AS og Eidsiva VannkEft AS å bygge Nedre Otta
kraftverk i kommunene Sel og Vågå. Prosjektet, sm ble startet opp i oktober 2016, er
organisrt gjennom selskapet Ned re Otta DA, hvor AS Eidefoss eier 50 %, E-CO Energi AS
26,9 o/o og Eidsiva VannkGft AS 23,1 o/o. Nedre Otta kEftverk skal utnytte fallet i Ottaelva
mellom eksisterende dåm i Eidefossen og til ca. 300 meter oppstrøms Grindhølen. Nedre Otta
kraftverk vil bli et tradisjonelt kEftverk i fjell med to aggregåter. Hovedentreprenør for byggetekniske arbeider er Skanska Norge AS. Arbeidene følqer i hovedsak planlagt framdrift og skal
etter planen idriftsettes våren 2020 og vil gi en årsproduksjon på ca. 315 Gwh.

Årsberetning og årsregnskap 2OL7

Tolga kEftverk:
Prosjektet Tolga kraftverk ivaretas av Opplandskraft DA. Regjeringen ga Kongen i statsråd
27. aprll 2077 konsesjon til utbygging av Tolga kEftverk i Tolga kommune. Konsesjonen er gitt
for alternativet benevnt 3A, som inkluderer Eidsfossen og alternativet er beregnet å qi en årlig
produksjon på ca. 200 cwh. Det utreds for tiden en forenklet damkonstruksjon ved at det
eventuelt etablers en enkel terskeldam med fast overløp i stedet for en større
damkonstruksjon med 5 flomluker. Dette vil gi en lavere utbyggingskostnad, men også noe
mindre kraftproduksjon, Det er sendt inn planendringssknad, æm legger til grunn at løsningen
ligger innenfor gitt konsjon.

VindkrafrprosjekEr:
Raskiftet vindkEftverk:
I august 2016 ble det vedtatt utbygging av Raskiftet vindkEftverk i kommunene Trysil 09
Åmot, Utbygq ingen, sm startet opp i slutten av august 2016, er organisert gjennom selskapet
Austri Raskiftet DA, eid av Stadtwerke Munchen med 60 o/o, Eidsiva Vannkraft AS med 20 o/o og
Gudbranddal Energi Fornybar AS med 20 o/o. Prosjektet vil bestå av 31 vindturbiner og gi en
årsproduksjon på c. 370 GWh. Planlagt idriftættelse i løpet av 2018.

ÅEbetdning og SEregnskap 2O17
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Kiølberoet vindkEftverk;
Austri Vind DA fikk 26. november 2015 konæsjon tit å bygqe o9 drifte Kjølberget vindkEftverk
Våler kommune. Austri Vind DA eies av Eidsiva Vannkraft AS med 52,5 ryo og Gudbrandsdal
Energi Fornybar AS med 37,5 o/o. Avgjørelse om utbygg inq av Kjølberget vindkraftverk med ca.
170 GWh årlig kraftproduksjon, vil bli fattet i løpet av første halvår 2018. Skal prosjeKet være
åktuelt å byqge ut vil også dette vindkraftprosjektet forutætte at ekstern investor går inn i
prosjektet med en betydelig eierandel.
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virksomhet, og annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltakelæ i andre
ælskaper med lignende virksmhet, samt investeringer i bst eiendom og verdipapirer.

i

Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styrets myndighet. Styret består ved
utgången av året av fire styremedlemmer, hvorav to styremedlffimer velges av og blant de
anætte. Styrets leder øistein Andreæn er konsernsjef i Eidsiva Energi AS.

Varksomheten
Progfam for reduksjon av kostmden

Eidsiva VannkEft AS har 21 heleide kraftverk. I tillegg har selskapet aksjer og eierandeler i
ælskapene Oppland Energi AS, OpplandskEft DA, Vinstra Kraftselskap DA, KEftverkene i
Orkla DA, Msna KEftselskap DA og Ned re Otta DA, og indirekte andeler i øvre Otta DA, Bagn
Kraftverk DA 09 Sameiet Rosten kraftverk.

Med bakgrunn i blant annet betydeliq vedvarende fall i kEftprisene, ble det høsten 2015

besluttet å 9å i 9an9 med et omfattende program for å sikre resultatiorbedringer gjennom
reduksjon av Eidsivakonsernets kostnader. Ambisjonen er varige resultatforbedrinqer i
konsernet på til sammen minst 165 millioner kroner årlig med full effeK i løpet av året 2018.
Eidsiva VannkEft AS vil måtte innfri sin del for at konsernets ambisjon for at målættingen skal
nås. Tiltaksplanen innebærer en reduksjon på 30 anstte hvor ca. halvparten sluttet i andre
halvår 2016 og resterende har sluttet i løpeI av 2017. Videre skal ælskapets påvirkbare
driftskostnader reduæres rælt med ca. 15 o/o i2018 smmenlignet med faktiske kostnader i
2015. Selskapet er ved inngangen til 2018 i rute med hensyn til å nå målsettingen om varige
resultatforbed ri nger.

Eidsiva VannkEft AS'eierandeler med tilhørende normal nettol kEftproduksjon fremgår av
tabellen under. Nomalen er referert perioden 1986-2015 hensyntatt dagens
kraftverksportefølje.
Eierandel

Antåll
heleidc

khftrelk

anån
deleidc

khftv€rk

organiesjonændringer i Eidsiva vannkraft As:
1!0,0 %

I lys av betydelig reduksjon i s€lskapets ansatte har det vært behov for å få dekket opp viktige
funksjoner. Det ble derfor i perioden november 2016 til januar 2017 gjennomført en omiattende
organissjonsgjennomqang mm resulterte i interne omrokkeringer i organissjonen i Eidsiva
Vannkraft AS med virkning fE 1.2.2017.

Aksjer i Oppland Energi AS
DA

Med virkning frc I.7.2OI7 ble 17 ansatte i Glommens og Laagens Brukseierforening, GLB,
virksomhetsverdEtt og integrert i Eidsiva Vannkraft AS'organissjon. GLBS formål og
oppgaver ivaretas etler 1.7.2017 gjennom en tjenestekjøpævtale mellom brukseierforeningen
og Eidsiva Vannknft AS.

Vo

21 traftvelk
9 kraftverk

25,O oh

5 kraftverk

38,7

LtO

Yo

av

kraftpreduksjon
(<normalpreduksjon$
19A6-2015 i
gigåwafrimer

låiivsl

1 325 GWh
778 GWh

3 kraftverk

865 GWh

ro

136 GWh
o Gwrl

23,r %
20,O %

62,5 %

3. VIRKSOMHETEN
Eierstyring og ledelse

Eidsiva VannkEft AS har innarbeidet aksjer og andeler i ælskåpene Oppland Energi AS,
Opplandskraft DA, Vinstra Kraft*lskap DA, Kraftverkene i Orkla DA, Mesna KEftselskap DA,
Austri Raskiftet DA og Austri Vind DA. Innarbeidelæne av tilknyttede selskaper gjøres etter
egenkapitalmetoden (eniinjes konsolidering).

styre og daglig ledelse
Selskapets styre har per 31.12.2017 følgende sammensetning
øistein Andresen (styrets leder)
Cecilie Dobloug Nyland (styrets nstleder)
Willy Brandvold (ansttvalgt styremedlem)
Jan Knudsen (ansattvalgt styrmedlem)

.
.
.
.

I tillegg til å ivareta virksomheten i heleide kråftverk utførs omfattende virksomhet for de
felleseide selskapene Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, øvre Otta DA og VinstE
Kraftselskap DA smt østerdalen Kraftproduksjon AS og Gudbrandsdal Energi AS, regulert i
egne tjenestekjøpsavtaler. Eidsiva Vannkraft AS ivaretar den operative virksmheten til disse
ælskapene som leveEndør av tjenester til kEftverkæperatørfunksjon, særskilte
vedlikeholdsprcsjekter, rehabilitering, utvidelser og nyanlegg, og administrative funksjoner.
Inklusive tjenester for disæ selskapene ivaretas iorvaltning av ca. 7,5 terawattimer (TWh).

Det er i 2017 behandlet 13 saker.
Direktør og daqliq leder:
Oddleiv Sæle

.

Eierstyring og selskapsledelse
Det er etablert en norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelæ spesielt rettet mot
ælskaper med aksjer notert på norsk børs, Eidsiva tannkraft AS følger i stor grad denne
anbefalingen, Eidsiva Vannkraft AS'fomål er å eie, drive oq investere i kraftproduksjons-

1I
luni 2016 ble det innfort kråv om målins os rappoterins åv neRoproduksjon (FoFkrift om måling, avregning og
samordret oppbeden ved kråftomsetning og fåkturering av neejenester, S l-4 Måling åv produksjon.)
1 Krafwerk Udlig€re organisert i Mesna KrafEelskap DA inngår i dag j Eidsiva Vannkraft AS' hel€ide kraftverk.
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Renterisiko

Fanans
Selskapets likviditet er organisert i en konærnkontoordning. Dette inneb€erer at deler av
ælskapets bankbeholdning formelt ætt er klassifiært som ford ring på morselskapet.
Selskapets likviditetsbeholdning utgjorde 76,4 millioner kroner ved utgangen av 2017.
Tilsvarende var likviditetsbeholdningen 27,4 millioner kroner ved inngangen til 2017.
Kontantstrøm fra driften utgjorde 768,8 millioner kroner i 2017 sammenlignet med
344,7 millioner kroner i 2016. Netto likviditetsendring ble +49,0 millioner kroner i 2017
mot -2,8 millioner kroner i 2016,

Selskapets renterisiko anæs moderat ved at selskapet ikke har rentebærende gjeld. Selskapet
inngår i konsernets konsernkontosystem når det gjelder bankinnskudd. Finansielle eiendeler og
forpliktelær som verdsettes til virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsretoder, påvirkes av
endringer i det langsiktige rentenivået via avkastningskravene til kontåntstrømmen. Endringer i
nullkupongrentekurvene for NOK og Euro påvirker diskontering av kontantstrømmene $m
kommer fra oppgjør av derivater, og som føres i balanæn til virkelig verdi med verdiendringer
over resultatet,

Den 7.12.2077 ble det i ekstraordinær geneElforsamling besluttet å foreta et tilleggsutbytte
baært på årsregnskap 2016 på 3.630,2millioner kroneived reduksjon i annen egenkapital med

Kredittrisiko

1,740,6 millioner kroner, reduksjon i overkurs med 1.886,2 millioner kroner og reduksjon i
innskutt annen egenkapital med 3,4 millioner kroner. Samtidig ble det besluttet å foreta en
kapitalforhøyelæ i Eidsiva Vannkraft AS med tilsvarende beløp 3.630,2 millioner kroner fordelt
med økning av aksjekapital med 1,1 millioner kroner og økning av overkurs med
3.629,1 millioner kroner.

ittrisiko oppstår i traneksjoner med kontanter, kontantekvivalenter, derivater, innskudd i
banker og finansinstitusjoner. Selskapets finansielle elg av kEft clæres via Nasdaq OMX
Commodities slik at motpartsrisikoen anses svært begrenæt. Motparter ved flnansplasseringer
er begrenset til flnansinstitusjoner med høy kredittverdighet eller markedsplassr,
Kred

Likviditetsrisiko
Styring av likviditetsrisiko skjer i hovedsak på konsernnivå. Styrinqen innebærer å opprettholde
en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i fom av et
tilstrekkelig antall trekkrettig heter.

Finansielle risikofaktorer
Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko, og de mest vesentlige er ulike

markedsrisikoer fE kraftmarkedet. herunder valuta-, kraftpris- og volumrisiko. Gjennom
avkastningskravet til finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi, er også selskapet
eksponert for renterisiko. Selskapet er i tillegg eksponert for kredittrisiko og likviditetsrisiko,
men disse vurderes mindre vesentlige. Selskapet benytter finansielle derivater for å sikre seg
mot visæ risikær. All sikringshandel er inrenfor vedtatte rammer,

Markedsrisiko
volumrisiko

4. SAMFUNNSANISVAR
Ytre miljø
Eidsiva VannkEft AS produserer kun fornybar energi i form av vannkraft, VannkEft er en
energiform som har miljømessige fortrinn fremfor andre fomer for energiproduksjon.
Utbygging og drift av vannkmftverk medfører imidlertid inngrep i naturen og påvirkning av
miljØet. Det jobbes kontinuerlig med forbedring og utvikling av rutiner $m kan begrense eller
forhindre miljøskader.

Selskapet er eksponert for volumrisiko gjennom sin vannkEftproduksjon. Tilgang på vann kan
variere sterK fra år til år og pris og produksjon kan variere betydelig. VannkEftproduksjonen
skjer i 21 heleide og 25 deleide kEftverk. Dette 9ir en veldiversifiært anleggsportefølje, både
med hensyn til metæroloqi og hydrologi, og driftsmessige forhold. Av selskapets samlede
produksjon er ca. 53 o/o magasinkmftverk, noe som gir en god reguleringsgrad. Selskapet har
en middelproduksjon på ca. 3,4 Twh.

Ved planlegging og utbygging av nye vann- og vindkraftverk blir natur og miljø i størst mulig
grad tatt hensyn til. Selskapet er gjennom konsesjonsbetingelær for det enkelte kraftverk
pålagt tiltak for å begrense uheldige konsekvenser for det ytre miljøet.

Prisrisiko

Det er registrert et uhell åv litt omfang med utslipp av olje i 2017, Selskapet har hatt stor fokus
på sikker kjemikaliehåndtering. I den daglige drift legges det vekt på energieffektive løsninger
i minst mulig grad belaster miljøet. Selskapet mottok mot slutten av 2017 påleg9 om
utredninger knyttet til fiskevandringsløsninger forbi kEftverkene i Glomma, Renaelva og
Trysilelva.

Det har vært registrert noen avvik fra manøvreringsreglement i 2017,
hovedskelig iforbindels med hendelser som uvær, strømbrudd, flomsituasjoner, eller
kortvarige marg inale over-/underskridelær.

Selskapet er utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser. Den vesentligste risikoeksponeringen
kommer fra slg av fysisk kraft. Andre elmenter hvor verdien påvirkes av endringer i
kraftpriæn er finansielle kraftkontrakter, og eiendeler knyttet til erstatningskraft, samt verdi av
fremførbar negativ grunnrenteinntekt,
Selskapet benytter finansielle instrumenter for å styre prisrisikoen.

Av andre foreliggende påtegg er disse knyttet opp mot overvåking av fisketrapper i clomma- og
Trysilvasdraget, Det har vært gjort forsøk for å finne rett vannføring i fisketEppene og gjort
enkle tiltak for å bedre effektiviteten og vandringen. Det er utplassert automatiske fisketellere i
Strandfosæn og Løpet kEftverk, hvor den i Strandfosæn har kameE som filmer fisken idet den
pasærer. Tiltakene ser ut til å fungere og det er registrert mer fisk nå enn ttdligere år. Det vil
bli vurdert å gjennomføre lignende tiltak ved andre fisketrapper der tiltak anses som
hensiktsmessig.

Selskapet er også utett ior prisrisiko ved at fysisk produksjon og kiøp av kraft avregnes etter
områdeprisen, hovedsakelig NO1 og noe NO3, mens finansielle sikringer foretas i iorhold til
systemprisen. Det er i praksis ikke et tilstrekkeliq likvid marked for å sikre denne risikæn med
kontEkter for områdeprisforskjeller.

Valutarisiko
Selskapet opererer på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, hvor all handel skjer i Euro.
Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransksjoner. oppgjør av henholdsvis fysisk kraftslg
og kraftkjøp, smt vurdering av virkelig verdi av selskapets eiendeler knyttet til
erstatningskraft, smt fysiske kraftkontmkter.
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bruk av fiskerssursene i Oppland> i regi av
Eidsiva VannkEft AS er med i prosjektet
"Bedre
Fylk6mannen i oppland som organiærer 09 gjennomfører fiskeribiologiske undersøkelser i
regulerte vassdrag. cjennom dette prosjektet oppnås en god faglig dialog mellom forualtningen
og regulantene, slik at de tiltak em beslutts gjennomført er hensiktsmessige o9 bidrar positivt
i forhold til fiskeinteressen. Prosjektleder er ansatt hos Fylkesmannen i Oppland 09 stillingen er
finansiert av regulantene. Dette fører til ressursbesparelser for både regulantene og
forualtningen.

Ei&iva Vånnkrcft AS
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Prcduksjon
Den smlede årsproduksjonen3 i 2017 for Eidsiva VannkEft AS inklusive andeler i fellæide
kGftverk ble 3.636 gigawattimer (GWh), Beregnet årsproduksjon for perioden 1986-2015 er
3.447 GWh. Figur 2 viær månedsproduksjonen for Eidsiva VannkEft AS sammenlignet med et
gjennomsnitt for perioden 1986-2015.

Kraft produksjon og omsetning
Prisutvikling
Gjennomsnittlig systempris i 2017 ble 29,4 Euro/Mwh, mens områdeprisene for NO1 og NO3
ble henholdsvis 29,O og 29,5 Euro/MWh. Dette var en økning fra året før på 11 proænt i NO1
og 3 prosent i NO3. Priæne har varien relativt lite gjennom året, fra høyest månedspris
(februar) på 31,83 Euro/MWh til lavste månedspris ouni) på 23,52 Euro/MWh).
Vekslingskursen mellom Euro og Norske kroner ble i gjennomsnitt 9,33, som er 0,04 kroner
høyere enn forrige år.

Ved inngangen til 2017 var magasinfyllingen lavere enn normalen. I januar og februar var
produksjonen nær normalen. Produksjonen i mars, april og mai ble lav, hovedsakelig på grunn
av utbedring av ras i tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftverk fra 1. mars til 16. mai. I tillegg
var det også lav produksjon i kraftverkene i Oppland Energi AS på senvinteren.

Teminmarkedet fikk og så- en oppga ng i 2OL7. For eksempel ble kontrakten for levering i 2020
notert på 20 Euro/Mwh på det laveste i januar, men endte på drøyt 26 Euro/Mwh ved utgangen
av året. Hovedårsken til høyere kraftpriær er prisppgang for både kull og utslippskvoter. På

grum av sterkere hydrologisk balanse i Norden har kraftprisene steget mindre enn i Tyskland,

der kullkraften dominerer. I følge Norges vassdrags- og energidireKoEt (NVE) kgm det i Norge
22,9 TWh mer nedbør enn normalt, noe som bidro til rettæksport ut av landet på 15,3 Twh.
Prisen på elærtiflkater falt mye i starten av året æm følge av en foruenting om at
utbyggingsmålet på 28,2 TWh ville bli oversteget. Etter at det ble endelig bestemt at sverige
forlenger sitt mål til 2030 med nye 18 TWh slik at det totalt skal bygges ut 46,4 TWh innenfor
elsertifikatordningen, ble priæne for elærtjfikater med levering i 2018 stabiliært rundt
60-70 SEK/MWh. Sertifikater for levering i 2021 har derimot falt til under 30 SEK/MWh,

Snømålinger utført primo april viste mindre snø enn normalen for de fleste tilsigsfelter. Minst
snø ble må[ i Begna- og Dokka-vassdraget, med om lag 60 o/o av normalen. I tinst€vassd Eget
viste snømålingene om lag 70 o/o av normalen. I østerdalen og Ottadalen var snømagasinene
mer i tråd med nomalen. Produksjonen 1. halvår ble dermed næ lavere enn normalen,
Magasinfyllingen ved inngangen til 2. halvår var om lag sm normalen. Særlig september og
begynnel*n av oktober var nedbørrik, med tilhørende økning i tilsig. Dette bidro til høy
produksjon på høsten- I sum ble magasinene tappet under mrmalen ved utgangen av året og
produksjonen 2. halvår ble demed godt over normalen.
Magasinbeholdning målt som kraftmengde og prosent av magasinkapasitet ved henholdsvis
regnskapsårets begynnelæ og slutt utgjorde 773 GWh (56 o/o) og 818 GWh (60 o/o).

15

Registrert produksjon Eidsiva Vannkraft AS
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Figur 1 UNiklng r kraftpriser (N01-, NO3- og syst€mpris) i Euro/Mwh (venstre akse) og Hydrciogask balanse i
avvik fra normål (høyre åksei i 2017).
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Fisur 2 Månedsproduksjon

2017 sammenliEnet med midlere produkston for perioden 1986-2015

3

I iuni Zo16 bl€ det lnnfort krav om målins os rappor@rins av neftoproduksjon (Forskrin om målins, avreqnins oq
samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av neftjenester, 5 3-4, Måling av produkslon).
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Tilgjengelighet
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6. MEDARBEIDERFORHOLD

Registrering av tilgjengelighet deles inn i to kategorier:
Gjennomsnittlig tilgjengelighet (GJS) uttrykker faktisk tilgjengelighet til produksjonsanleggene.
Herunder registreres all feilretting og vedlikeholdsktivitet gjennom hele året.
Nytteverdijustert tilgjengelighet (NVJ) uttrykker tilgjengelighetævne i perioder med krav om full
tilgjengelighet. Herunder registreres fuil og avvik fra godkjente vedlikeholdsplaner.

Organisasjon

følge av planlagt driftsstans: 11.2 GWh
følge av feil:5,5 GWh

o/o

o/o

gjennomsnittlig tilgjengelig het
nytteverd ijustert tilgjengeliq het

Vanntap
Vanntap

em
sm

- likestilling

Av selskapets 170 ansatte er 20 kvinner og 150 menn.

For alle kraftverk selskapet har driftsansvar for inkl. heleide kraftverk:

89,0
95,2

personale

Direktør, leder vannkraft og forvaltningensvarlig: 3 årsverk, 3 anstte
Administrasjon og økonomioppfølging: 7,6 årsverk, 8 anstte
Drifts- og vedlikeholdsavdeling: 85,8 årsverk, 88 anette (inklusive 3 lærlinger)
Teknisk avdeling: 32 årsverk, 32 ansatte
Energiforvaltning: 24,6 årsverk, 25 anstte
Avdeling systemdrift og digitalisring: 8,8 årsverk, 9 anstte
Konæsjon og miljø: 5 årsverk, 5 ansatte
Totalt for selskapet: 166,8 årsverk, 170 anstte (inklusive 3 lærlinger)

Samlet for heleide kraftverk i Eidsiva Vannkraft AS:
93,9 o/o gjennomsnittlig tilgjengelighet
97.6 % nytteverdijustert tilgjengelighet

sm
sm

-

Eidsiva Vannkcft AS var ved utgangen av 2017 organiært i seks avdelinger med slik fordeling

av årsverkene:

Registrert gjennomsnittlig og nytteverdijustert tilgjengelighet i 2017:

Vanntap
Vanntap

Arsregnskap regnskapsåret 20'17 tor 887396752

Selskapets styre består ved utgangen av året av fire styremedlemmer, hvorav en kvinne.

følge av planlagt driftsstans: 13,1 GWh
følge av feil: 18,8 GWh (Nedre Vinstn 10,1 GWh

/

Selskapet etterlever kravene til likestilling, likeverd, like muligheter og like rettigheter
likestjllingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell
orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

øvrige 7,9 GWh)

i

Som IA-bedrift gjennomfører ælskapet tiltak for sysselætting av arbeidsekere med redusert
funksjonsevne. Virksomheten er tradisjonelt mannsdominert.

Omætning
Totalt for ælskapets kraftportefølje ble det i 2017 oppnådd en glennomsnittlig netto
*lgsinntekt per produsert megawattimer (MWh) på 317 krlMwh mot 262 krlMwh i 2016.

Arbeidsmiljø
Opprinnelsesgara ntier
Eidsiva Vannkraft AS fikk utstedt opprinnelsesgarantier tilsvarende 3,64 TWh fra hel- og deleide
kraftverk i løpel av 20L7. Prisene på opprinnelsesgarantier styrket seg i 2017. Mye av volumet
til Eidsiva VannkEft AS ble $lgt til fastpris. Oppnådd snittpris for opprinnelssgarantier fra
eldre vannkraftverk omstt i 2Ol7 ble 2,2O NOK/MWh. Netto inntekt fra opprinnelsesqarantier
ble 9,9 millioner kroner i 2017. Tallene inkluderer også Eidsiva Vannkraft As'eierandel på
38,65 o/o i Oppland Energi AS.

Sykefraværet i

2o\t

var på

z,l

vo, hvorav legemeldt fravær var på 2

o/o.

Det ble i 2017 Epportert totalt 333 uønskede hendelser, en økning i Epporteringen fra 187
2016.

Selskapets konsesjonskraftforpliktelser
Selskapet har konæsjonskraftforpliktelser

Selskapet har fokus på kompetanæ, rutiner og utstyr for å forebygge arbeidsulykker og sikre et
godt arbeidsmiljø. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet i ælskapet. De
anstte i kraftverksområdene er tilsluttet bedriftshelætjeneste. Ved hovedkontoret utføres
bedriftshelsetjeneste etter nærmere avtale. Arbeidsmiljøet anses sm godt og tilstanden med
hensyn til likestillinq er tilfredsstillende.

fra heleide kraftverk på 59,7 GWh.

i

I2017 har det blant egre anstte vært fire skader hvoEv to med fravær. Blant eksternt leverte
timer har det i 2017 væn to skader hvorav en med fravær. Totalt æks skader hvoEv tre med
fravær har gitt et H2-tall på 10,1 (seks skader multiplisert på r.ooo.ooo dividert på G. 600.000
i hktiske arbeidstimer) og et H1-tall på S,f (tre skader med fravær multipliært med 1.000.000
dividert på G. 600.000 faktiske arbeidstimer). Ingen av skadene i 2017 har hatt alvorlig
omiang.

Eidsiva Vannkraft AS
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Resultatdisponering - forutsetning om fortsatt draft

7. øKONOMISKE RESULTATER

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Styret bekrefter at
forutætninger om fortsatt drift er til stede og at ælskapets regnskap er avlagt under en slik
forutsetning. Regnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av virksomheten.

Årets resultat og balanse
Selskapsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapslovens 5 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS
fustsatt av Finansdepartementet 3. november 2014. Dette innebærer i hovedsk at innregning
og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Eidsiva VannkGft AS oppnådOe i 2017 et årsoverskudd etter skatt på kroner 380 669 728.

Styret foreslår følgende disponering av resultatet i Eidsiva Vannkraft AS:

Eidsiva VannkEft AS oppnådde et driftsresultat i 2077 på 606,3 millioner kroner mot
477,9 millioner kroner i2016.

Avsatt til konsernbid Eg etter skatt
overført til fond for vurderinqsforskjeller
Overført fra fond for urealiserte qevinster
Clverførino til ånnrn eoenkåniiål
sum.liemnd

økningen i driftsresultatet kan i hovedsk forklares med høyere oppnådde kraftpriser og høyere
kraftproduksjonen i 2017 enn i 2016. Oppnådd gjennomsnittlig slgsinntekt per produsert enhet
ble 317 krlMwh smmenlignet med 262 krlMwh i2016. Kraftproduksjonen på 3.636 GWh
inklusive andeler i deleide ælskaper, ble 365 cwh høyere enn i 2016. Resultatregnskapet
inneholder resultatmessige effekter av pris- og valutasikringsforretninger, vist $m <<Andre
gevinster og tap>, med 10,8 millioner kroner i nettoinntekt, mens tilsvarende post i 2016 viste
en nettoinntekt på 35,2 millioner kroner.

337 440 000
60 500 000
-32 300 000
1 5 n2q 774
?ao 66e 7?R

8. FRAMTIDSUTSIKTER
Eidsivå Vannkmft AS har ansvaret for Eidsivakonsernets vannkraftvirksomhet. Konsernet har en
målætting om å utvikle sin produksjon og leveranse av fornybar energi. På vannkaftområdet
kan dette gjennomføres ved oppgradering 09 utvidelser av eksisterende kraftverk, bygging av
nye kraftverk @ eruerv av kEftverk. I tillegg til utviklinqen av ny vånnkraft, er Eidsiva
Vannkraft AS også deleier i vindkraftprosjeKene Raskiftet o9 Kjølberget.

Eidsiva VannkEft AS hadde i 2017 netto finansielle inntekter på 8,8 millioner kroner mot

12,6 millioner kroner i netto finansielle inntekter i 2016.
Skattekostnad fot 2Ol7 uIgjøt 234,5 millioner krone( mot 213,7 millioner kroner i 2016.
Eidsiva VannkEft AS oppnådde et ordinært årsresultat i 2017 etter skatter på 380,7 millioner

av 20 o/o reqnskapsandel i Austri Raskiftet DA oppstår en valutadifferanse ved omregning f€
Austri Råskiftet DAs selskapsvaluta, Euro, til NOK. I 2017 utgjorde denne effeKen en inntekt på
7,9 millioner kroner. Hensyntatt skatteeffekter er emlet kostnadsførin9 over utv-idet resultat i
2Ol7 på 13,O millioner kroner sammenlignet med en inntekt etter skatt i 2016 på 51,8 millioner
kroner.

Som operatør o9 deleier i de felleseide selskapene Opplandskraft DA og oppland Energi As, er
Eidsiva VannkEft AS ansvarlig for utbygging av flere større vannkraftprGjekter, Prosjektet
Rosten kraftverk, sm eies av Oppland Energi AS, har vært under utbygging siden høsten 2014
o9 er ved utgangen av 2017 på det nærmæte fullført. De tre aggregatene vil bli stt i drift i
løpet av første halvdel av 2018. Utbygging av Nedre Otta kraftverk, med en produksjon på over
300 GWh, startet opp høsten 2016 og ved utgangen av 2017 er kraftståsjonen ferdig utsprengt
09 montasjærbeidene er startet opp. Dette er et smarbeidsprosjekt mellom A,/S Eidefoss,
E-CO Energi AS og Eidsiva Vannkraft A5, som Eidsiva Vannkraft AS har ansvaret for å
gjennomføre. Nedre Otta kraftverk skal etter planen settes i drift første halvår 2020. ProsjeK
Tolga kEftverk, som eies av Opplandskraft DA, ble det gitt konæsjon for våren 2017. I løpet av
første halvdel av 2018 vil det bli avgjort om utbyggingen skal gjennomføres. For Eidsiva
Vannkraft AS har de siste årene vært preget av stor aktivitet på utbyggingsområdet. I løpet av

Årets totalresultat ble dermed 367,6 miliioner kroner smmenlignet med 328,7 millioner kroner
i 2015.

drift.

kroner mot 276,9 millioner kroner i 2016.

I forbindelse med innqåtte industrikraftkontrakter ble det over utvidet resultat i 2017
kostnadsført 53,1 millioner kroner før skatt. I 2016 ble det inntektsført 117,0 millioner kroner
før skatt, Eidsiva Vannkraft AS fører estimatavvik knyttet til selskapets pensjonsforpliktelær
æm utvidet resultat når disse oppstår. I 2017 ga dette en inntekt før skatt på 5,5 millioner
kroner, smmenlignet med en inntekt før skatt i2016 på 1,0 millioner kroner, Ved innarbeidelse

de nærmeste årene fram mot 2021, vil det meste av denne utbyggingsktiviteten bli sluttført.
Selskapet vil da gå over i en ny fase der det vil være mer fokus på rehabiliteringsprosjekter og
Utbygging av Raskiftet vindk€ftverk med 31 vindmøller 09 en forventet produksjon på
370 GWh er godt i gang og vil bli sluttført i løpet av 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt med
det tyske ælskapet Stadtwerke Miinchen (SWM) (60 o/o) o9 Gudbrandsdal Energi Fornybar AS
(20 o/o). Det er opprettet et eget ælskap, Austri Raskiftet DA (ARDA), sm skal forstå driften
av vindkraftverket. Eidsiva vil levere tjenester på enkelte områder, mens den tekniske driften
vil bli ivaretatt av egne anstte i ARDA 09 ved serviceavtale med leveEndøren av vindmøllene.
Eidsiva VannkEft AS og GudbEndsdal Enerqi Fornybar AS har vindkraftprosjektet Kjølberget
(c. 170 GWh) under utvikling. 09qå for dette prosjektet er det en målætting å få med en
investor sm kan ta en eierandel på 60 0/o. Prosjektets eventuelle gjennomføring vil bli avklart i
løpet av første halvår 2018.

Selskapets balanse viær stabile forhold. Egenkapitalandelen i Eidsiva Vannkraft AS var ved
utqanqen av 20fi pe 76,7 o/o sammenlig net med 74,9 o/o ved utqangen av 2016.

Selskapets evne til å skape gode resultater er avhengig av flere forhold. De sentrale faktorene
vil alltid være kraftpris, kostnadæffektivitet 09 Emmebetingelser, Det er viktigere enn noen
gang å ha fokus på kostnadseffektiv drift. selskapet har over flere år dokumentert at det er av

de mest kostnadseffektive i bransjen i Norge. Likevel er det helt nødvendig å prioritere
kontinuerlig målrettet arbeid for ytterligere effektiviæring, både gjennom organistoriske tiltak

Eidsiva Vannkaft AS
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ANLEGGSMIDLER

Lillehammer, 12. maE 2018

/)t'
,y' ,"
':zfiifuu-ilfiazz"*
- /
Øistein

Imterielle eiendeler

6

Varige driftsmidler
lcaftverk, bygg, utstyr ru.
Sum varige driftsmidler

7

Finansi€lle anleggsmidler

).\

"k- Ærr;e;
.)/l

129Å_________2!,1_

3
3

Investeringer i kaftforetak etter
Investering i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

Addresen

styret{ leder

rø n n øys u n d re g i st re

Eiendeler

og ikke minst å utvikle organisasjonens evn€ tit å ta i bruk ny teknologi. Vannkraftbransjens
rammebetingelser er spsielt knyttet til særskilte skatter 09 eventuelle revisjoner av
konsesJonsvilkår. De samlede skatter gjennom grunnrenteskatt, eiendomsskått og vanlig
ov€rskuddsskatt er betydelige, og er en utfordring både i forhotd til de løpende resuttater og
ikke mlnst lønnsomheten i nye prosjekter.

'

B

EK-retoden

5
I
!2

sum fi nansielle anleggsmidler

3

3 030,0
3 O3O,O

775,3
5,9
699,2

3 539,8
5,5
823,6

4 4AOt4

4 369,0

e2\5

7 493,7

7

.l'an Knudsen

Styrets

014,5
014,5

OMLøPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer

72
72

Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Direktør

Kontanter og bankinnskudd

74

sum omløpsmidler
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Resultatregnskap

Egenkapital og gjeld

DRIFTSINNTEKTER
Sa lg av energi
Tjenestekjøpsavtå ler
Andre gevinster og tap
Andre driftsinntekier

EGEI{KAPT'AL

Innskutt egenka pita

B

I

Aksjekapital

tq

Overk!6

l6
15

430,8
3 629,r

Aaa a
1

885,2

Sum driftsinntekter

4 059,9

forvurderingsfoGldeller
gevinster
Annen egelkapital
sqmopptjentetånffir,t
Sum egenkapital

15
fS
15

I 134,0
7AL,7
Z,O

Innkjøp knyttet til investeringer for tjenestekjepere

Kraftkjøpskostnader

1 073,5
914,0
740,6

Innmtings- og overføringskostnader

I

Personalkostnader

Avskrivninger og nedskrivninger
Konsesjonsavgift o9 eieodocskatt
Reguleringskostnader 09 erstatninger
Andre driftskostnader

36za,t

sg77$

5947,4

GJELD

Avsetning for forplilltelser

Pensjonsforplildelser

17
24
tB

Utsatt skatt
4ndre forpliktelsel Sum aveethlng forforpliKelser

I2Z,A
198,9
97.3
f efg.O
1

I

13

ætalbar skatt
Skyldig offentlige avgiiter
19

sum gj€ld

89,7

137

t4

99,4

52,r

6A,Z

a4at4

553,9

I 990,4

5

-5A4,7
-61,,4
-73,4
-156,6
-55,0
-40,6
-6,7
-153,8
L7,6
6O6i3

680,7
669,2
35,2
44,O

t 4E,L
-483,8
-66,8
-73,7
-155,7

-54,7
-49,9
-11,6
-L39,1

24,t
477,9

FINAiISINNTEKTER OG FINAIIaSKOSTiADER

Finansinntekter
Finanskostnader

24
24

Netto finansposter
Resultat før skåttekostnad

7

2259t3

22

Driftsresultat

67.3
1 436Æ

to7,7

27
7

Andel kcftforetak etter EK-metoden

131,8
237,4

Kortsil*ig gjeld
Leverandørgjeld

I 56O,a

DRIFTSKOSTI{ADER

Opptjent egenkapital

Fond
Fond for urealisefte

437,7
782,9
10,8
29,5

Skattekostnad

DrsPoNE Rrt{c

av

9,6
-0,9

72,9

a,a

12,6

-0,3

615,1

49O,6

25

-234,5

-2L3,7

12, 15

337,4
60,5

L94,3
59,9
63,6

ÅRSRESULTATET

Avsatt konsernbidrag etter skått
Overført t il,/(f ra) fond for vurderin gsfors$eller
overført til/(fra) fra fond for urealiserte gevinster

15
15

-32,3

Lillehammer, 31. desember 2017 ,i 12, mam Z01B

Styrets

( r-*a .

2 -*-

/

Øi./_1

D"(r"... t'i,. z, .t

-c€il€';ji;Eoblæffiffiå'*'
Styrets nestleder
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tidsiw Vannkftft
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340.7

Årsresultat
Poster sm vil bli omklassifbert til resultatet:
Industri ka ft ko nt 6 ld
S lGtt eeffe kt

10

uividet årsresultat

-

drift en

Betahe skatter

1,0

-0,6

51.4

768,8

25

101,7

-7!,7

667.L

273,6

Likvider tilført/brukt på investeringerl
Utbetalinger ved kjøp av driftsffiCler
Innbetalinger ved salg av driftsridler

39,6

-75,6

0,1

0,7

7
7

Kapitalinnskudd til deleide selskap€r

-

209,4

Utbetalinger ved utdn
Innbetalinger ved avdmg på utlån
Utbetalinger ved ldøp av aksjer og andeler

0

konsemselskaper

Mottatte renter
B: Netto lildidit€tscndring frc investeringer

236,9

t96,1

2,L

Årsregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner:
o Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er vurdert til virkelig verdi over utvidet resultat.
,) Finansielle eiendeler holdt for handelsformål og finansielle derivater er vurdert til virkelig
verdi over resultatet.
. Rettigheter knyttet til erstatningskraft er vurdert til virkelig verdi over resultatet.
c Forpliktelær knyttet til erstatninger og erstatningskraft inngår i kategorien til vlrkelig verdi
over resultatet,
Derivater som inngår som en del av en kontantstrømsikring vurderes til virkelig verdi, og
"i den
effektive delen av verdiendringen føres over utvidet resultat.

259

-274

Lilsider tilført/brukt på linansiering:
-0,3

Betatte renter
Lltbetalt konsembidEo

15,25

c: tGtto likvidit€ts€ndring fE finansiering

-259,9

-274.3

A+B+C; Netto likviditetsendring i året

49.O

-2.4

Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd p€r 31. 12

27,4

30,2

75t4

27,4

76.4
76,4

27.4
27,4

Kontanter qq bankinnskudd
Sum

13.03.2019 kl 15:58
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Eidsiva

Grunnlag for utarbeidelse av åFrggnskap

L2,9

-358,2

til

Forenklet IFRS
Selskapet har anvendt følgende forenklinger fE innregnings- og vurderingsreglene i IFRS:
c IAS 10 nr 12 og 13 fravikes slik at utbytte og konærnbidrag regnskapsføres i emsvar med
regnskapslovens b6temmelser.
o IAS 16 nr. 43 f€vikes slik at den smme vurdering av avskrivningsenhet (dekomponering)
legges til grunn i *lskapsregnskapet som i konærnregnskapet.

88,6
^72,6

-2,8
tat

har forretningskontor

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAs 11
Anleggskontrakter. Eidsiva VannkEft er i prosss med implementering av 1FRS 15 og foretar en
egen vurdering etter en femtrinns modell. IFRS 15 vil anvendes fra 1, januar 2018 med en
modifiært retrospektiv tilnærming. Det medfører at hele implmenteringæffekten tas mot
<Annen egenkapital> per 1. januar 2018. Den samlede effekten av implementeringen av IFRS
15 på total omsetning, kostnader, eiendeler eller forpliktelær tilknyttet kundekrcntEkter er
ikke endelig beregnet, men det foryentes at anvendelsen av IFRS 15 ikke vil ha veæntli9 effekt.
Per utgangen av 2Al7 hat Eidsiva VannkEft foreløpig konkludert med at G. 11 MNOK inntekter
fra lovpålågte konssjonskraftforpliktelær blir å klassifisere som <Andre driftsinntekteD i stedet
for <Salg av energi>. En foreløpig vurdering av tjenstekjøpsvtalene tilsier ikke behov for
endring av dagens boKøringspraksis som følge av IFRS 15.

-

-o,4

118,4

sm

Eidsiva VannkEft AS inngår i konærnet Eidsiva Energi AS. Konærnregnskapet
Energi AS er utarbeidet i henhold til full IFRS som fastsatt av EU.

344,7

27

A: Netto kontantstrømm€r lra drilten

Eidsiva VannkBfr AS

Arsregnskap regnskaps tuet 2017 for 887396752

Note 2 Regnskapsprinsipper

E dritten

rellorudende md

g

Selskapsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 5 3-9 og Forskrift m forenklet IFRS
faststt av Finansdepartementet 3. november 2014. Dette innebærer i hovedsk at innregning
og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), og preæntasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er
vedtatt av selskapets styre 12. mars 2018.

Kontantstrømoppsti Iling

Endring

I

Eidsiva VannkGft AS er et heleid datterselskap av Eldsiva Energi AS,
Hamar. Forretningskontoret til Eidsiva Vannkraft AS er Lillehammer.

65,6

to
- 13,O

f

d fe g i St fe

Note 1 Generell informasjon
276,9

rr7,0

-53,L
)q q

Pæter frm ikJ<e vil bli omklasifbert til resultatet:
L7
Estimtendring pensjon
Valutadiffecnse ved omegning til presentasjonsvaulta
SlGtteeffekt

l(onia ntstrømmer

Un

Noter

Utvidet resultatregnskap

Kontantstrører fra

B fø n n øyS

I n ntektsføri ng
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto
etter fradrag for merverdiåvgift, rabatter og avslag.

Inntekter resultatførs når transaksjonen kan måles pålitelig og det er snnsynlig at de
økonomiske fordelene knyttet til traneksjonen vil tilflyte selskapet.
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a) Kraftslg og kraftkjøp

Arsregnskap regnskaps året 2017 for 887396752

Selskapet klassifiserer fi nansielle eiendeler i følgende kategorier:
a) Til virkelio verdi over resultatet
b) utlån og iordringer
c) Tilqjenqelig for slg

Salg av operatørtjenester er inntektsført i tråd med faktisk utførte tjenesteleveranser
Tjenesteldøpsavtalene er i hovedsak basert på et selvkostprinsipp.

Invæteringer

Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen, og klassifiseringen foretas ved
anskaffelse.

Eidsiva Vannkmft AS deltar med andeler i følgende deleide selskap

Direkte

Navn

Klassifiæring og vurdering av balanæpGter

Foretningskontor

a)

av

62,5

Austri Vind DA

Kundefordringer og andre fordringer klassifiæres som utlån og fordringer er ikke-derivate
finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsetts i et aktivt
marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder
etter balansedagen, I så hll klassifiseres de em ånleggsmidler. Utlån og fordringer
klassifiseres som kundefordringer og andre fordringer i balansen.

c)

Finansielle eiendeler tilqjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som man
velger å plassere i denne kategorien eller æm ikke er klassifisert i noen annen kategori.
Eiendelene inkluderes i an-leggsmidlene så ent selskapet ikke har til hensikt å selge
investerinqen innen 12 måneder.

o/o

Oppland Energi AS'andre aksjonær er E-CO Energi AS med 61.3 0/o,
For selskapene Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Kraftverkene i Orkla DA, lYesna
K€ftælskap DA, Nedre Otta DA, Austri Raskiftet DA, Austri Vind DA og Glommens og Laagens
Brukæierforening (GLB) deltar partene på eierbasis, og hefter for hver sin del av forpliktelæne.
Andel åv disponibel kråft fra de aKuelle selskapene med utbygde anlegg tas ut til kostpris.
Eidsiva VannkEft AS har innarbeidet aksjer o9 andeler i selskapene Oppland Energi AS,
Opplandskraft DA, Vinstra Kraftælskap DA, Kraftverkene i Orkla DA, Mesna Kraftselskap DA,
Nedre Otta DA, Austri Raskiftet DA og Austri Vind DA etter egenkapitalmetoden (en-linjes

Finareielle forpliktelser
Selskapet klassifiserer sine finansielle forpliktelsr i følgende kategori:
a) Finansielle forpliktelser til amorti*rt kost
b) Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet

lOæifiæring

GLB representerer vannfalls- og brukæiere i Glommas og Gudbrandsdalslågens
nedbørsområder og har til fomål å forestå vassdragsreguleringer. Medlemmene betaler
kontingent etter stemmetall og yter investeringstilskudd og d riftstilskudd til de aktuelle

reguleringer.
Eidsiva VannkEft AS er gjennom hel- o9 delejde kraftverk medeier i en rekke av reguleringene
GLB eier, tilsvarende en stemmændel på 24 o/0. Andel av regnskapet til GLB er ikke
innarbeidet i Eidsiva Vann kraft AS' reg nskap. Innkalte mid ler til i nvesteri nger er aktivert sm

em

driftsmiddel i regnskapet og avskrives sammen med selskapets øvrige driftsmidler. Driftsbidrag
kostnadsførs fortløpende,

Inntekter og kostnader i tilknyttede selskap med annen funksjonell valuta enn norske kroner
(Austri Raskiftet DA) omregnes løpende etter kurs på tEneksjonstidspunktet og akkumuleres.
Balanæposter omregnes til kursen på balansedagen. omregningsdifferanser oppstår fra ulike
forhold, Det første skyldes at resultatregnskap med annen funksjonell valuta blir omregnet etter
kurs på transaksjonstidspunktet, mens egenkapitalen blir omregnet til sluttkurs. Det andre
skyldes at åpningskurs og sluttkurs på egenkapitalen er forskjellig. Når gjennomsnittskurs i

Brcnnøysundregistrene

i

a) Finansielle forpliktelær til amortiært kost;
Finansielle forpliktelær til amortisrt kost er forpliktelser som ikke er klassifiært som
finansielt instrument til virkelig verdi over resultatet.

konslidering).

ÅBbercuing oE åErcgnskap 2O17

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for
handelsformå|. En finansiell eiendel klassifiseres idenne kategorien deræm den primært er
anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiKige prisivingninger. Derivater
klassifiæres som holdt for handelsformå1, med mindre de er en del av en sikring. Eiendeler
denne kategorien klassifiseres under omløpsmidler sm andre fordringer i balanæn.

b)
o/o

re

13.03.20'19 kt'15:58

g

Finareielle eiendeler

b) Tjenesteslgsinntekter

Eiætvå Vannkraft AS

I

rsultatet o9 åpningskurs på egenkapitalen er ulik sluttkurs, vil det måtte oppstå omregningsdifferanser i forklaring av utviklingen i egenkapitalen. Omregningsdifferanser regnskapsføres
over utvidet resultatet.

Produksjon og fysiske og finansielle leveringsforpliktelser blir resultatført i
leveringsperioden til faktiske oppnådde priser. Ved vesentlige forskuddsbetalinger for
kraftkontrakter blir kontraKen inntektsført lineært over leveringsperioden.

9m
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b) Finansielle forpliktelær til virkelig verdi over resultatet:
Finansielle forpliktel*r til virkelig verdi over resultatet er forpliktelser holdt for
handelsformå1. En finansiell forpliktelæ klassifiseres i denne kateqorien derem den primært
er ånskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Derivater
klassifiseres som holdt for handelsfomå1, med mindre de er en del av en sikring.

Regnsl€psføring og måling
Finånsielle forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi når utbetalingen finner sted, med
fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til aFortisert
kost baregnet ved bruk av effektiv rentemetode. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet
og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som en del av effektiv rente. Finansielle
forpliktelærllassifiæres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å
utætte betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balans€dato.

Ei&iva Vannkrcft AS

'13.03.2019 kl 15:58
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Delivater og sikring
Selskapets kontraktsforpliktelær består av kontrakter med fysisk levering, opsjoner, futu16,
forwards og bilatemle prissikringsavtaler. Porteføljen av kontrakter styres bevisst for sikring av
inntekter. Det er etablert et betryggende risikostyringssystem baært på kontraktsregister med
oversikt over alle inngåtte kontrakter, tysiske sm- finansielle, og som tar utgangspunkt i
prognosert kraftbalanse. Endring i virkelig verdi på derivater resultatføres sm <<Andre tap og
gevinster netto>,

sm kan gjøres opp netto i
kontanter, i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter som om
kontFktene var finansielle instrumenter, regnskapsføres som finansielle instrumenter. Et
unntak fra dette er imidlertid kontrakter som er inngått og som fortsått innehas med det formål
å motta eller levere en ikke-fimnsiell gjenstand i æmsvai med ælskapets foruentede innkjøps-,
slgs- eller bruksbehov ("eget bruk unntaket"). Disæ regnskapsføres ikke som Rnansielle
instrumenter.
KontEkter knyttet til kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand
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Vannfallrettigheter er bokført til historisk anskaffelseskost. Produksjonsvirksmheten har
evigvarende konsesjoner og kjøpte rettigheter er derfor vurdert tit å være tidsubegrenæt og
avskrivs dermed ikke.
Erstatningsutbetalinger betales eller gjøres opp årlig med grunneiere. Verdien av disse ytelæne

er kla$ifisert som immateriell eiendel. Rettigheten er tidsubegrenset og avskrives ikke.
Forpliktelsen knyttet til de samme erstatningsutbetalingene klassifiæres som "Andre
forpliktelær". Forpliktelsen verdivurderes hvert år. Løpende årlige utbetalinger kostnadsføres
når de utbetals.

Kon*sjonevgifter betales årlig til stat oq kommune i konæsjonsperioden for retten til

å

utnytte vannfallet. Konssjonsvgifter blir kostnadsført når de påløper.

Evigvarende konsesjoner uten hjemfall
Selskapenes hel- og deleide kraftverk er ikke omFattet av hjemfall. Det er imidlertid noen

unntak.
Derivater balanseførs til virkelig verdi på det tidspunK derivatkontraKene inngås, og deretter
til virkelig verdi. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt
derivatet er utpeK som et sikringsinstrument,

Deivater

@s

sm

ikke innoår

em

del av sikring

som holdt for handelsformål regnskapsmessig.
Slike derivater inngår ikke sm en del av regnskapsmessig sikring. Endring i virkelig verdi på
disæ derivatene resultatføres som <<Andre tap o9 gevinster netto>.

lk

lr agår,qo-n-d,el av t i ng.
Eidsiva VannkEft AS inngikk ij-uni 2015 en langsiKig kraftavtale med Hydro EnergiAS. Avtalen
innebærer en årlig leveranse på :OO CWtr kGft i 10 år fra lI''2OZL. Eget bruk unntaket er ikke

D elivo.t_e-( 9om-

ansett oppfylt for denne fastpriskontEkten og den faller demed inn under virkeområdet til
IAS 39 og behandls som et derivat. Kontrakten er utpekt som sikringsinstrument i en
kontantstrømsikring, Dette innebærer at den effektive delen av verdiendringene på kontrakten
løpende vil føres over utvidet resultat frem til leveranæperioden starter i 2021.
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen
omklassifiæres til rsultatregnskapet iden perioden sikring$bjektet påvirker
resultatregnskapet i leveranæperioden. Virkelig verdi av kontrakten klassifiseres som
anleggsmiddel. da gjenværende løpetid på kontEkten er tenger enn 12 måneder.

Forto mindre kEftverk i Brødbølvassdraget med totalt c. 5 GWh årlig kraftproduksjon inngikk
Eidsiva VannkEft AS (opprinnelig Glåmdal kraftlag) 11. januar 1985 (tinglyst 8. juni 1986) en
oppsigeliq leiævtale med staten om fallretter i Sikåa, BrødbølvassdEget. Fallet utnyttes i
VaElden oq Bedafors kraftverk. staten har etter utløpt avtaletid rett til å kreve leierens anleqq
fjernet på l-eierens bekostninq eller innløse disæ til teknisk verdi. Avtalens varighet er 55 år.'Avtalen sier ingenting om videre leiemulighet, men det antas a-t videre leie vil kunne være
aktuelt i og med at staten ikke har andre kraftverk i dette området.
Videre leier Eidsiva Vannkraft AS fallrettigheter i Roppa elv i statens skoger i Gausdal kommune
av Statskog med en leieperiode på OO år fra konsjon ble qitt i 1973. Kontrakten, som ikke har
innløsningsrett, kan deretter sis opp med 1 års varæI. Rettighetsforholdet ulgjøt @.20 o/o av
total fallstrekning.

I tilknytning til kraftverket Øvre VinstE, em eis av Opplandskraft DA, har Opplandskraft DA
eruervet ca. 45 o/o av fallrettighetene som utnyttes i kraftproduksjonen. Resterende fallrettigheter leies fra Statskog SF. Det ble 28.8.2017 inngått en ny lei€vtale mellom partene
Opplandskraft DA og Statskog SF, som erstatter avtalen fE 7.9.1955. Den nye leieavtalen løper
til 9.9,2065. Statskog SF har ved utløpet av leieavtalen 9.9.2065 innløsningsrett til grunnarealer og rettigheter samt kEftverk til teknisk verdi.

Vannmagasinbeholdning

Varige drifltsmidler og avskrivningel

Magasinbeholdning av vann er ikke inntatt i regnskapet, verken i balansen eller i form av
periodisering av inntekter eller kostnader i resultatregnskapet. Vesentlige endringer i
vannmagasinbeholdningen over årsskiftet vil indirekte påvirke regnskapsresultatet.

Varige driftsmidler regnskapsførs til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger.
Anskaffelæskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelæn av driftsmidlet. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Anleggsmidler
avskrivs frå det tidspunkt driftsmidlet ættes i drift.

2ll17
Årets Droduksion iGWh
Normålnrddilksion iGWh

3 636
3 447

Maoasinfyllinq i GWh per 31.12.

a1A

60

Immaterielle eiendeler

20 16
3 27L
3 447

Yo

Langsiktige plasseringer
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger på langsiktige plasæringer inntektsførs som
ånnen finansinntekt.

774

56

Fordringer

u/o

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter frådEg for
avsetning til ioruentet tap. Avsetning til tap gjøres på qrunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringer.

- vassdragsrettigheter - goodwill - avsetning for

koresjonsbetingede forpliktelser

Ved anskåffelse av vannkraftproduksjonskonsesjoner avtales det ytelser til grunneiere og staten
tilsvarende verdien av de rettigheter konæsjonen gir. Kjøpte vannfallsrettigheter er innregnet
sm immateriell eiendel i balansen.

Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære

driftssykluæn. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved første gangs balanæføring. Ved
ænere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode
fmtrukket avsetning fior inntruffet tap. Rentælementet er ikke hensyntatt dergm det er
uvesentlig.

Ei&|va Vaønktaft AS
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Ove6kuddsskatt

Kontantel og bankinnskudd

Selskapet er underlagt ordinær inntektsskatt som for 2017 ha( vætt 24 o/o, og rm for 2018 er
redusert til 23 o/o av beregnet skattepliktig inntekt. Den skattepliktige inntekten vil normalt
være forskjellig fra regnskapsmessig resultat før skatt. Forskjellene kan enten være
permanente (f.eks. kostnader som etter sin art ikke er skattemessig fradEgsberettiget) eller
midlertidige (f.eks. forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på varige
driftsmidler pga. ulike avskrivningsregler), Betalbar skattekostnad knytter seg til den beregnede
skattepliktige inntekten, mens endring utett skatt knytter seg til endring i midlertidige
forskjeller mellom regnskapmessige og skattemssige verdier.

Kontanter o9 bankinnskudd består av kontanter og bankinnskudd med maksimum
3 måneders opprinnelig løpetid.

NaturræsuBkatt

Hovedregel er at dersom oppgjør forventes innen ett år klassifiæres fordringene 50m
omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiæres fordringene æm anlegg smidler

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursn ved regnskapsårets slutt. Valutagevinst og
valutatåp resultatføres som andre tap/gevinster netto,

Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metode 09 viser kontantstrømmer
henholdsvis operasjonelle, investerings- og finansierinqsaktiviteter og forklarer periodens
endring i "Bankinnskudd, kontanter og lignende".

fE

Lwerandørgjeld
Leveråndørgjeld er forpliKelser til å betale for varer eller-genester som er levert fra
leverandører til den ordinære driften. Levenndørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs
balanseføring. Ved senere måling vurderes leveEndørgjeld til amortisert kost faststt ved bruk
av effektiv rente metoden. Dersm rentælementet er uvesentlig er dette stt bort fE.
Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år. Dersom det ikke
er tilfellet, klassifiæres den som langsiktig.

Pensjoner
Selskapet har en forsikret pensjonsordning i forsikringsælskap. Pensjonskostnader og
pensjonsforpliktelær beregnes etter lineær opptjening basert på foruentet sluttlønn.
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket brutto pensjonsforpliktelæ i balan*n.
Selskapet regnskapsfører alle estimatawik i utvidet resultat når disæ oppstår og foretar
umiddelbar resu ltatføring av alle planendringer.
Pensjonsforpliktelsen omfatter både forsikrede ordninger, AFP-ordning og direkte pensjoner.

I 2016 valgte en det av selskapets ansatte å gå over på en innskuddsbasert
tjenestepensjonsordning. Den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen innebærer ingen
regnskapsmessig balanæført pensjonsforpliktelse. Alle nyanette fra og med 2016 inngår i den
innskuddsbaserte pensjonsrd ningen.

Andre avsetningel
Selskapet regnskapsfører avsetninger for miljømessige og andre utbedringer samt
restrukturering når:
. Det eksisterer en juridisk eller faktisk forpliktelæ som følge av tidligere hendelser.
. Det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i fom av overføring
av økonomiske ressrser o9 forpliktelsns størrelæ kan estimeres med tilstrekkelig grad av
påliteliqhet. Det avsettes ikke for eventuelle fremtidige driftstap.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring
utett skatt. Betalbar skatt kan inkludere både overskuddsskatt, grunnrenteskatt og
naturressursskatt.

i

Utsatt skatt er beregnet med gjeldende skattesatser på grunnlag av de midlertidige forskjeller
sm eksisterer mellom regnskapsmessige oq skattemessige verdier ved utgangen av
regnskapsåret, Skatteøkende og skattereduærende midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reversere i smme periode er utlignet og nettoført.
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For kEftverk med påstemplet merkeytelse over 10.O0O kVA beregnes det en naturressursskatt
til de(n) kommunen(e) og fylkeskommunen kraftverket ligger i. Naturressursskatten fuststtes
for hvert kEftverk på grunnlag av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste 7 årere og
utgjør 1,3 øre,/kwh. Naturressursskatten er således ikke en ordinær inntektsskatt.
Naturressursskatten kommertil fradrag i utlignet inntektsskatt. Dersom naturressursskatten
overstiger utliqnet inntektsskatt for inntektsåret, kan det overskytende fremføres, med rente, til
fradrag senere år. Evt. ubenyttet fEdrag for naturressursskatt inngår mm en del åv grunnlåget
for beregning av utsatt skatt.

Grunnrentækatt
I tillegg er det for kraftproduksjon en særskilt grunnrentskatt for kraftverk med påstemplet
merkeytelæ over-10.000 kVA. Grunnrenteskatten er en delvis inntektsuavhengig skatt oq
beregnes av en såkalt grunnrenteinntekt som består av en beregnet salgsinntekt med fadrag
for driftskostnader, avskrivninger og en beregnet friinntekt. Salgsinntekten beregnes med
utgangspunkt i det enkelte kraftverks produksion, time for time, multiplisert med spotprisen i
tilhørende time. Leveranær av konsesjonskraft og kraft på langsiktige kontEkter priæs
imidlertid til faktisk kontraktspris. Finansinntekter/-kostnader inngår ikke i grunnrenteinntekten.
I stedet gis det fradrag for en beregnet friinntekt basert på den skattemessige verdien av
driftsmidlene i kEftverket multiplisert med en nomert risikofri rente som bstsettes årlig baært
på årsgjennomsnittet av renten på statskasæveksler med 12 måneders gjenstående løpetid.
Friinntektsrenten tot 2077 utgjør 0,4 7o, mens grunnrenteskatten ulgjør 34,3 o/a fot 20!7 , 09 e(
øklIil35,7 o/o for 2018.
Grunnrenteinntekten skal beregnes særskilt for hvert kraftverk. Med virkning fra 2007 kan
negativ grunnrenteinntekt i et kraftverk_samordnes mot positiv grunnrenteinntekt fE andre
kraftverk. Positiv grunnrenteinntekt for året avregnes mot evt. fremførbar negativ
grunnrenteinntekt oppstått ved samme verk før 2007. Resterende negativ grunnrenteinntekt fra
før zooi frcmførcs, med rente, per kEftverk. Fremføringsrenten utgjør 7,9 o/a for 2017.
LJtsatt skatt
Utsatt skatt/skattefordel av alminnelig inntektsskatt er beregnet med utgangspunkt i de
midlertidige forskjellene mellom reqnskapsmessige og skattemessige balanæverdier.
Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 23 o/o gjeldende fra 2018. Skatteøkende
og skattereduærende midlertidige forskjeller som på reveræringstidspunktet henholdsvis øker
eller reduserer skattepliktig inntekt utlignes når reversering antas å skje innenfor samme
tidsintervall.

Utstt skatt/skattefordel av grunnrenteskatt er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige
forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, herunder nega-tiv
grunnrenteinntekt til fremføring. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på
35,7 o/o gjeldende fra 2018. Beregnet verdi av negativ grunnrenteinntekt til fremføring et
foretatt med basis i akkumulert negativ grunnrenteinntekt til fremføring per kEftverk. Det er
foretatt beregninger av forventet utnyttelse negativ grunnrenteinntekt på balansedagen mot
positiv qrunnrenteinntekt i de nærmeste 10 årene, basert på en nominell skattesats pe 35,7 ./.,
Ved beregning av fremtidig grunnrenteinntekt er ælskapets prognoser for kraftpris,
investeringer og driftskostnader lagt til grunn.
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Eiendomsskatt
Eiendomsskatten utgjør inntil 0,7 o/o av en beregnet eiendomsskattetakst, For kraftverk med
påstemplet merkeytelse over 10.OOO kVA baseres eiendomsskattetakstgrunnlaget på en nåverdi
baært på kEftanleggets normerte inntetter, driftskostnader, grunnrenteskatt og et
kålkulatorisk fradraq for fremtidige utskiftingskostnader. Den beregnede formuesverdi for 2017
(eiendomsskattegrunnlag 2019) kan ikke ættes lavere enn 0,95 krlkwh eller høyere enn
2,74 kt/lIf'fh av grunnlaget for årets naturressursskatt. Kraftanlegg med en påstemplet
merkeytelse under 10.000 kVA har et eiendomsskattegrunnlag tilsvarende skaftemessig verdi
per 1. januar i ligningsåret. Tilsvarende gjelder for kraftverk som ikke er stt i drift.

offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd i form av elsertifikater og opprinrelssgaratier balanseføres til nominelt
beløp (null) når d isse mottas fra offentlige myndigheter. Ved slg av mottatte elærtifikater eller
opprinnelsesgaratier inntektsføres virkelig verdi av vederlaget på salgstidspunktet,
Kraftverk med tildelte etsertifikater
Kraftv€rk

frmgår

Ei€r

av tabellen under:

Gruntrlag

elsertifikater
(økt
Opplandskraft DA

1A

Baon
ltE)l stossen

Baon Kraftverk DA
Elg9!y? vanl]lralras
Fidsrva Vånnkraft AS

Oppstart

6.32
62t3
a s?

1354GWh

Markedsrisiko
Volumrisiko

Ås'

72/2414

35

o/o

I

o/.

Selskapet er eksponert for volumrisiko gjennom sin vannkEftproduksjon. Tilgang på vann kan
variere sterkt fe år til år og pris og produksjon kan variere betydelig. Vannkraftproduksjonen
skjer i 21 heleide og 25 deleide kraftverk. Dette gir en veldiversifiært anleggsponefølje, både
med hensyn til metsrologiog hydrologi, og driftsmessige forhold. Av ælskapets smlede
produksjon er ca. 53 Vo magasinkraftverk, noe som gir en god reguleringsgrad. Selskapet har
en middelproduksjon på ca. 3,4 TWh. Dersom produksjonsvolumet endres med-10 o/o, ville
dette medføre endrede driftsinntekter på ca. 100 millioner kroner ved en pris på 294 kr/MWh.

101?a1 6
0/.
o/o

09/24L6

o/"

11

l)A1 6

109 %
1

00

0/"

I tillegg foruentes tildeling av elsertitikater for vannkraftverkene Rosten o9 Nedre Otta smt
vindkEftverket Raskiftet, som alle tre er under utbygging med forventet ferdigstillelæ i hhv

Prisrisiko
Selskapet er utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser. Den vesentligste risikoeksponeringen
kommer fra slg av fysisk kraft. Andre elffienter hvor verdien påvirkes av endringer i
kraftprisn er finansielle kraftkontrakter, og eiendeler knyttet til erstatningskraft, samt verdi av
fremførbar negativ g runnrenteinntekt.

2018/ZO2O/2018.

Note 3 Sammenligningstall
I forbindelse med skifte av regnskapssystffi med virkning fE 2017 er det gjort enkelte
preæntasjonsmessige endringer i resultat og balanse, Som følge av dette er
smmenligningstallene for 2016 omarbeidet em vist i tabellen under.
2015
Varige driftsridler

Investeringer i lGftforetak etter

EK-

retoden

030.0
539,8

2016

Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko, og de mest vesentlige er ulike
markedsrisikoer fE kraftmarkedet. herunder valuta-, kEftpris- og volumrisiko. Gjennom
avkastningskravet til finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi, er også selskapet
eksponert for renterisiko. Selskapet er i tillegg eksponert for kredittrisiko og likviditetsrisiko,
men disse vurderes mindre vesentlige, Selskapet benytter finansielle derivater for å sikre seg

€ierandel

lEårl

t84 qw!

Note 4 Finansiell rasiko

(varighet
o/o

18.20 GWh

reguleringenlegg er prsentert som varige driftsmidler æmmen med ælve kEftverket.

Eidsiva
Vahnkraft

)s4

)q
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Den største endringen knytter æg til andel iGlmmens og Laagens Brukseierforening (GLB).
Eidsiva Vannkcft har en andel i GLBS reguleringenlegg gjennom både heleide o9 deleide
kraftverk. Tidligere har heleide kraftverks andel i GLB vært presentert som <Invstering i
kraftforetak etter EK-metoden>, på samme måte rm for deleide kraftverk (f.eks. gjennom
opplandskraft DA). Dette er nå endret slik at heleide kEftverks andel av GLBS

elsertifikatp€riode

54,35 GWh

g

mot visse risikær. All sikringshandel er innenfor vedtatte rammer.

Tildelingsprcsent

produksjon)
Rendalen
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Selskapet har åpne slgskontrakter på 1498 Gwh mot Nasdaq oMX commodities for årene
2018 09 2019. Kontraktene har pet 31.12.2017 en nominell urealisert gevinst på 15,3 millioner
kroner. I regnskapet er resultateffektene bokført mot ..Andre gevinster og tap",

2015
2 94L,7
3 637,7

Gitt ælskapets middelproduksjon qå :,+ fWtr ville en endring i kEftprisen per 31.12.20-17 på
10 o/o i forhold til en utgangspris på ZS+ krlmWh medføre endrede kEftsalgsinnteKer på
cå. 100 millioner kroner. Selskåpet benytter finansielle instrumenter for å styre prisrisikæn.
Derem en hadde forutstt at kraftprisen i euro per 31. desflber 2017 steg med 30 % på
første års kontrakter og 15 o/o for kontrakter med lengre løpetid, og alle andre variable var
konstant, ville årsresultatet etter skatt for 2017 netto vært ca. 34 millioner kroner lavere.
Kraftkontråkter mot Nasdåq ville hatt en lavere verdi, mens verdien av
erstatningskraftrettigheter og fremførbar negativ grunnrenteinntekt ville vært høyere.

88,3

q7q

2016

Avskivninger og nedslgivninger
Reguleringskostnader og eretatninger

-tt,6

-54,7

-54,9

-r4,2

0,
2,

Andre driftskostnader

139,1

-r37,5

I,

Eidsiva VannkEft AS inngikk i juni 2015 en langsiKig kraftavtale med Hydro Energi AS som
innebærer en årlig leveranæ på 300 GWh kraft i 10 år fra 1.1.2021, Dersom en hadde torutstt
at kraftprisen i euro per 31. desember 2017 var 30 o/o høyere for det nærmeste året oq 15 o/o
høyere for senere år, og alle andre variable var konstant, ville årsresultat etter skatt for 2017
ha vært upåvirket, men egenkapitalen ville vært ca, 42 millioner kroner lavere (etter skatt).

Selskapet er også utstt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kjøp av kraft avregnes etter
områdeprisen, hovedskelig NO1 og noe NO3, mens finansielle sikringer foretas i forhold til

Eidsiva Vannkøft AS

13.03.2019 kl 15:58
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systemprisen. Det er i praksis ikke et tilstrekkelig likvid marked for å sikre denne risikoen med
kontEkter for områdeprisforskjeller.
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Valutarisiko
Selskapet opererer på den nordiske kEftbøræn, Nord Pool, hvor all handel skjer i Euro.
Valutarisiko oppstår f€ finansielle handelstransaksjoner, oppgjør av henholdsvis fysisk kraftslg
og kraftkjøp, samt vurdering av virkelig verdi av selskapets eiendeler knyttet til erstatningskraft, smt fysiske kraftkontrakter sm ikke kan defineres til eget bruk, jfr. IAS 39, punkt 5.
andel av selskapets inntelcer fra prissikring o-g spotomætning for årene 2018-2019 er sikret
ved terminkontrakter i valuta. Totalt er det inngått valutaterminkontElder for
37,4 millioner kroner Euro pet 31.!2.2OL7. Kontmktene har pet 31.12.2077 et nominelt
urealisert tap på 14 millioner kroner. I resultatposten "Andre tap og gevinster netto" for 2OL7 et
det inkludert netto tap knyttet til valutaterminkontmkter på 14,0 millioner kroner, hvorav 1,5
millioner er r€liært gevinst i2017, mens endring urelisert tap/gevinst fra 31.12.16 til
31.12.17 ulgjør 15,5 millioner kroner.

Endrings-

Endring i forhold

v$irbel

til frefridic
fodenhing p€r

og

Eidsiva Vannkmft AS inngikk i juni 2015 en langsiktig kraftavtale med Hydro Energi AS som
innebærer en årlig leveranse på fOO CWn kraft i 10 år fra 1.1.2021. Kontrakten verdsettes i
Euro og omregres til norske kroner på balansedagen. Deræm en hadde forutstt en 10 o/o
sterkere Euro enn NOK per 31, deæmber 2017, og alle andre variable var konstant, ville
årsrsultat etter skatt for 2017 ha vært upåvirket, men egenkapitalen ville vært ca. 4 millioner
kroner høyere.

vålub-

Kratt-

kodr.kr

KEftpris

|

+3OV.

+15oh

10'/o st/rkinq av
EUR

Jft

Rente

NOK

+

Dersom kortsiktig 09 langsiktig rentenivå hadde vært 1 o/o-poeng høyere enn forutsatt per
3I.72.20f7, og alle variabler konstante, ville årsresultatet etter skatt for 2017 vært c.
31 millioner kroner lavere, hovedskelig æm følge av lavere verdi på erstatningskraftrettigheter.
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1

-28
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0

13

7

0

-30

-5

-31
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Lihviditetsrisiko
Styring av likviditetsrisiko skjer i hovedsak på konsernnivå, Styringen innebærer å opprettholde
en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i fom av et
tilstrekkelig antall trekkrettig heter.

Note 5 Andeler i deleide selskap
Andel av deleide-ælskap er inntatt etter EK-metoden. Andel av balansposter i deleide
ælskaper fremgår av posten <Investeringer i kraftforetak etter EK-metoden> i balanæn, oq er
spsifiært i tabellen under.

Energi
Æ

lmmåteri€l le eiendeler
tulegg under utførelse
vårige driftsmidler

1

045,6
232,4
1312,4

7

9m anlegsmidlet

2 592,7

L223,6

eiendelet
jonsforpl i ktelser

Sm

s91,2

Annen lan8siLti8gleu

-244,4

sky digeoffentlige avgifter
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at,2
2 673,9

105,6 20,0

1,a 5,0

709,3

2,5
109,5

427,4

9;1

42
437p

-9,3

24,6
140,6

DA

12,4
0,6

352,3

492;t tl2p
7,7 2,8 13,5

1233p

i

1 185,1

112,1

365,9 113,9

3,r

s,2
l1L,l

5,3
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-13,1
-60,8
-8,5

-143,4

6,3

32,4

1,5

31,9

L,3

L45,9

64,9

L64,1
5 031,4

-2,8

-24,3
'543,3

-27 J.

{,0

-17,7

-O,4

45,7
-

-1,4

-10,3

-o,i

-s0,8
-248,8

-5,3
-0,0
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473,3
3 203,3

7,8

-s43,3

BerandørBeld
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vin{ra
k#Xraftverkene
kråfr ielskap Nedre Orkla
DA
DA OttåDA M

Oppland Opphnds.
BAUN5t

Pe.s

27

-34

0

Kredittrisiko oppstår i transksjoner med kontanter, kontantekvivalenter, derivater, innskudd i
banker og finansinstitusjoner. Selskapets finansielle salg av kraft cleares via Nasdaq OMX
Commodities slik at motpartsrisikoen anses svært begrenset. Motparter ved finansplasærinqer
er begrenæt til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet eller markedsplasær.

tom omløpsidler

37.72.20t7.
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runnrente

-91

Kredittrisiko

9m

Tabellen nedenfor viær hvordan årsresultatet etter skatt for 2017 ville blitt påvirket av
endringer i fremtidige nivåer for kraftpris, valuta og renter i forhold til forutætningene per

Ei&iva Vannkrcft AS

fremttrb.r
nqdiv
a

4,0

oppsummering markedsrisiko

E6btnrngrkEftforplik€l$t

krafF

rotit hder

Renterisiko
Selskapets renterisiko anæs moderat ved at selskapet ikke har rentebærende gjeld. Selskapet
inngår i konsernets konsernkontosystem når det gjelder bankinnskudd. Finansielle eiendeler og
forpliktelser som verdsettes til virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder, påvirkes av
endringer i det langsiktige rentenivået via avkastningskravene til kontantstrømmen, Endringer i
nullkupongrentekurvene for NOK og Euro påvirker diskontering av kontantstrømmene mm
kommer fra oppgjør av derivater, og som føres i balanæn til virkelig verdi med verdiendringer
over resultatet.

E&tnings-

3t.12.20L7

En

Dersom Euro styrkes med 10 o/o i forhold til NOK vil dette medføre en økning i Eidsiva
Vannkraft AS' normale årsinntekt på e. f OO millioner kroner (gitt en pris på 294 krlMwh),
Dersm en hadde forutett en 10 o/o sterkere Euro enn NOK for all fremtid i forhold til
forutsetningene per 31.12.2017, ville årsresultatet netto vært ca, 7 millioner kroner høyere.
Valutateminkontral(ter ville hatt en lavere verdi, mens verdien av erstatningskraftrettigheter
fremførbar negativ grunnrenteinntekt ville vært høyere.

g

-60,8

0,9

-0,0

-18,3
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Andel av resultatposter i deleide ælskaper frmgår av posten <Andel kråftforetak etter EKmetoden> i resultatregnskapet, og er nærmere sp6ifisert i tabellen under,
Vin*ra
Opplånd Omlands. (rrttEnerri kåft sekkap {ed'e

R€SUTTAT
i

N

miflioner

*lgåv6er8i
Drift!bidraB fra eierne
hdre driftsi nntd(ter

6,7

5.3
31,9
!,1

3,9

1,3
1,9

Suh
238,9
s1,0

8,1

1,2

15,5

10,1

306,9
-74,1
-34,0

235,0 t7,l 23å
-8,9 -3.2 -Zp
-x3,2 -X2,2 -SA

9m
Kraftkiøpskostnåder
lnnmåtinS- oB overførln8skostnåder

i A!{n Ad+ri
O.kå bskiftet viod
m
DA
DA

vorkehe

DA

"i
-o,2

q eiendomsskat
Rquleri ngskostnader og erståtnings

-20,1 -21,4
-17,4 -4,3
-6,7 -6,6

&iftre$fr4

-a5,5
150,1

KonsesjonsavEift

1,8

4,1

tom finanspo*et

1S,3

tushd tff ddt

-6,7

-t,)

"2,9
,1,8

-0,9

-26,4

-0,3

-15,5

{32 -3OE 4,1
26,1 -'
{,1
,
0,1 0,0
'
-26p. -lp

-53,6

-0,1

-24,7 {,7
-14,5 4,7
0,0 0,3

O,r -14,6 -!5

-1,9

Un
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Note 7 varige driftsmidler

11,1

OA

B fø n n øyS

"1F

-206,9
100,0

0,0

2,2

-r,9

9S,?

Fra og med 2014 er deleide selskaper presentert etter EK-metoden, jf. note 5. Varige
driftsmidler omfatter derfor kun heleide vannkraftverk, smt felles driftsmidler i kraftverksoperatørfunksjonen. Fra og med 2017 er heleide kraftverk sine andeler av reguleringsanlegg i
GLB inntatt i varige driftsmidler, hvilket utgjør en ætto økning i bokført verdi på 88,3 millioner
kroner fra driftsmiddelnoten per 31.12.2016 til 01.01.2017 (brutto 153,6 millioner kroner).

Varige

o9

driftsmidler

rcgulerings- Eygg, tomt,
veter

lmlllloner
1ilgang

magkin og

inwntar

33,7

2,4

under
Scm
4 737,9

25,6
5,L

39,6
-1

Ackaltols€skost 31.12,

4 630,4
-1 646,5

Akk. avskrivninger 01.01.
Av9ang

-L2,O

-43,4

-1707,9

t,4
-L 755t5

-44,3
BoKørt verdi pr. 01.01.

veldi

_5

56.5

2 950,6
2

31.12.

44,5

neær
25-150

9,3

25,6

neær

Ingen
l.a,

3-12

3 030,0
3

Tilgangen i 2077 ved.rører i all hovedsak apparat- og kontrollanlegg ved Braskereidfoss 1
kraftverk med 20,0 Mkr, andel damrehabilitering Nord-Mesna V/GLB med 9,3 Mkr og nytt
løpehjul aggregat 1 ved Osfallet kraftverk med 3,5 Mkr.

Reilltatregnskapsposter fm de felleskontrollerte DA-ælskaper gjenspeiler ikke verdiskapingen
kraftproduksjonen. <Salg av energi> for DA-selskapene knytter seg til konsesjonskraftsalg.

fc

Kraftleveringen forvaltes i praksis sm 6n produksjonsportefølje, og det er kun Oppland
Energi AS som er selvstendig aktør på kEftbørsen. Oppland Energi AS er også eget
skattesubjekt. Sikringsmessige forhold (kraftpris 09 €-kurs) foretas i Eidsiva Vannkraft AS for

Note 8 Aksjer og andelel
På-

den smlede produksjonsporteføljen. Verdiendringer (r€liserte og ur€liærte) som vedrører
volumer fra deleide ælskap er ikke fordelt ned mot de respektive felleskontrollerte ælskapene.
Unntaket for Oppland Energi AS gjelder en særskilt kontrakt (ELSAM-avtalen).
aT:ll i millidn.r

2tJ17

lrdn.rl

Tnnskuddsfornl;Lfelse i deleide selskaD

1)

?oo

Aksje- Antall
kapital aksjer

EoenkaDitaltilskudd

400

lydende
per

aksie
6 414

Ecohz AS
Mesna KEftselskao DA

2016

Eierandel

KLP

31 915 12.4 0k
I o/o

L

Sum

2S

Bokført

Boldørt

verdi
31.L2.2017

3

verdi
t.12.2016

t,9

7,9

0,0
4.0

0,0
3,7
sÆ

5,9

1)

Som innskuddsforpliktelse er medtatt de kapitalinnskudd som konsernet forventes å måtte utbetale for
å dekke de deleide selskapenes prosjektbudsjetterte invsteringer r påkommende år. Tallet for 2017 er i
hovedsak relatert til Nedre Otta DA og Austri Raskiftet DA.

Note 6 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler

2nt7

raosrettioheter/fallrettioheter 1)
Nåverdi ev erstålninoer d erstatninoskråfi

Vassd

1)
Vassdragsrefrgheer/fallreftigheter
er ingen tilganger i løpet av året.

er bokfør!

Eiæiva Vannkftft AS
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!i

?ot 6

42.1
94'7

42.t

126.4

94-7

\)6

anskaffelseskost og behandles som lkke avskrivbare erendeler. Det
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Note 9 Finansielle instrumenter etter kategoli

etter kat€oori

Elerivater

b€nytt€t
for

finansi6lle

forpliktel*r

84.7

0,0

0,0

00

g
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Derivater holdt for handelsfomål er klassifiært som kortsiktiq eiendel eller forpliktelæ. Ingen
av derivatene inngår som en del av regnskapsmessig sikring. Finansielle kraftkontrakter cleares
via Nasdaq OMX Commodities cl€ring house (tidligere Nord Pool Clearing ASA).

fordringer og

til emniseil

235,t

J1

Finansielle omløpsmidler

utlån/

Eiendelcr og

forpliktels€l
vurdert til
virkelig verdi

B rø n n øys u n d re g ist re

00

0.0
0,0

00

-33a 0

200,9
338 0
7 5.4

734-1

Finansielle anlEosmidler
Eidsiva VannkEft AS inngikk i iuni 2015 en langsiktig kraftavtale med Hydro Energi AS. Avtalen
innebærer en årlig leveranse på 300 GWh kraft i 10 år fra 1.1.2021. Kontmkten ei utpekt som
sikringsinstrument i en kontantstrømsikring. Virkelig verdi av kontrakten klassifiseres som
langsiktig eiendel eller forpliktelse, da gjenvaerende løpetid på kontrakten er lenger enn
12 måneder.

Note 11 Vurdering av virkelig verdi
Tabellen under viser ælskapets virkelig verdimålinger per nivå med følgende nivåinndeling for
måling av virkelig verdi:

Nivå 1r Noterte priær i et aktivt marked for identiske eiendeler og forpliktelser.
Eiendeler og

fo.plikt€lsol
vrrd6rt til
virkelig verdi
ovef

Finånsielle instrumcnter
ettcr kategori

16ultatet

or!nn9er

Nivå 2: (1) direkte eller indirekte observerbare priser for identiske eiendeler eller forpliKelær
et marked sm ikke er aktivt, (2) priser og variabler sm fullt ut er hentet frå obærverbare
markeder eller transksjoner og (3) prising i et aktivt marked av en tilsvarende, men ikke
identisk eiendel eller forpliktelse.

Dorivater tordring€.og
bcnyttot finansiollG
for
forplikteiser
sikrings- tilåmortisert
_

rproål 1

Tilgjengelig
for salg

kqs-t.

))9 )

133 q

4506

46,!

gll

10J,1

|

|

Sum

00

Endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler
.<Andre tap/gevinster> i resultatregnskapet.

00

u,0

15q,]

oo

673

til virkelig verdi over resultatet inngår i posten

-

eiendeler og forpliktelser

Finansielle omløpsmidler

2()17

Note 10 Derivater

rTåll i millionor krdner)
Virkelia verdi av k€ftkontckter

0.0

Sum

-o.Q

Finarsi€llG anl€ggsmidlel

3S3t

Nivå 3: Vurderinger som baserer seg på faktorer som ikke er obseruerbare eller eksternt
verifiserbare.
Spesielle verdsettelssmetoder som brukes til å verdsette finansielle instrumenter inkluderer:
Virkelig verdiav egenkapitalinstrumentene baært på obseruerte markedstEnsksjoner og
d iskonterte kontantstrømmer.
Virkelig verdi på terminkontrakter valuta beregnes ved å benytte kursene i terminmarkedet
på balansedaqen.
Verdien på industrikraftkontrakten mot Hydro Energi er faststt ved bruk av en
verdsettelsesmodell hvor kraftprisforventningene, utover prisne som kan obærueres på
Nasdaq OMX, er basert på interne forutætninger, Eidsiva legger i verdættelæn til grunn
kEftpriær basert på informasjon innhentet fra anerkjente kEftanalytikere.
Industrikcftkontrakten med Hydro Energi hadde på tidspunktet for avtaleinngåelse en
regnskapsmessig gevinst. Under IFRS er det ikke tillatt å ta inn såkalte dag 1 gevinster i de
tilfeller verdsettelsen baærer seg på ikke-observerbare forutsetninger. Dag 1 qevinsten vil
periodiæres i takt med at det blir obsrverbare priser på NASDAQ for de relevante
ieveranseperiodene i kontrakten, Periodiæringen av dag 1 gevinsten ble påbegynt i 2016.

.

I

28.0

i

2()16
45.2
a9r7

2017

2016

zoLT

2lJt6

rTall i millioner kroneri
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Følgende tabell viser selskapets eiendeler og forpliktelær målt til virkelig verdi per
31. deæmber 2017:

Vurdering av virkelig verdi
Derjvater g9!tyl!g! lil

Nivå 1

Nivå 2

ii(ri Ir9 !

rctrikråftk6ntråki
Finansielle eiendeler til virkelig verdi

-Tnd

Nivå 3
An7

r

B rø n n

øys u n d re g ist re

g
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Følgende tabell viser endrinqene i eiendeler klassifiært i nivå 3 per 31. deæmber 2017:

Sum

Sp6ifikasjon av endringer

i

eiendeler

3

klæifisert i nivå

Inn-

RO7
Tn.ir

1?? g

on

on

22s,2

0,0

5,9

taD

frrt

i

ræutt*

ut-

gåendc
balanso

rctrikråftknntEkt

0,0

0.0

235.1

235.1

oo

oo

00

o0

on

nn

sq

qq

o.o

o.o

3(,2.O

321.4

over resultatet:
- Fordringer knyttet til krav på
erstatning skraft
FlqngiqlLe eiertdeler tilgjelgeiig for s9l9

1

RO7

0,o

23sJ

-5?

sum cian.lcler

55

NL

oo

no

Eq

364-5

6,4

5_9

-53_t

321-A

Følgende tabell viser endringene i eiendeler klassifiært i nivå 3 per 31. deæmber 2016:

oo

14 0
0.q_

i

t4

0

_

0-s

oo

no
25,r
14 I

Gdinst/

14 n

sp€ifikasjon av endringer
eiendeler klasifisert i nivå

25,7
?qt

Nivå 2

Nivå 3

over resriltetet:
- Fordringer knyttet til krav på
erctåininnckFft
- Virkelig verdi av kraftkontraKer og
vå h rtåtarm i nF r
Finansielle eiendeler tiloienoelio for slo
- Foenkenitålinstnrmenter
Sum eiendeler

133.9

balange

Finansielle eiendeler til virkelig verdi
recilltåfet'
^vFr
- Fordringer knyttet til kEV på
erstatninoskraft
Finåncialla piandplar iildiandelin f^r €ln

Sum

DFrivåfFr hFnvttei til eikrinn

-IM ustrikraftkontrakt
Finansielle eiendeler til virkelig verdi

gå€nde

3

133.9

oo

no

))9 )

2)9 )

nn

447

nn

447

tap ført i

tap ført

utvidot

ut-

gåend€

!a!at99

o_o

o.o

5.5

5.5

0,0

46,7

364,5

4L+2

nn

\)

Følgende tabell viær end ringene i forpliktelser

???

nn

))q )

n?

oo

nn

5q

o,3

33,2

desber

klassifisrt i nivå 3 per 31.
arAs

Spsifikasjon av endringer i
forpliktelser klasifisert i nivå

Inn-

3

l-rnanselle torplrktelær trl vrrkelrq verdr
over resultatet:
- Virkelig verdi av forpliktels
\/FdrørFndF erctåtnindckråft

oo

nn

?RO

)Rn

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi
dver reqrltåfetr
- Virkelig verd i av forpliktelse vedrørende
erctåtninn skråft

sum forcliktelær

o,o

o,0

2a,o

2a,o

sum forDlilftelser
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perioden
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Inv6ter- Gevinst/

til sikring:

31. deæmber 2015:

Nivå 1

lnn-

(Tall i mill oner kroner)

Følgende tabell viær selskapets eiendeler og forpliktelær målt til virkelig verdi per

13.03.2019 kl 15158

r6sultåt€t

Gevhst/
tap ført
ovel
uwidet

hrnansielle erendeler trl vrrkelrg verdr

Finansielle forpliktelær til virkelig verdi
ovFr rFqrllåtet:
- Virkelig verdi av kraftkontrakter og
våh riåtFrminFr
- virkelig verdi av torplrKtelæ
y,q!Iøle!!Le gEqat n n g skraft
<rrh f^htihatcar

Ei&iva vannkÆfr As

Gevinst/

IDvæteagående
ing6r i
bålånse oerioden

Derivater benyttet til sikrjng:

over rsultatet:
- Fordringer knyttet til krav pa
erstatninoskraft
- Virkelig verdi av kraftkontrakter o9
vehrtåterminer
Finansielle eiendeler tilgjengelig for slg
- FnånkanitålinctnrmFntFr

vurdering av virkelig verdi

J1

33

Side 38 av 52

tkiva

13.03.2019 kl 15:58

vanntuaft

as

gående

28.0
2a-o

Årc åtw;åÅres;kap

Brønnøysundregistæne

endring

før{ mot
tilsv.

2a17

Geviret/
tåp

frd

i

2017:

Gevrn$/
tap tørt
ov6t
utvidet

ut-

gående

00

-).9

0.0

) s.1

o.o

-2.9

o.o

25,1
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sp6ifikasjon av endringer i
forpliktelær klassifiært i nivå

Inn-

gåcnde

3

tilsv.

g
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Note 13 Mellomværende med konsernselskap - nærstående parter

Følgende tabell viær endringene i forpliktelser klassifiært i nivå 3 per 31. deæmber 2016:

Arets
endring
frrt mot

B rø n n øys u n d re g i st re 1

2017

Gevinst/
tap fø]t

Gevinst/
tap ført i

utvidet

2016

72,4

ut-

77,8

gående

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi
1

- virkelig verdi av torpliktelse vedrørende
erstatnino skraft

)4

a

0.0

oo

)aa

0.0

28.0
?RO

on

?1

Filllonqr kroner)

erstatningskraft

1)

20t7

2016

235.1

zz9,z

?q

deleide 99_lqkap

tåh

20L7

2016

200 g

)66 6

nn

nå f^.d.i^dF/

Andre kortsll(tige lordringer
verdi av kraftkontEkter
VirkFlin var.li åv våhrtåtermink^ntraktpr
Mellomrsnino konsernselskåo are-f- note 13)
Forck ialriqhpf ålinner m æriod i€rinner

265-6

z0t7

2016

0.0

45.2
'I 4
77.4

327.3
1n 7

334-O
1) Beloæ! gielder virkelig verdi av årlige ersEsinger fc Fortum

on

2ll()-9

oo

119,4

40,9:

Kortsiktige fordringer og gjeld fremkommer fE ordinære løpende forretningstransaksjoner
mellom selskapene og er basert på markedsmessige betingelser. Kortsiktige konærnmellomværende gjørs opp fortløpende og renteberegnes ikke. Det smme gjelder avætning for
konærnbidrag og eventuelt utbytte sm gjøres opp umiddelbart ett€r at generalforsamling har
vedtatt endelig resultatdisponering. Eidsiva Vannkraft ASiar ytet lån til Oppland Energi AS hvor
restgjeld per 31.12.2077 utgjøt 248,8 millioner kroner. Lånet renteberegnes med 3 måneders
NlBoR-nominell med tillegg av 85 basispoeng p.a.

rTåll i millioner kroneil

Pålvden.lF

2016

A

2,8

Sum

f^r

20L7
)44

f od ri I ger qeFiCg_ ssl sKqp

Sum kortsildig fordfingerdeleide ælskap

tjenstekjøpere, pensjoner (reJ note 1Z)

Kundefordrings

395r9

ref. note
Sum

89,7

ÅvcAinihd

457

Mellomværende med deleide selskap
tlgle.l
I åndcikiid fnrrlrinn nå nnnlånrl FnFrni Ås reiFrlån\

forfaitaenere enn ett år
i

Eor19!Kllg kgnserngield

Gell r lull'olt9l

Note 12 Fordringer
(T?ll

sur!

)4

Selskapet er deltager i Eidsivakonærnets konsernkontoordning, hvor morselskapet Eidsiva
Energi AS har kundeforholdet til banken. Alle deltagerne er solidarisk ansvarlig for eventuelle

trekk på konsernkontoordningen.
i konsernkontoordningen:
Eidsiva Bioenergi AS
Eidsiva Vannkraft AS
Eidsiva Nett AS
Eidsiva Vekst AS
Energ ihuæt AS
Eidsiva bredbånd AS
tåje Entreprenør AS

7

15(}-1

ulknytning til Lutufallet kraftverk, benevnt
Sandkilkraft- Lutufållet krafwerk utny&r fall nederst i Trysllelva, Før den renner over i Klarålven på svensk side.
Noen kilom€Gr inn på svensk side har Fortum Holjes krafwerk. Hølles krafwerk har regulet elva med utnyfre se
av undervann i Lutufallet krafwerk. Kraftp.oduksjonspo@nsialet til Lutufaller kraftverk er med delte v€senllig
forring€t. Foftum må derfor bebl€ år|g ersEtninq til Eidsiva Vannkraft AS bregnet med utgangspunkt r 75,7 %
av lopend€ ådig produksjon i Lutufallet kraftverk multiplisert med faktisk spotpris, fratrukket produksjonskostnader. Lutufallet krafwerk har normal årsproduksjon på 58 cwh.
r

Av andre fordringet et
kontoord ningen,

3!4,9 miltioner kroner relatert til selskapets innestående i konsern-

2) Il6pe!av2olTharEidsivaVannkcftAsmoftsavdragogrenterpåhhv.llS.4millionerkronerog5.lmilloner
kroner på aksjonædånet til oppland Enerqi AS. Lånet løper il 2o30 med mulighet lor raskere innfrielse irå
Oppiand Energ AS.

Ei*ivå
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Transksjoner med næFtående parter
KiøD

!.

åv varer oo tienester

fE

2017

2016

21,8

administråtive tierester)
I ltiåk åv Lråft fE .leleide cFlckån fil celvk^ct
Sum kiøD av varer æ tienæter fE næEtående Erter
qåld åv wårpr
tianatpr til n>rctåcndp mder'
^n
Til Fi.lsive Fnproi AS Ihilsleie m administFiive iienesier]
. Til øvrige selskap i konsernet (salg av utstyr, tjenester o9
ad m inislrative ljenester)
. Til deleide (kraftverkgopq!?lpfqlel|esler,i rift q investering)
sum salo av varer d tiengter til nærstående Darter

27.9

20.9

797.1

l{etto slo av varer oo tienester til nærstående Darter

913.7

sl

s7\

1

115-5

L?,3

rL,4

793,5

595,1

607.1

Commodities

2016

8.0

7.5

52.5
60E

14.9
?24

Totalt fire bankkonti omfattes av et konsernkontosystem, hvor 327,8 millioner kroner er
medtatt under kortsiktige fordringer som fordring konærn, jf. note 12 oq 13. Som del av
konærnkontosvstemet blir debet- oo kreditrenter fra banken henført Eidsiva Vannkraft AS ut fra
løpende beløp ;å bankkontiene, Reg-nskapsført beløp anses derfor å utgjøre virkelig verdi.

Note 15 Egenkapital

Egenkapital 31,12.2O16
Tilleggsutbytte
Kapitalforhøyelse

1,t

-1 886.2
3 629,1

wealiserte

Annen

ggs-

1

073,5

I

AL4,O L 740,6 s 947,4

-t

ÅEresultat
Utvidet åEresultat
Avgitt kohsernbid€g e/skatt

740,6 -3
3
380,7
-13,0

337

ordinære

tsum

g
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aksjer

I

lpervamael6krørt
I Antall per aksje | (i millioner
I aksjer I (i kroner) I kroner)
+ot I
+:o,s
) t ot+ z+al

itotez+e,

AksjonæroveFikt
11 1) )O1a

Antall

Eidsiva Fneroi AS

I
1

Ot4 246

na! )L6

i

I

l
J

1

+ro,a'

Eierandel
1OO

o/o

I Ot o/.

Eidsiva VannkEft AS inngår i konærnregnskapet til Eidsiva Energi AS. Forretningskontoret for
Eidsiva Energi AS er Hamar. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse i Vangsvegen 73.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon
og har pensjonsordning em tilfredsstiller kravene i denne loven. Fra 09 med 2016 gikk
selskapet over til innskuddsbasert pensjonsordning i Storebrand for alle nyanette, I tillegg
valgte ca. 1/3 av selskapets anstte å gå over til den innskuddsbaserte pensjon$rdningen,
øvtige ca. 2,/3 av ælskapets anstte er fortett i ytelsesbaært pensjonærdning i KLP Forsikring.
Regnskapsmessige pensjonsforpliktelser ved utgangen av 2017 er i sin helhet relatert til
ytelæsbaærte pensjonsforpliktelser. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsrdninger omfatter 110
aktive ansatte, 192 med oppstte rettigheter og 230 pensjonister pet 31.12.2077. Ordningene
gir rett til definerte fremtidige ytelser 09 følger i hovedsk reglene i Statens Pensjonskas*.
Ytelsene er i hovedsk avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder på OZ år. Pensjonsforpliktelsen inkluderer både sikrede og usikrede alders-, utøre- og
ektefelle-/barnepensjonsordninger og en usikret offentlig AFP-ordning.
I forbindelse med innfusjoneringen av Vannkraft øst AS i 2006 ble det etablert tjenestekjøpsavtaler med de tidligeE eierne av Vannkraft øst AS. Et punkt i disse avtalene er at tjenesteldøperne har en plikt til å betale en relativ andel av løpende pensjonskostnader og bære sin
relative andel av den totale pensjonsforpliktelæn såfremt tjenestekjøpsvtalen avsluttes.
I regnskapet til Eidsiva Vannkraft AS er medtatt 100 o/o av pensjonsforpliktelæn på alle aktive
anstte, 'bppsatte" og pensjonister, herunder pensjonsfo-rpliktelser knyttet til selskap sm
tidligere har overført aine ansatte til Vannkraft øst AS, nå Eidsiva Vannkraft AS. Baært på disse
tjenesteldøpevtalene med de tidligere eierne er det foretatt en fordeling av den regnskapsmessige pensjonsforpliktelse baært på fordelingsnøkler. Det er således ført opp en langsiktig
fordring på tjenestekjøperne. Fordringen tilsvarer tjenestekjøpernes langsiktige forpliktelser.
Fordringen utgjøt 77,8 millioner kroner pet 3!.t2.2OL7 mot 80,1 milliorer kroner per
3

Sun
3,4
-3,4

J1

Note 17 Pensjonsforplildelser - pensjon og tjenestekjøpsavtale

20'.7
Bundne midler vedrørende skattetrekk
Depotkonto for handel med Statnett Marked og Nasdaq OMX

Fond for

I

31

Note 14 Kontanter og bankinnskudd - bundne midler

åhæh
eg€r-

re g i st re

Note 15 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

1.l5.2

Kjøp av administEtive tjenester fra Eidsiva Energi AS er basert på kostnadsdekning pluss
påslag på l,S o/o i 2D17. Kjøp av administrative tjenester og innmatingskostnader fra øvrige
ælskap i konsernet er inngått til hhv, kostnadsdekning og markedsmessige vilkår. Salg av varer
og tjenester til nærstående parter er inngått til markedsmessige vilkår.

kuF
429,7 1a46,2

nd

iAksjekapitalen b6tår av:
?7,6

Over-

rø n n øysu

I

nærstående Darter:

Erq E!d!r!!r F!'grgj AS lleqlnlnislrative tjeneslerj
Fra øvrige selskap i konærnet (innmatingskostnader og

lioner

B

1.12.20 16.

Ved innarbeidelse av regnskap fE de deleide ælskapene har Eidsiva Vannkraft AS i sin balanæ
ført opp andel av langsiktig gjeld knyttet til selskapenes forpliktelser, Denne gjelden h-ar ingen
fast nedbetalingstid, men er knyttet til lengden på tjenestekjøpsavtalene. Posten inngår i
regnskapslinjen <.Investeringer i kraftforetak etter EK-metoden>,

630,2
630,2
380,7
-13,0
-337,4

ved måling av påløpte forpliktelser per 31.12.2017 er det benyttet dødlighetstabell K2o13BE
$m tar utgangspunkt i analyser av dødeligheten i livsforsikringsbestanden i Norge med
framskrivning.

-32

&n 7.12.2017

ble det i ekstraordinær generalforsamling beslutut å loreE et tilleggsutbyfte basert på årsregnskap
2015 på kr 3.530.221.011 vd reduksjon i annen egenkapiEl med kr r.740.548.879, reduksjon i overkurs med
kr 1.a86.206.1 32 og reduksjon i innskut annen egenkapibl med kr 3.368.000. Samlidjg ble det besluftet å foreE en
kapiElforhoyelse i Eidsiva Vannkrafl AS med lilsvarende beløp kr 3.630.223.011 fordelt med okninO av aksjekapiEl
medkt l-074.246 (økning av aksjenes pårydende fra kr 400/aksje il kr 40l/aksje) og økning av overkurs med
kr 3.629.148.765 (okning irå kr o dl kr 3-379,3219 i overkurs per aksje).

Ei&iva VannkBfr AS
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3L.t2.20L7
I nlr bner kronet
PenionsforDliktelse
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\22,A

Innabeidet andel oield tienestekiøo innarbidet frå deleide

24.3

lorDlik€ls€ hos dGl€ida Sen€st€H6D€r€

59.3

V.nnkruft

g

Note 18 Andre langsiktige forpliktelser

31.12,2015

(Tåll

sr!ilibsjoh

B rø n n øys u n d re g ist re p

av andre langsiktige
76.6

forplild€læl

ForDliktelse av erstatninoer oo erstatninsskEft

år€b Fn3jonskoctnad
Opor.ttr):
åv

AS

endrihg
R€sultåttørt mot
føn i
tilsva16nde løpet av
året
3t-12-2017
-2.1
67.3
32.1
97.3
6A?
32.1
-2-L
97-3

Note 19 Annen kortsiktig gjeld

t2

spsifikasjon av annen kortsilcig gjeld

2017

2016

74.0
1a )
444,0

0_0

299.q

R

1qa

50.6
1Aa a

,c6 6

/Tåll i milli^na. L.^.ar\
1

1,3

Virkelio verdi av valutaterminkontrakter
Kodsihio diel.i fil koncern+lsken
Avgqlt kqr9glrbjq!E9 før skatt, gjeld ti' Eidsiva En9i9i49 CrJ'S!C 13J
qkvlrlin fFdFnFnner lann M linnende
øvrioe forskuddsbetalinoer m Deriod iærinoer
sum annan kddcildid diel.l

-5

p.nrjon.kort. inkl. Gstimbwik Itt oy€r Wid€t r.3ulbt

,1

o6
77.2

Endnng pensjonslorplkte,s€ rorr over u&rdet resulBt (1oo %
Enqnr1g

fordring BenestelJq[eJ!9 IStt 9!9I r]!!iq9!fe!u!te!

End.lng andel gleld tienestekjop rnnarbeidet fra deleid€

E

timrbwik

-1,0

føt over

Note 20 Salg av energi og tjenestekiøpsavtaler

?,7

;pGifikasjon av $lg av energi
rql! i nIl!e!ellren€.)

Fn3icnor ftft ov€r uFidGt re3utd i Eidstoå

;åiå av t<ått iootmarkedet (ekskl. saiå av

irat ira ooobna Enerot As)

Sele_Kergds!cr__
Salosinntekt fE erstatninoskEft
S?!9 ay Lolgesjonskraft

2017

2016

igt.i

q6z.a

18_0,0

26.3
11,1

Salo svstemtienester oo øvrio

21.O

10r5

23.7

837,7

680.7

Med unntak av slgsinntekt erstatningskraft Sandkil knyttet tll Lutufallet kraftverk, $m er
inntekt fra Sverige, er Eidsiva Vannkraft AS'inntekter utelukkende innenlandsk kraftomætning.
Hovedskeliq salg av kraft i Nord Pools prisområde No1 og N03.

spEitikasjon av tjenstekjøpsavtaler

20t7

2016

7A? 9

669 ?

742.9

659.2

lTåll i millidncr Lronc.\

1,44 Yt

InnDeblt tal inæluddsp€n3jon:
lnnbeElt lil innskuddsDension

Ei&iva Vannkøft AS
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I

20L7

2016

2,O

7,7

rt4a

Tienectekiønqwålet

va

enætektø6avtaler

Eidsiva VannkEft AS er kraftverksoperatør og tjenesteleverandør til kEftverkseiere lokalisert i
oppland og Hedmark. I mange av disse kraftverkene er Eidsiva Vannkraft As også deleier, De
største pågående utbyggingsprosjektene er Rosten kraftverk og Nedre Otta k€ftverk i Sel og
vågå kommuner-
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Andre gevinster 09 tap inetto)

lønnskostnads
ll imillioner

imillioner

1)1
Arbeidso iveravo ift

1

Pensionskostnader

)1.1

AktivFdp en np invpsf Frinn <århpi.lpr

-R4

120.3
1 9.3
19.t
L\
1n o

sum

156 5

153,3

Antall årsverk ved årets lrtoeno

166

1

4.1

47

- spesifikasjon

rø

Note 23 Andre gevinster og tap

Note 21 Lønnskostnader

Revisjon

B

't71

A

Finånsielle kontEKer kraft kiøD/slo

5.9

Andre gevinster og tap refererer seg til summen av realiserte poster 09 verdiendring av
urealiserte poster.

)

Note 24 Finansinntekter

15
0
3g
o

Godtgjørelse til styret og ledende

anstte

(Tall i tusen kroner)

(Tall i millioner kroner)

Renter lånosiktio fordrino nå Oonlan.l Fnerni AS
Andre renteinntekter
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter

4t
o
f\4

28

15t

201',

2016

-kostnader

Finansinntekter- og kostnader

100
136
0
10
0

o

Andre finanskostnåder
Srrm finåhckælhå.lar

2'J1-7
5,1

2015
7,L

t,6

1,6
)q

4,2

9.6

L2.9

-0.q

Netto finansæster

SturFt1)

I

)1
to a

Frqfåtninder on erqfef ninn qkråflfornliltrFlqer

av honoErer ekskl, mva.
16/

t6.7
-14.O

-o.3

-oq

-o3

a.a

12,5

Note 25 Skattekostnad

171

Direklør:

t

Lønn

peiiitiitønn rj
PencionsvtFlsr 1l
Firmabil oo andre naturalvtelser

\

!08
1'11

4)S
174

474
116
4nq
17?

Årets betalbare skatt på alminnelig inntekt
Å1ets p91q1p34 g1qlqrentglkat!
Sum årets betalbare skattekostnad
For lite/f for mvå) avstt betålbår skatt tidlioere

tslless Ul srunnlønn kan direkøroppnå

Endring utsatt skatt alminnelig inntekt
Endring utsatt skatt ubenyttet fEdrag for naturressursskatt
Endrinq utstt skatt grunnrenteinntekt

Note 22 Andre driftskostnader
Andre driftskostnader

Konsulent- æ tienestekiøD
Teleton. oorto- tidsskrift mv
Kjøretøy kost nad er, reise/d iett
Forsikrinder
Kiøn frå konsernselskao

10-

66?

5qt
?q

ac

t5?
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-10,8
-28,3

-1,O,4

-6,t

47,t
21?-7

9
'13.o

6.4

).9

35_O

L64,2
1.0

165,2

2016

10.9
13.4
)R
4.2
8,7

54,a

66,8

246,3

234-5

sum skåtlekoslned
20L7

Leie eiendom. lvs/vame. kommunale avoitter
Verktøv. materiell- verktøv mv.

år

sum betalbar skattekostnad

innlil 10 prosentresultatlønn båsertpå oppnådd€ resulbGrefter
selskåæts målstynngsprinsipær. Pensjonsavcle med drektør gir refr til 56 prcsent av sludonn begr€nset til et
beregningsgrunniag innlil 16 G ved fratredelse efter fylte 6S år. Denne usikr€de ordninqen opptlenes ira
anseftelsestidspunktet i konsernet med 1/30 per år. EtledaEepensjon ulgjor 39,6 prosent av pensjonsgrunnlag.
Det €r ikke innsåfr ærskilte slucvtaler, lån eller sikkerhetsstillelse Ul direktør, styreleder eller andre nærstående
parter. Det er ikke uhtalt styrehonorar tl styr€ts leder og nestleder,

1) I

106,6
ro4,7
244,0
2 .3

2

2.5
5.5

taq t

4l
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skatt

Bereg net skatt ut fra nominell skattesats (24 lo / 25
Skattæffekt av resultatandel Oppland Energi AS
Skattæffekt av permanente forskjeller
For lite,/(for mye) avsatt skatt tidligere år
Virkning av endret skatteFts på utætt skatt
Andre fdrskieller

o/o)

utstt

skatt fremførbar negativ grunnrenteinntekt
-Endting 6atrstut gfr uendrct skaftsab

srrh d..ttaLn.thå.1
$rh ckåftck^cthå.l
Effektiv skatteets

Årets naturressursskatt (produksjonsgrunnlag x 1,3
lllFnv*Ff

fre.lred for nahrræsuKckafr

Skatt på alminnelig

-26,6

-24,8

-2o,

-o3
80,9

16,49o
LO4,7

76,5o/o

3t t ? - .kckl

74,1
33,O

17,2

rcntFr

Sp6ifikasjon av

forsljeller
forskjeller
konsernbidraq
Alminnelig inntekt
Beregnet skatt (24 Yo I 25 ok)
Fradrag for naturressursskatt
Permanente

Endring midlertidige

Avoitt

99.4

30.12.17 31.12.16

Varige driftsmidler
Erstatni ng skraftrettig heter
Ford ringer

2473,4

Pensjonsforpl iktelær

-t22,8

235,1

65,7
-52,8
a2,o

-0,6
2613,2
60 1,0

-74,7

2355,9
229,2
67,8
-131,8
-55,1
133,9
-0,8
2594,8
622,8
-46,4

0,3
47,7
33,3

36,0
-0,4
0,3
35.9
32,7

447

L64

Sum midlertid ige forsbeller gru nnrenteinnteK

1672,5

1551,4

Grun

2016

tt

a/o

Tkke hålåncefdd rtett

490,6
-59,0
118,0

/

34,3 olol

597,r

ckåttFfnr.lel ntråtiv nfl rnnrrnteinnteki*

utstt skatt
*usur"øtæfotelavfremfJrlarn
Balanseført

enkelte kraftverk, hgrenset

-5t,4
L25,2
0,5
-765,5

532"1

L123,5
75 S

rlo9s

1198.9

1237.4

1?R q

i31l2.forffi -

den iremførbare negativ€ grunnrenEinnEk&n

$m forvents

-O,7

-7,a
-193,2
-259,0
a9,O
22,3
-22,3

!92,7
111,3
-9,4

-717,O
-1 1.8

44t,9
-138,3
303,6
104,1

n rcnteska

Utsatt skått (35,7
Sum utsatt skatt

2015

2016

Brønnøysundregistrene

L64,2
-''0.L9-

576,4

620,1
-225,4
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137,4

2310,9
67,8
-131,8

2017
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:199-,9__

526,4

755,2

Eidsiva vannkøfr AS

2016

235L,4
65,7
-1)) A
-50,6
75,5
0,4
-64L,6

Brutto grunnrenteinntekt
Driftskostnader
Avskrivninger
Friinntekt
Årets q ru nnrenteinntekt
FEdraq for neqativ qrunnrenteinntekt (NGI) fra tidlioere år
Grunnrenteinntekt etter fEdraq for frmførbar NGI fE tidliqere

år

balanæn

2Ol7
244,0

Varige driftsmidler
Ford ringer
Pensjonsforpliklelær
Avætninqer etter qod req nskapsskikk
Kraft kontrakter og valutaterminer
Gevinst og tapskonto
Fremførbar negativ grunnrenteinntekt

43,6oh

Gru!nr9lt6katt

grunnrenteskatt

skatt i

Sum midlertidige forskjeller alminnelig inntekt
Uts$ skatt (23 o/o / 24 Vo)
Fremførbar ubenyttet fradrag for naturresnrsskatt
Sum utsatt skatt (23o/o / 24 o/o)

I?? F
)1a a

Note 26 Garantier
Eidsiva VannkEft AS har i likhet med de to andre deleierne i Austri Raskiftet DA åvgitt
<morselskapsgaranti> overfor Austri Raskiftet DA, em sikkerhet for oppgjør av EPc-kontrahen
(fastpriskontrakten) som Austri Raskiftet DA har inngått med OX2 for bygginq av Raskiftet
vi-ndkEftpark. Samlet EPc-kontraK lyder på 142,4 millioner Euro, som med en Euro/NoK-kurs
på 9,3 utqjør 1.314 millioner kroner. Eidsiva VannkEft AS'20 yo andel tilsvarer med denne

Årets b€talbare skatt alminnelio innteld ekskl. konærnbidrao

fuets betalbare

utstt

Avsetninger etter god reg nskapsskikk
Kraftkontrakter og valutaterminer
Gevinst og tapskonto

3F

2017
615,1
-6a,7
-47,5
0,1
-7,3
-27,4
-444,0
26,3
6,3
-6,3

skatt
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bdanstr

Al m i n nel i g i n n tektska t t

1,0

45,9

1,0

inntelrt

Resultat før skatt
Herav andel Oppland Energi AS
Poster ført over utvidet resultat før
Herav andel Oppland Energi AS

Betalbar skatt i

66,8

47,t
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Sum skattekostnad alminnelig inntekt
Effektiv skattets alminnelig inntekt
Årets betalbare grunnrenteskatt
For lite/(for mye) avsatt betalbar grunnrenteskatt tidligere år
Endring utstt skatt grunnrenteinntekt
-Koftekjon Gae skat tidligere tt
-Endring 6at skat git uendrct skaæsab

B

vekslingskursen 263 millioner kroner. Vindkraftparken skal etter planen stå ferdig o9 ættes
drift i løpet av 2018. Som garantiprovisjon har Eidsiva Vannkraft AS i 2017 mottatt
103.230 Euro, tilsvarende ca. 1,0 millioner kroner.
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auildino

fTall i fiillioner koner)
Resultat før skatt
Justeringer for:
Av- og nedskivninqer
(C€vinst)/tap ved avgang varige driftstridler (se nedenfor)
Endring i uræliseft (gevinst)/tap på dedvater
Endring i urealisert (gevinst)/tap på andre flnansielle eiendeler/gjeld til vil*elig
verdi over resultatet
Andel resultat i deleide selskaper
Netto finans
øvrioe enddnoer
l<ontantstølrer fE driften
kontantstrømppstillingen

==

KY

Note 27 Kontantstrøm fra driften
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

0,0

-0,3

60,6

-33,9

-8,0
-L7,6
-8,8

-29,4
-23,0
-12,6

72.5

768.8

101.6
344.7

består inntekt fG salg av varige driftsridler av

Balansefød verdi

0,1

Gevinst/(taD) ved avoano varioe driftsridler
Vederiao ved avoano varioe driftsridler

0_0

0,4
0.3

0,1

0,7

Til generalforsamlingen

i Eidsiva VannkraftAS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert åcregnskapet tor Eidsiva Vannkraft AS som består av balanse per 31. desember 20i7,
resultatregnskap, oppstilling over tolalresuliatet og kontantstrømoppstilting for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesen|ige anvendte regnskapsprinsipper og andre notæpplysninger.
Etter vår mening er åFregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviænde bilde av
ælskapeis finansielle stilling per 31. desember 2017, og åv dets resultater og kontantst.ømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler € god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusionen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
intemas.jonale revisjonsstandardene {lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsniftet Reviære oppgaver og pliktet ved revisjonen av årcregnskapet.Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske k.avene i Norge knyttet tit revisjon slik det kreves j lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrjge etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatn'ng er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunntag for vår konklusjon.

øv.ig infomasjon
øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fc årsregnskaæt og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og dirktør (ledelsn) er ansvartig for den øvrige informasjonen.
Vår uttalelse om revisionen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige infomasjonen, og vi attestecr ikke
den øv.ige infomasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige infomasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mettom den øvrige informaslonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss und€r revisjonen, eller hvorvidt den tilsynetatende
inneholder vesentlig feilinfomasjon. Oersom vi konkluderer med at den øvrige infomasjonen innehotder
veæntlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifte( herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelæn
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utiarbeide et å6regnskap
sgm ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. verken som føige av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til forcatt drift og
opplyse om forhold av betydning for tortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Våd mål er å oppnå betryggende sikkerhet tor at åreregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som jnneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en evisjon
utført i samsvar med loy forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinfomasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter elle. feil og er å anse som veseftlig
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan foruentes å påvirke de økonomiske bestutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov forskrift 09 god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi prcfesjonelt skjønn og utvjser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tilegg:
F idendfserer og anslår vi risikæn for vesentlig feilinfoam€sjon i årsregnskapet, enten det skyides mistigheter eller
feil. Vi utfomerog giennomfører revisjoashandlinger for å håndtere slike risikoei og innhenter revisjonsbevis som
ertilsi.ekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for al vesentlig feilinfomasjon som

'
F
'

-

følge åv misljgheter ikke blir avdekket. er høyere enn fo. feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheler kan
innebære samabeid, forfalskning, bevisste ulelatelsei uiktige {remstillinger eller overstyring av intem konhoili
opparbeider vi oss en toGtåels av den inteme kontollen sm er aelevant for revisjonen, for å utforme
revisjodshåndlinger $m e.hensiktsmessige etteromstendighetene, æn ikke for å gi drykk tor en mening om
effektivileten av selskapets inteme kontrcll;
vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige
noleopplysninger utarbeidei av ledelsen er dmelige;

og om regnskapsestimalene

og tilhøende

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fodsafr drifl-torusetningen er hensiklsmessig, og, basert på innhentede
revjsjonsbevis, hvotuidt det foreliggerveentlig usikke*et knyttet tit hendetser eller forhotd som kan skaæ
betydelig lvil om selskapets evne tii foGan drift. Dersom vi konkluderer med at del foreligger vesentlig usikkeftet,
krev6 det at vi i revisjonsberetningen henlederoppmerksomheten på litleggsopplysningene i å6re9nskapel. Hvis
slik6 tilleggsopplysninger ikke er lilstrekkelige. må vi modifiære vår konktusjon. Våre konktusjoner er basert på
revisjmsbevis innheniet frem til datoen for revisjonsberetningen. Eflerfølgende hendelser ellerforhoid kan
imidlertjd medføre at selskapets evne lil tortsatt drift ikke lenger er til slede;
vurderer vi den samlede pæsentasjonen, strukturen og innholdel i årsregnskapet, inkluden illeggsopplysningene,
og hvotuidi åEregnskapet gir uttrykk forde undediggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styrel blant annet om det planlagte omfanget av reyisionen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige lunn i vår revisjon, herunder vesenflige svakheter i den jnteme
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberehingen om årsregnskapet, forutsetningen om forlsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og lorekrifter

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Baserl på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi hat fundet
nødvendige i henhold til internasjonal strandard for attestasjonsoppdEg (ISAE) 3000
(Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontrcll av historisk finansiell
jnformasjon), mener vi at ledelsen har opptylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversikliig registrering
og dokumentasjon av selskapels .egnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Lillehammer, 19. mars 2018
ERNsr & YoUNG AS

/l
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Guttom S. Gunstad
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Eidsila VannkaffAS
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STIFTELSESDOKUMENT
FOR
ATHOMSTART INVEST 338 AS

I

SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Athomstart Invest 338 AS.

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune,

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
$ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30.000, fordelt på f

.OOO

aksjer, hver pålydende kr 30.
5 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

*****

123189451r

1

2

STIFTER, AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger:
AdvokatfirmaetThommessen AS, or9 nr 957 423 248, Haakon VIIIs gt 10,0116 Oslo v/Ståle
Kristiansen (e.f.), tegner 1.000 aksjer å kr 30,- for kr 60,- pr aksje, i alt kr 60.000,-.

R

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital og kr 30,-, fratrukket stiftelsesomkostninger mv, er overkurs. Betalingsfristen er 1. desember 2018.

3

STYRE

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av

Ståle R Kristiansen (styrets leder)

4

UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT

I henhold til aksjeloven $ 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor,

5

DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

.

Registreringsgebyr

.

Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital til Danske Bank med kr 2.000,

a

Honorar til Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, i forbindelse med
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr
12.500 inkl mva,

til Foretaksregisteret, kr 5.570.

Oslo, 1, november 2018
Advokatfi rmaet Thommessen AS

XJ, P

,{'{

-

Ståle R Kristiansen (e.f,)

Vedlegg:

123189451t

Åpningsbalanse datert 1. november 2018

2

ÅpNrNcseALANsE pR 01.11.2o18 FoR ATHoMSTART rNvEsr 338 As
(Alle beløp i norske kroner, NOK)

EIENDELER
Kontanter/ban

ki

nnskudd

50.00c

Sum eiendeler

60.00t

GIELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

30.00c
9.93C

Gjeld
Stiftelseskostnader

20.o7c
60.00(

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 1, november 2018

le R Kristiansen

Mte:
Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende
vurderi ngsreg ler, klassifiseri ng og presentasjon.

t2318945/t

3

Vedlegg 6

Til generalforsamlingen i Eidsiva EnergiAS

REDEGJøRELSE VEDRøRENDE KAPITALFORHøYELSE

I

FORBINDELSE MED TREKANTFUSJON

Da det er utarbeidet en plan for trekantfusjon dateft 3. april 2019 mellom Eidsiva Hjelpevannkraft AS
("Hjelpeselskapet") og Eidsiva Vannkraft AS ("EV"), med vederlag i form av økning av aksjenes
pålydende i Eidsiva Energi AS ("EE'), gis herved følgende redegjørelse etter aksjeloven $ 10-2, jf. g

2-6:

r

BESKRIVELSE AVTREKANTFUSTONEN

Trekantfusjonen foretas overensstemmende med reglene i aksjeloven kapittel 13. Ved trekantfusjonen
fusjoneres Hjelpeselskapet med EV, som er et heleid datterselskap av EE. Dette innebærer at
Hjelpeselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet overføres fra Hjelpeselskapet til EV.
Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som Hjelpeselskapet eier og som dermed skal overføres fra
Hjelpeselskapet til EV i forbindelse med trekantfusjonen, består av hjemler til fast eiendom,
bankinnskudd og en 99 o/o eierandel i Mesna Kraftselskap DA som er et selskap som i hovedsak kun
eier fordringer og hjemler til fast eiendom. Vederlag til aksjonærene i Hjelpeselskapet ytes i form av
økning av pålydende på deres eksisterende aksjer i EE. Hjelpeselskapet oppløses ved trekantfusjonen,
Umiddelbart forut for trekantfusjonen har EE blitt fisjonert med overføring til Hjelpeselskapet av de
samme eiendeler, rettigheter og forpliktelser som nevnt ovenfor. Fisjonen og trekantfusjonen er
nødvendige ledd for å overføre nettoverdier i EE fra EE til EV. Trekantfusjonen vil være betinget av
den forutgående fisjonen og skal gjennomføres umiddelbart etter denne,

Aksjonæfordelingen i EE vil være den samme før og etter gjennomføringen av fisjonen og
trekantfusjonen. Fisjonen av EE gjennomføres derfor ved nedsettelse av aksjenes pålydende og
fusjonsvederlaget ved trekantfusjonen mellom Hjelpeselskapet o9 EV 9jøres opp ved en oppskrivning
av aksjenes pålydende iEE. Kapitalforhøyelsen itrekantfusjonen, totalt NOK 51 856,4262, tilsvarer
kapitalnedsettelsen ved den forutgående fisjonen.

2

VEDERLAGET

I

TREKANTFUSJONEN

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Hjelpeselskapet ytes ved at aksjekapitalen i EE økes fra NOK 518
sLZ 4A5,5738 med NOK 51 856,4262 til NOK 518 564 262 ved økning av pålydende på eksisterende
aksjerfra NOK 1,49985 med NOK0,00015til NOK 1,5. Aksjeinnskuddet utgjør NOK 1754O4L,
hvorav NOK 51 856,4262 er aksjekapital oq NOK L7O2 L84,5738 er overkurs 09 annen egenkapital.
Kapitalforhøyelsen i EE gjøres opp i henhold til fordringsmodellen ved at EE får en fordring på fV på
A4!.I tillegg kommer utsatt skatt/skattefordel knyttet tilfordringen på ruOX 0. Samlet
utgjør dette NOK L 754 04t, som tilsvarer det totale tegningsbeløpet i EE. Fusjonsfordringen tilsvarer
bokført egenkapital av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilføres EV ved trekantfusjonen.
NOK 1 754

3

VERDIVURDERINGEN OG BYTTEFORHOLD

Trekantfusjonsvederlaget er beregnet basert på verdien av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som tilføres EV (dvs. verdien av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hjelpeselskapet) og verdien av
EE, Verdien av det som ble utfisjonert fra EE i den forutgående fisjonen utgjør ca. 0,01 o/o av
totalverdien i EE. Dette forholdstallet ble lagt til grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen i EE ved den
forutgående fisjonen, jf. skatteloven 5 11-8 første ledd. Verdien av de eiendeler, rettigheter og
forpliktelser som tilføres EV ved trekantfusjonen (dvs verdien av eiendeler, rettigheter og forpliktelser

L257397s/L

1

i Hjelpeselskapet) tilsvarer verdien av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ble utfisjonet fra
EE I forutgående fisjon. Verdsettelsen slik den er beskrevet for fisjonen vil derfor gjelde for
trekantfusjonen også,
Fastsettelsen av EEs nettoverdier er basert på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank 1 Markets. Eiendelene, rettighetene og forpliKelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpeselskapet i forbindelse med fisjonen, og som skal overføres videre til EV, er verdsatt av
administrasjonen i EE per samme dato som verdsettelsen av EE.
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Ved verdsettelsen

av det som overføres fra EE til Hjelpeselskapet ved fisjonen og som skal overføres til EV i forbindelse
med trekantfusjonen, er det i hovedsak lagt veK pt eiendelenes substansverdi, I denne vurderingen
er verdien av hjemlene fastsatt til NOK 0, verdien av bankinnskuddet er verdsatt til pålydende og
eierandelen i Mesna Kraftselskap DA er verdsatt tilsvarende EEs andel av Mesna Kraftselskap DAs
bokførte egenkapital.
Da eieforholdene i Hjelpeselskapet og EE er identiske og fusjonsvederlaget til aksjonærene i
Hjelpeselskapet er økning av pålydende på deres eksisterende aksjer i EE, beregnes det ikke

bytteforhold ved fusjonen.
Den benyttede fremgangsmåte for fastsettelse av vederlaget ved trekantfusjonen er etter styrets
oppfatning hensiktsmessig. Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelsen
av vederlaget. Etter styrets oppfatning er vederlaget til aksjeeierne i EV rimelig og saklig begrunnet.

4

ERKLÆRING FRA STYRET

Styret bekrefter at eiendelen i form av fusjonsfordringen, som EV ved fusjonen utsteder til EE, kan
oPpfØres i balansen til en samlet nettoverdi som minst tilsvarer det avtalte vederlaget på økningen av
pålydende med NOK 0,00015 på selskapets 345 709 508 aksjer med tillegg av overkurs.

***
ISIGNATURSIDE FøLGER]
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Hamar, 3. april 2019

Styret i Eldsiva Energi AS
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Vedlegg 7

EY

Buildinq a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
+47 24OO24O0
Fax: +47 61 27 01 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Tll:

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Lillehammer, 8. april 2019

Uttalelse om redegiørelse lor tingsinnskuddet i aksjeutstedende morselskap
(fordring som svarer til tingsinnskuddet i overtakende selskap)
Vi har kontrollert redegjørelsen utarbeidet av styret i Eidsiva EnergiAS datert 3. april2019 i
forbindelse med avtale om fusjon mellom Eidsiva Vannkraft AS og Eidsiva Hjelpevannkraft AS mot
vederlag i aksjer i Eidsiva Energi AS. Redegjørelsen inneholder styrets presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i aksjeloven S 10-2 tredje ledd jf . S 2-6
første ledd nr.1-4, og styrets erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som
minst svarer til vederlaget.
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Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for informasjonen i redegjørelsen og de verdsettelsene som ligger til grunn for
vederlaget.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.
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Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder
lovpålagte opplysninger og at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som
minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet
som er fordringen som svarer til tingsinnskuddet i overtakende selskap, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en
verdivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de
forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

A member lirm of Ernsl & Young Global Limited
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Buildinq a better
workinq world

Konklusjon
Etter vår mening inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven S 10-2 tredje ledd krever,
og de eiendelene selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen er efier vår mening verdsatt pr. 15.
mars 2019 i overensstemmelse med de beskrevne prinsippene og har en verdi som minst svarer til
det avtalte vederlaget i form av økning av pålydende i Eidsiva EnergiAS med totalt kr 51 856,4262,
samt beløp utover pålydende med kr 1 702184,5738.

Lillehammer, 8. april 2019
Enrusr & Youruc AS
Uftalelsen er signert elektronisk
Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
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FISJOI{SPLAN
for

Eidsiva Energi AS
(org nr 983 424 082, Vangsvegen 73,
2317 Hamar)

som overdragende selskap
og

Eidsiva Hjelpenett AS
(org nr 921 699 034, Vangsvegen 73,
2317 Hamar)

som overtakende selskap
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Bilag:

Bllag

I

Fordeling av Eidsiva Energi AS' eiendeler, rettigheter og forpliktelser
("FisJonsbalanse")

Bilag 2

Vedtekter for Eidsiva Energi AS før gjennomtørt fisjon

Bllag 3

Vedtekter for Eidsiva Energi AS etter gjennomført fisjon

Bllag 4

VedteKer for Eidsiva Hjelpenett AS før gjennomført fisjon

Bilag 5

Vedtekter for Eidsiva Hjelpenett AS etter gjennomføft fisjon

Bilag 6

Eidsiva Energi AS' årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det siste
regnskapsåret

Bilag 7

Eidsiva Hjelpenett AS' stiftelsesdokument
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Fisjonsplan

Denne fisjonsplanen ("Fisjonsplan

II")

II

er inngått 3. april 2019 mellom:

(1) Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082, Vangsvegen 73,23L7 Hamar ("EE") som
overdragende selskap, og

(2) Eidsiva Hielpenett AS, org nr 92L 699 A34, Vangsvegen 73, 23L7 Hamar ("Hjelpenett,,),
som overtakende selskap.

1

BEGRUNNELSE FOR FIS'ON

Det er planlagt en transaksjon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrisitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksJons- og nettvirksomhet.

I forbindelse med denne planlagte transaksjonen mellom EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruktureringer i Eidsiva-konsernet for å legge til rette for
gjennomføringen av transaksjonen. I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg til
eiendommer eid av Eidsiva Nett AS ('EN*). Det er planlagt å samle hjemlene til eiendommer som er
plassert i EE og eiendommene som er plassert i EN ved å overføre hjemler i EE til EN. I EE er det også
et bankinnskudd som skal overføres til EN samtidig med de ovennevnte hjemlene.
Det foreslås at overføringene gjennomføres ved en reorganisering i fire trinn, henholdsvis en fisjon
("Fisjonen"), en fisjon til ("Fisjon II") som behandles i denne Fisjonsplan II, en trekantfusjon
("Trekantfusjonen") og til slutt en søstefusjon ("Søsterfusjonen"). Fisjonen gjennomføres ved at
de eiendommene i EN som mangler hjemmel fisjoneres ut til Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS
("Hjelpeeiendom"), som er et tomt selskap som EE har ervervet fra Advokatfirmaet Thommessen.
Fisjon II gjennomføres ved at EE fisJoneres slik at et banklnnskudd og hjemlene til de aktuelle
eiendommene overføres fra EE til Eidsiva Hjelpenett AS ("Hjelpenett") som også er et tomt som EE
har ervervet fra Advokatfirmaet Thommessen. Alle EE sine aksjer i Hjelpenett innløses umiddelbart i
forkant av Fisjon II. Rett i etterkant av Fisjon II, gJennomføres Trekantfusjonen der Hjelpenett
fusjoneres med Hjelpeeiendom, I Trekantfusjonen får aksjonærene i HJelpenett vederlag i form av
forhøyelse av aksjekapitalen i EE og Hjelpenda oppløses som følge av Trekantfusjonen, Umiddelbart
etterTrekantfusjonen gjennomføres Søsterfusjonen mellom Hjelpeeiendom og EN, der Hjelpeeiendom
oppløses som følge av fusjonen. Sistnevnte fusjon har til hensikt å sikre rettsvern,
Styrene I EE og Hjelpenett har i fellesskap utarbeidet denne Fisjonsplan II for Fisjon II.

2

TTIETODE

FOR FIS'ON

Fisjon Ii gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 13 og 14. Fisjon II gjennomføres ved at de
elendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av Bilag 1 til Fisjonsplan II overføres fra EE til
Hjelpeeiendom, mens EEs øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser beholdes i EE.
Ved Fisjon

II nedsettes aksjekapitalen i EE i samsvar

med fordelingen av nettoverdiene mellom

EE

og

Hjelpenett, slik at aksjekapitalen reduseres med NoK 51856,4262 fra NOK 518 564 262 til NoK 518
512 4O5,5738. Kapitalnedsettelsen i EE gjennomføres ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK
1,5 med NOK 0,00015 til NOK 1/49985. Aksjeeierne i EE mottar vederlag i form av aksjer i Hjelpenett

L258O0451L
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Umiddelbaft forut for Fisjon II skal aksJekapitalen og overkurs i Hjelpenett nedsettes til null fra NOK
30 000, ved innløsning av samtlige aksjer i Hjelpenett (dvs. I 000 aksjer pålydenOe NOK 30).
Umiddelbart i etterkant av kapitalnedsettelsen forhøyes aksjekapitalen i Hjelpenett som ledd i Fisjon

II.
Fisjon II omhandlet i denne Fisjonsplan II, Fisjonen, Trekantfusjonen og Søsterfusjonen, vil være
betinget av hverandre. Fisjonen skal gjennomføres umiddelbart forut for Fisjon tI og Trekantfusjonen
skal gjennomføres umiddelbart etter at Fisjon II er gjennomført.

3

VEDERLAG OG BYTTEFORHOTD

3.1

Verdsettelse

Ved Fisjon II fordeles aksjekapitalen i EE i samme forhold som EEs nettoverdier fordeles ved Fisjon IL
Fastsettelsen av EEs nettoverdier er basert på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank 1 Markets. Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpenett i forbindelse med Fisjon II, består av hjemler til fast eiendom og bankinnskudd. Disse
eiendelene, rettighetene og forpliktelsene er verdsatt av administrasjonen i EE per samme dato som
verdsettelsen av EE.
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm fra virksomheten. Ved

verdsettelsen av det som skal overføres fra EE til Hjelpenett i forbindelse med FisJon II er det i
hovedsak lagt vekt på eiendelenes substansverdi. I denne vurderingen er verdien av hjemlene fastsatt
til NOK 0 og verdien av kontantbelgpet verdsatt til pålydende,
Verdien av det som utfisjoneres utgjør ca, 0,01 o/o av totalverdien i EE. Dette forholdstallet er lagt til
grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen iEE, jf. skatteloven g 11-8 første ledd.

3.2

Fisjon

II

Aksjekapitalen i EE forut for Fisjon II er NOK 518 564 262, fordelt på S+S 709 508 aksJer, hver
pålydenOe NOK 1,5. Som følge av Fisjon II vil aksjekapitalen i EE bli reduseft med NOK 5t gs6,4262,
fra NOK 518 564 262 til NOK 518 512 405,5738 ved at aksjenes pålydende reduseres med NOK
0,00015, fra NOK 1,5 til NOK 1,49985 per aksje. Kapitalforhøyelsen i EE ved Trekantfusjonen utgjør
samme beløp.
Aksjekapitalen i Hjelpenett forhøyes som følge av at Hjelpenett mottar de utflsjonede verdiene.
Aksjonærene i EE mottar 1 aksje i Hjelpenett hver pålydende NOK 0,00015 for hver aksje de eier i
(1:1), dvs, 345 7og 508 aksjer hver pålydende NoK 0,00015, som gir en aksjekapital på NoK 51
856,4262 (ti lsva rende ka pita nedsettel sesbel gpet i EE).

EE

I

4
4.1

TIDSPUNKTER

Selskapsrettslig ikrafttredelse

Fisjon II trer selskapsrettslig i kraft når kreditorenes seksukersfrist for å kreve innlrielse eller
sikkerhetsstillelse er utløpt og melding om Fisjon IIs ikrafttredelse deretter er registrert i
Foretaksregisteret, jf, aksjeloven $ 14-8, jf. 5 13-17 ("Ikrafttredelsestidspunktet"), Det tas sikte
på registrering i løpet av juni 2019.
På

Ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Fisjon U:

(l)

L25AOO4'/t

Aksjekapitalen i EE er nedsatt.
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(ii)

(i

Eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra EE til Hjelpeselskapet i henhold til
Fisjonsplan IIs bestemmelser.

ii)

Aksjekapitalen i Hjelpenett er forhøyet (fra NOK 0) og nye aksjer er utstedt til aksjonærene

i

EE.

(iv)

Vedtektene i EE og Hjelpenett er endret i overenstemmelse med forslaget i denne Fisjonsplan

II.

(v)

Andre virkninger som i henhold

4.2

Regnskapsmessig gjennomførlng

til Fisjonsplan II skal lnntre ved Fisjon Us ikrafttredelse.

Fisjon II gjennomføres regnskapsmessig med virkning fra 1. januar 2019 ("Delingstidspunktet',).
Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som
Hjelpenett skal overta, tilordnes fra dette tidspunkt Hjelpenett,
Fisjon

II gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet.

4.3

Skaftemessig gjennomløring

Fisjon IIs virkningstidspunkt er det selskapsrettslige gjennomføringstidspunkt,
skatteloven 5 11-10 tredJe ledd.

jf. punkt 4,1 ovenfor

og

Skattemessig resultat i flsjonsåret knyttet til de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som
overføres ved Fisjon II fordeles mellom selskapene med virkning fra Delingstidspunktet. Dette
innebærer at det skattemessige resultatet fra og med 1. januar 2019 knyttet til de eiendelene,
rettighetene og forpliktelser som overføres ved Fisjon II, tilordnes det selskapet sorn i henhold til
Fisjonsplan II skal overta den enkelte eiendel, rettighet eller lorpliktelse som det skattemessige

resultatet er knyttet til.
Fisjon II gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter reglene for skattefri fisjon. I samsvar med
skatteloven g 11-8 første ledd fordeles både nominell aksjekapital og skattemessig innbetalt kapital i
samme forhold som nettoverdiene i EE.
Fisjon

II medfører ikke beskatning, verken av selskapene eller aksjonærene.

5
5.1

FORDELINGEN MELLOM SELSKAPENE

Fordeling av kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser

Ved Fisjon II overføres nærmere bestemte hjemler til fast eiendom og et bankinnskudd på wOX
1 880 000 fra EE til Hjelpenett. De resterende eiendeler, rettigheter og forpliktelser blir igjen i EE. En
detaljert spesifikasjon av EEs kjente eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt fordelingen mellom
selskapene, fremgår av spesifikasjonen i Bilag 1.

5.2

Ukjente/uteglemteelendeler, rettigheterogforpliktelser

Hvis det viser seg at EE pr Ikrafttredelsestidspunkt hadde eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som
ikke er med i Bilag 1, og heller ikke er tatt i betraktning ved utarbeidelse av bilaget, skal disse
eiendommel rettigheter eller forpliktelser som knytter seg til det som har vært til Formål å overføre
ved denne reorganiseringen, overføres til Hjelpenett. Eiendeler, rettigheter o9 gjeld/forpliktelser som
ikke knytter seg til det som det har vaert formål om å ovedøre, skal Hlordnes EE.

12580045/1
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5.3

Fordeling som eventuelt ikke lar seg gjennomføre

Dersom den i Bilag 1 fastsatte fordeling ikke lar seg gjennomFøre Fullt ut, skal det ytes kompensasjon
mellom selskapene i kontanter, forutsatt at forholdet har økonomisk betydning.

5.4

SkatteposisJoner

Skatteposisjoner knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra EE til Hjelpenett
som ledd i Fisjon II, blir videreføft uendret i Hjelpenett i henhold til skatteloven g 11-7 første ledd.
Skatteposisjoner som ikke knytter seg til konkrete eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fordeles i
henhold til skatteloven g 11-8 tredje og fierde ledd.

5.5

Ansatte

Samtlige av de ansatte fortsetter sitt ansettelsesforhold i EE uendret. Det er ingen ansatte i
Hjelpenett. Det vises til punkt 8 hvor Fisjon IIs betydning for de ansatte i EE er nærmere omtalt.

6
5.1
5.1.1

SELSKAPSRETTSTIGE BESLUTNINGER VED FIS'ON

II

Eldsiva Energi AS
Godkjennelse av Fisjonsplan

II

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:
Fisjonsplanen, datert 3, april 2019, for fisjonen av Eidsiva Energi AS (org nr 9g3
424 082) med Eidsiva Hjelpenett AS (org nr 921 699 a34) som oveftakende
selskap, godkjennes.

6.1.2

Forslag til beslutning om kapitalnedsettelse og vedtektsendring
Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:
Som følge av fisionen nedseffes aksjekapitaten i Eidsiva Energi AS med NAK 51
856,4262' fra NoK 518 564 262 til NoK sl9 s12 40s,s738, ved at aksjenes
pålydende reduseres med NoK 0,oooLs, fra NoK 7,s til NoK r,4gggs pr aksje.

Med virkning fra fisionens selskapsrettstige ikrafttredelse endres vedtektenes g 4
første avsnitt til å lyde:
"Selskapets aksiekapital er på st| 512 405.5799 kroner fordelt på j4s.70g,slg
aksjer, hver ptlydende 1,4998s kroner innbetatt. Aksjekapitaten består av
114.084.138 A-aksjer å ptrydende 1,4999s kroner, 55,313.s21 B-aksjer å
pSlydende 1,49985 kroner og 126.311.849 C-aksjer pålydende t,4gggi.,,
Eidsiva Energi A5' vedtekter slik de lyder før og etter Fisjon

6,2
6.2.1

II er vedlagt som Bilao 2 og Filao

3,

Eldsiva HJelpenett AS
Godkjennelse av FisJonsplan

II

Det foreslås at generalforsamtingen i Eidsiva Hjelpenett AS treffer følgende beslutninger;
Fisionsplanen, datert 3. april 2019, for fisjonen av Eidsiva Energi AS (org nr gg3 424 0g2)
med Eidsiva HJelpenett AS (org nr 921 699 034) som overtakende selskap, godkjennes.

6.2'2

Forslag

til

beslutning om nedsettelse av aksjekapitat umiddelbart forut for fisjonen
Umiddelbart forut for kapitalforhøyelsen ved Fisjon II innløses samflige av Eidsiva Energi AS, aksjer
Eidsiva Hjelpenett AS. Følgende vedtak foreslås:

1258004s/r
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i

(i)

AksJekapitalen nedsettes med NoK 30 000, fra NoK 30 000 til NoK 0, ved innløsning av
1 000 aksjer hver pålydende NoK 30. Innløsningen gjetder samtlige aksjer i Eidsiva

Hjelpenett AS.

(ii)

Nedsettelsesbeløpene under punkt (i) utbetales til eneaksjeeieren, Eidsiva Energi AS ved
registrering av aksjekapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret etter utløpet av kreditorfristen
på 6 uker.

(iii )

Kapitalnedsettelsen besluttes i forblndelse med, og er betinget av gjennomføringen av
kapitalforhøyelsen i Eidsiva Hjelpenett AS i forbindelse med fisjonen av Eidsiva Energi AS
med Eldsiva Hjelpenett AS som overtakende selskap.

6.2.3

Forslag til beslutning om kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Som ledd i Fisjon

II foreslås følgende vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen:

(i)

Aksiekapitalen i Eidsiva Hjelpenett AS forhøyes med NOK 51 856t4262, fra NOK O til NOK 57
856,4262, ved utstedelse av 345 709 508 aksjer, hver pålydende NOK 0,00015.

(ii)

Totalt aksjeinnskudd er NOK 1 880 000, hvorav NOK 51 856,4262 er aksjekapitat og NOK I
828 143,5738 er averkurs ag annen egenkapital.

(iii)

Kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Eidsiva Hjelpenett AS aveftar nærmere angitte
eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Eidsiva Energi AS i henhold til punkt 5 og Bilag 1
fisjonsplanen datert 3. april 2079.

i

(iv)

De nye aksjene tilfaller i sin helhet aksjonærene i Eidsiva Energi AS, i henhold til deres
eierandel i Eidsiva Energi AS. Aksjene anses tegnet av aksjonærene i Eidsiva Energi AS når
generalforsamlingen i Eidslva Energi AS har gadkjent fisjons- og trekantfusjonsplanen.

(v)

De nye aksiene gir fulle rettigheter
t id s p u n

ktet

ka p i ta I fo rh

ø

i

y e I s e n e r re g

selskapet, inkludert rett til fasfsaff utbytte, fra
i st re

rt i

Fo re ta ks re

grsferef.

(vi)

Anslåtte kostnader ved kapitalforhøyelsen er NOK 20 0OO (eks mva).

(vii)

9om følge av kapitalforhøyelsen endres vedtektenes g 4 til å lyde:
Aksjekapltalen er kr 57 856,4254 fordett på SnS 709 508 aksjer, hver ptlydende

kr 0,00015."
Eidsiva Hjelpenett AS'vedtekter før kapitalnedsettelsen i henhotd
Fisjon II i dette punkt 6.2.3 følger som Bilag 4 og Bilag 5.

7

til punkt 6,2.2 og etter

FISJONSOMKOSTNINGER

Omkostningene ved Fisjon II dekkes av EE og Hjelpenett i henhold til bytteforholdet i Fisjon II. Som
fisjonsomkostninger anses blant annet gebyr til Foretaksregisteret, samt honorar til revisor og
advokat. Gebyret til Foretaksregisteret bæres av det selskapet gebyret er stilet til.

8

FISION

IIs

BETYDNING FOR DEANSATTE

Det blir ikke overført noen ansatte fra EE til Hjelpenett i forbindelse med Fisjon
innebære noen konsekvenser for de ansatte i EE.

12580045/1

II,

Fisjon

II vil ikke

I

De ansatte vil bli informeft om Fisjonsplan II i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven,
aksjeloven og øvrige gjeldende lovgivning og eksisterende avtaler. Eventuelle skriftlige uttalelser fra
de ansatte og bedrlftsforsamlingen vil bli vedlagt saksdokumentene knyRet til Fisjon II.

9

BETINGELSER FOR GJENNOHFøRING AV FISION
Fisjon IIs gjennomføring er betinget av at:

(i)

Fisjon av EE med overføring
Fisjonen og Fisjon II.

til Eidsiva Hjelpevannkraft

II
AS gjennomføres i forkant av

(

ii)

Fusjon av Eidsiva Hjelpevannkraft AS og Eidsiva vannkraft AS hvor aksjonærene i
overdragende selskap får vederlag i form av Økning av pålydende på sine ekslsterende aksjer
i EE, gjennomføres i forkant av Fisjonen og Fisjon II.

(

iii)

Fisjonen mellom EN og Hjelpeeiendom godkjennes med nødvendig flertall
generalforsamlingen og gjennomføres umiddelbart i forkant av Fisjon II.

i

(iv)

Aksjene i Hjelpenett er innløst,

(v)

Trekantfusjonen mellom Hjelpenett og Hjelpeeiendom, med vederlag i form av aksjer
morselskapet, EE, godkjennes med nødvendig flertall i generalforsamlingene og kan
gjennomføres umiddelbart etter Fisjon IL

(vi)

søsterfusjonen mellom Hjelpeeiendom og EN godkjennes med nødvendig flertall i
generalforsamlingen og kan gjennomfgres umiddelbart etter TrekantfusJonen.

(vii)

Fristene for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven g r4-7, jf . SS 13-14 til 13-16, og
forholdet til kreditorer som eventuelt har fremsatt innsigelser, skal være endelig avgjort eller
det er oppnådd rettskraftig dom der det fastslås at Fisjon u uansett kan gjennomføres og
registreres i Foreta ksregisteret.

10

ENDRINGER

I

FISJONSPLAN

i

II

Styrene i EE og Hjelpenett kan, etter at generalforsamlingene har godkjent Fisjonsplan II, på vegne
av
generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i Fisjonsplan II og de vedlagte
dokumenter
dersom dette finnes nødvendlg eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for aksjeeiere i
sefskapene. Signaturberettiget i EE kan gjøre de endringer i Fisjonsplan II som Foretaksregisteret
eventuelt krever, dersom endringene er av rent formell eller teknisk art og ikke medfører økonomiske
konsekvenser.

1I

BRISTENDE FORUTSETNINGER

Skulle det vise seg at fordelingen mellom selskapene er basert på uriktige eller ufullstendige
opplysninger om faktiske forhold, og at det derfor vil oppstå skJevheter som ikke kan rettes opp
gjennom andre bestemmelser i Fisjonsplan II, skal skjevheten kompenseres gjennom betaling
av
kontantvederlag. Ved fastsettelse av betalingstidspunK skal dettas rimelig hensyn til selskapenes
ikviditetssituasjon.
I

***
ISIGNATURSIDE FøLGER]

1258004s/r
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Hamar, 3, april 2019

Styret i Eidsiva Energi AS
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Styret i Eidsiva Hjelpenett AS
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Bilag 1
Flsfonsbalanse for Eldslva Enertl AS og Eidslva Hjelp€[eft AS
Eldslva Energl

BATANSE

As

lfør fistonl

Elendeler
Anleggsmidlet

Eldsiva Energi AS

uttlsroneres

{etter flslonl

Eldsiva

Hjelpenett (etter

llsjonl
NOK

NOK

NOK

lmmaterielle elendeler:
Forskning og utvikling

0,00

0,00

308 675,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

308 675,15

0,00

0,00

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende
Utsatt skattefordel

1 308 675,15

Goodwill
5um immaterielle eiendeler:

1

308 675,15

2t

725 424,53

1

1

Varige driftsmidler:

Tomtet bygninger og annen fast eiendom

2!725

0,00

424,53

Maskiner og anlegg

0,00

0,00

0,00

skip rigger, fly og lignende

0,00

0,00

0,00

0,00
27 r25 424,53

0,00

0,00

2r r25 424,53

0,00

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormasklner og lignende
Finansielle anleggsmldler
lnvestering i datterselskap
lnvestering i annet foretak i samme konsern

744 776 t30,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 331 595,00

0,00

40 653 455,00

19s 331 595,00
40 663 455,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

150 000 000,00

0,00

77 !70777rAO,57

77 770 777 140,57

0,00

17 793 205 280,25

77 793 205 280,25

o,(n

0,00

0,00

til foretak i samme konsern
lnvestering i tilknyttet selskap
Lån tll tilknwtet selskap og felles kontrollert virksomhet
Lån

Obligasjoner
Andre fordringer
Sum flnanslelle anlesssmidler

sum dnleddsmidlet

$

0,00

76 744 776 730,57

0,00

omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Krav på innbetaling av selskapskapital

-2 491 800,00

-2 491 800,00

0,00

655 906 239,00

556 905 239,00

0,00

-I32 735 223,19

-732 735 223,79

0,00

0,00

0,00

52t 679 275,81

52!679 2r5,A1

0,00
0,00

Fisjonsfordring
5um fordringer
lnvesteringer
Fusjonsfordring mot

t

Vannkraft etter konsernfusjon nr 1

754 04I,OO

r75404r,OO

0,00

Markedsbaserte aksjer

0,00

0,00

0,00

Markedsbaserte obligasjoner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 754 04r,OO

!75404r,OO

E

Andre markedsbaserte

f

inansille instrumenter

Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignend€
sum

-602 083 310,00 1 880000,00
-78 650

omløpsmidler
SUMETENDELER

053,19
r71t4555227,O6

-503 963 310,00
-8O 530

053,19

0,00
1

7

940 000,00

g0

(øO,OO

t71t2675227,O6 r9/D000,00

EGENKAPITAI. OG GJETD:

Eqenkdpitdl
lnnskutt egenkapital:
Aksjekapital
Overkurs

2

574 564 262,00

51 856,43

848 868 028,00

2A4AA6,A0

Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

574512 405,57
2844583 r4\2O

0,00

0,00

3367 43229O,OO

3 367 095 546,77

51 856,43
294 a76,AO
0,00
346673,23

Opptjent egenkapital:

Annenegenkapital
egenkapital
Sum egenkqpitql

sum opptjent

5377623a75,56 7543256,71

5316080559,79

815,55
I 585 056 105,56

559,79
8 683 176 105,56

5 317 523

5 316 o8o

7s432s6,77
1

543 2s5,77

7 889 930,(n

Gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser

91 259 341,00
-85 013 085,00

91 259 341,00
-85 013 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 246 255,OO

6 246 255,OO

0,00

Konvertible lån

0,00

0,00

0,00

obligasjonslån

0,00

0,00

0,00

Gjeld til kredittinstitusjoner
øvrig langsiktig gjeld

0,00

0,00

0,00

Utsatt skatt
Andre avsetninge for forpllktelser
Sum avsetning

for forpliktelser

0,00

Langsiktig gield:

8 155 758 800,00

I

165 768 800,00

0,00

8 165 768 800,00

8 155 768 800,00

0,00

142 155,00

142 755,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leverandørgjeld

4 466 424,OO

4 466 424,OO

0,00

Betalbar skatt

1 192 359,00

1 192 359,00

0,00

offentlige avgifter
Aksjeutbytte

2 850 871,00

2 850 871,00

0,00

243 000 000,00

243 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 832 255,00

5 832 256,00

50 070,00

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld:
Konvertible lån

sertlfikatlån
Gjeld tll kredittinstitusjoner

Skyldige

Flsjonsgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kodsiktis eield

gjeld
suM EK OG GJEI"D
sum

257 484 065,00

I

429 499
17 114 sss

12o,oo
225,56

257 4A4065,00

I
t7

429 499

50 070.00

12o,oo

tt267s22s,s6

so o7o,oo

I

94{' 000,00
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Bilag 2
Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte endringer i generalfotsamling 9.05.2019.

s1
SelskaDets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS.

s2

Selskapets formål
Selskapets virksomhet skal være:

")
b)

.)

Kraftptoduksjon og tilknyttede tjenestet i Innlandets hovedvassdtag og i Orklavassdtaget.
Nettvirksomhet og detaljsalg av l<taft i nåværende nettomtåde og tilgtensede nettområder,
herunder regionaLrett i Hedmark og Oppland $'lker samt virksomhet innen beslektet inftastruktur
i Innlandet.
Fottsettelse av ellet inntteden

i annen virksomhet som har nær og fotdelaktig sammenheng med

kraftproduksjon i nevnte vassdtag, og/eller nettvirksomhet og annen infrastruktut ellet detaljsalg

i nåvætende ellet tilgtensede områder.

d)

Ptoduksjon og distribusjon av bioenetgi i Innlandet.

g

Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte vitksomheter.

s3

Selskapets forretningskontot
Selskapets foretningskontor og hovedkontorfunksjonet skal lokaliseres og utøves

iHamar

Ledelse og fellesfunksjoner for produksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utøves i Lillehammet.
Ledelse og fellesfunksjoner fot nedsffømsvirksomheten lokaliseres og utØves tHamar.

r265s27Alt
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s4

Selskauets aksiekaoital
Selskapets aksjekapital er på 518 564 262 kroner fordelt ph 345.709.508 aksjer, hvet pålydende 1,5
krone innbetalt. Aksjekapitalen består av 71,4.084.138 A-aksjer å pålydende 1,5 krone, 55.313.5218aksjer å pålydende 1,5 krone og176.311.849 C-aksjer pålydende 1,5 krone.

Det skal vær.e 33 7o A-aksjer i selskapet.
B-aksjene kan bate eies av nonke kommuner, frlkeskommuner, staten og selskaper som anses som
1,00 % offentlig eide i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjelder
til enhver tid.
C-aksjene tilsvarer B-aksjene, men kan bare eies av de som var kommuner eller $dkeskommunet i
Hedmatk ellet Oppland t2004, ellet holdingselskap som ikke, direkte eller indirekte, har private
eiere, og som er minst 67 oh eid av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøre minst
57 oh av selskapets kapital og stemmer til og med 31 122026 og 34 oh fuam tI 31 .12.2036. 1.7.2027
skal 17 o/o av aksjene automatisk konvetteres fta C-aksjer til B-aksjer.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhvet tid utgjøre 67 oh av aksjekapitalen og stemmene
selskapet.

Eier av C-aksjer har fortrinnsrett til utøvelse av forkjøpsrett ifr. $ 6
Med unntak av de fotskjeller som er nevnt ovenfot et aksjeklassene likestilte.
Aksjonærer kan inngå avtaler seg imellom, hvorved den ene konvetteter fta C-aksjer til B-aksjer,
forutsatt at den annen konvetteret tilsvatende antali B-aksjet til C-aksjer. Styret skal besørge
gennomført konvettering etter mottatt skdftlig og signet avtzle om dette. Konvertedngen udøser

ikke forkjøpsrett etter

S 6.

s5

Stvtesamtvkke
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det
f6lsligger saklig grunn.

s6

Fotkiøosrett
Ved enhver form for eierskifte til aksjer har de øvrge aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell
fortrinnsrett for aksjonærer r samrne aksjeklasse. Forkjøpsrettmh g1øres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøres gjeldende fot.
Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelse
. mellom kommunet/frlkeskommuner i Hedmatk ellet Oppland Sdket som er aksjonærer i
Eidsiva Energi AS,
o mellom nevnte aksjonærer og holdingselskap som tilfredsstillsl vs4l.ktenes vilkår for å, eie
C-aksjer fotutsatt at holdingselskapet et aksjonæt i Eidsiva Energi AS,

r265s27Alt
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.

mellom holdingselskapet og de av dets bakenfotliggende eiete som er
kommuner/frlkeskommunet i Hedmark eller Oppland og som enten er eller har vætt ditekte
aksjonæt i Eidsiva Enetgi AS, eller som var aksjonæt i holdingselskapet på det tidspunkt det
føtste gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke fjetnes eller begrenses uten tilslutning fra aksjonærer som
representerer minst 80 o/o av aksjene i selskapet, basert på stemmer og kapital.

For øvrig har eiere av C-aksjet fotftinnsrett til utøvels e av forkjøpsrett foran aksjeeiete i andte
aksieklasset, ved enhver overdtagelse av aksjet fta kommuner i Hedmatk eller Oppland Srlke, ved
overdragelser fra $rlkeskommunet i Hedmatk ellet Oppland, samt ved ovetdtagelset fta selskaper
hvor disse eier ellet kontrollerer minst 67 oh av aksjene.
Benyttes forkjøpsrett av to ellet flere aksjonæter, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antali
aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom flere aksjonæret utøver forffinnsrett, skal aksjene
fotdeles mellom dem basert på deres samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Er det ikke mulig å dele aksjene forholdsmessig, ovettas den ellet de overskytende aksjer etter
loddtrekning.
Følgende bestemmelser gjelder om meldinget, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det er inngått avtale om aksjekjøp, skal overdrageren straks gi skriftlig melding til
styret. Det samme gjelder når aksjer overdras ved gave, skifte eller på annen måte. Styret skal
straks sende skriftlig varsel til de forkjøpsberettigede.

Et kjøpesum eller annet vederlag avtalt, skal ewervetens melding inneholde korekte og
fullstendige opplysninger om kjøpesummen/vededaget og betalingsvilkåtene.

Ø

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem
innen to måneder etter at styret fikk melding etter pkt. (1).

(3)

Inntil det er avUart om forkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andre
aksjeeierettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt fortrinnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssummen skal væte lik avtalt kjøpesum, eller lik verdien av vederlaget hvis vededag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssulilnen fodallet til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt overfor styret, eller to uket etter tvist om
løsningssummen et bindende avgjot. Ved betalingsforsinkelsephløper forsinkelsesrente
ettet loven.

(5)

Hvis kjøpesummen ikke entydig kan identifisetes på grunnlag av inngåtte avtalet, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvar med lov om voldgift, så langt ikke annet er
avtalt eller følger av bestemmelsene nedenfot.
Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes å ha sædig innsikt i vetdsettelse av selskaper genetelt og selskaper
sammenlignbate med selskapet spesielt. Sammen utpeker disse voldgiftsrettens formann som
skal væte en anerkjent forretningsadvokat.

t265s278/L
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Voldgrftsretten skal fastsette antatt aksjevetdi fot de aktuelle aksjer på det tidspunkt ktav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes forretningsmessig rente fra dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.

(6)

Aksjeeier som skriftlig har meddelt athan gtrør forkløpsrett gieldende, et folpliktet til å overta
aksjene. Dette gjelder ikke nåt løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
forkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgiftsrettens avgjøtelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpstetten. I så fall,mh han betale hele godtgjørelsen dl

voldgrftstetten.

s7
Selskanets stvre
+
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmet og

inntil

6 varamedlemmer.

Bedriftsforsamlingen velger styre, styrets leder og nesdeder.
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets mØtel
Styremedlelnmer og varamedlemrner velges for 2 hr av gangen. Ved behov kan suppleringsvalg
foretas for gjenværende del av funksjonspedode.

s8

Administrercnde direktøt (daslis leder)
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de tetningslinjer og de
pålegg styret hat gitt.

se

Signatut
Selskapets flrma tegnes av styrets leder sammen med et srytemedlem, ellet to stytemedlemmet
fellesskap.

i

s10
Beddftsfotsamling
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 30 medlelnmer med personlige varamedlernmer.
20 medlemmer med vararepresentantef velges av generalfotsamlingen.
10 medlemmer med varafepresentanter velges av og blant de ansatte

i konsernet.

Bedriftsfotsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges fot to Lr av gangen.
Bedriftsforsamlingen velger selv sin ledet blant sine medlemmer.
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Medlem av selskapets styre og administterende direktøt kan ikke væte medlem av
beddftsforsamlingen.

s11
Beddftsfotsamlinsens fottetninssotden os komoetanse
Bedriftsforsamlingen innkalles av dens leder elier når minst 7 /6 av beddftsfotsamlingens
medlemmet eller når styret krever det. Beddftsforsamlingen er beslutningsdyktig nåt mer enn
halr,parten av medlemmene er til stede.

I bedriftsforsamlingen har hver mØtende en stemme. Avgjøtelser fattes med simpelt fletall blant de
møtende, dog slik at mer enn 7 /3 av bedriftsforsamlingens medlemmer må stemme fot
beslutningen. Ved stemmelikh et har møteleder dobb eltstemme.
I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører

det

til bedriftsfonamlingen

å:

1

Velge medlemmer til styret og styrets leder etter fotslag fra valgkomit6en,

2

Føre tilsyn med stytets og daglig leders forualtning av selskapet.

-)

4

jft.

$ 12.

Gi uttalelse til selskapets generalforsamling om styrets forslag til resultatregnskap og balanse,
konsetntegnskap og konsernbalanse bør godkjennes, samt om styfets fotslag til anvendelse
av overskudd ellet dekning av tap.
Etter forslag fta styret eksklusivt trcffe avgøtelser i saker som gjeldet:
o investeringer av betydelig omfang i fothold til selskapets ressurser, samt saker om
tasjonalisedng eller omlegging av driften som vil medføre en stØrre enddng eller
omdisponedng av atbeidsstyrken i selskapet.
o investeringer som skjet i dattetselskapet og som et av betydelig omfang i forhold til
konsetnets ressurser, samt saket om rasjonalisering eller omlegging av ddften i
datterselskaper som vil medføte en stØffe enddng eller omdisponedng av atbeidsstyrken
i konsernet.
Stpet skal påse at saker som nevnt i dette ledd legges frem fot beddftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste styrets fotslag, evt. velge
blant alternative forslag fremmet av styret. Bedriftsfotsamlingens vedtak i saker som gjelder
datterselskap et er å. anse som bindende instrukser til styret i Eidsiva Enetgi AS om
opptreden i dattetselskapets genetalforsamling.

5

Vedta anbefzlinget til stytet i en hvilken som helst sak.

s12
Valgkomit6
Valgkomit6en beståt av 6 medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen. En skal væte fra de ansatte.
Funksjonstiden er to åt.
Valgkomit6en skal forberede stytevalg for beddftsfotsamlingen.

t265527A/L
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silr

Genetalforsamlinsen
På den ordinære generalforsamling innen utgangen av juni hvett åt, skal følgende spøtsmål
behandles og avgjøres:

1

Godkiennelse av årsregnskapet og årsberetningen, hetunder utdeling av utbytte.

2

Andrc saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ekstraordinæt generalfotsamling holdes nåt det besluttes av stytet, skriftlig fodanges av selskapets
revisot, eller nåt en eller flete aksjeeiere som til sammen representerer minst 7 /70 av aksjekapitalen
krever det.

s14
Fotholdet til aksielovgivninsen
Aksjelovens bestemmelser ut$rller og supplerer vedtektene. Ved motsftid gåt vedtektene fotan
langt loven tillaæ1dst.

____

t26552741L
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Bilag 3
Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte endringer i generalfotsamling 9.05.2019.

s1
Selskapets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS

s2

Selskapets formål
Selskapets virksomhet skal være:

a) Kraftproduksjon og tilknyttede

tjenestet

i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget.

b)

Nettvfuksomhet og detaljsalg av ktaft i nåvætende nettomtåde og tilgrensede nettområder,
herunder regionalnett i Hedmark og Oppland firlker samt vfuksomhet innen beslektet inftastruktur
i Innlandet.

.)

Fottsettelse av ellet inntreden

i annen virksomhet som hat fiær og fordelaktig sammenheng med

kraftptoduksjon i nevnte vassdmg, og/ellet nettvirksomhet og annen infrastruktur ellet detaljsalg

i nåværende eller tilgtensede omtådet.

d) Ptoduksjon
")

og disftibusjon av bioenergi

i Innlandet.

Deltakelse i virksomhet som har næt og fotdelaktig sammenheng med forannevnte virksomhetet.

s3

Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor og hovedkontorfunksjoner skal lokaliseres og utØves

iHamar

Ledelse og fellesfunksjonet for ptoduksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utØves i Lillehammet.
Ledelse og fellesfunksjoner for nedsttømsvirksomheten lokalisetes og utøves

L2583r74/r
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s4
Selskaoets aksiekaoital
Selskapets aksjekapital er på 518 572 405,5738 kroner fordelt ph 345.709.508 aksjer, hver pålydende
7,49985 krone innbetalt. Aksjekapitalen beståt av 1,74.084.138 A-aksjer å pålydende 1,49985 krone,
55.31,3.521B-aksjer å pålydende 7,49985 ktone og176.371.849 C-aksjet pålydende 1,,49985 krone.

Det skal være 33 % A-aksier i selskapet.
B-aksjene kan bare eies av norske kommunet, frlkeskommuner, staten og selskapef som anses som
100 % offentlig eide i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsteglene slik de gjelder
til enhvet tid.
C-aksjene tilsvaret B-aksjene, men kan bate eies av de som vat kommuner eller $rlkeskommuner i
Hedmark eller Oppland t2004, eller holdingselskap som ikke, ditekte eller indirekte,har private
eiere, og som er minst 67 o/o etd av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøte minst
57 oh av selskapets kapital og stemmer til og med 31 .12.2026 og 34 oh frz;m ttl 31.12.2036. 1.1 .2027
skal 17 oh av aksjene automatisk konvertetes fta C-aksjet til B-aksjer.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhver tid utgjøre 67 o/o av aksjekapitalen og stemmene
selskapet.
F,rer av C-aksjet hat

forftinnsrett til utøvelse av fotkjøpstett jfr. $ 6

Med unntak av de forskjellet som er nevnt ovenfor et aksjeklassene likestilte.
Aksjonætet kan inngå avtaler seg imellom, hvowed den ene konvettetet fta C-aksjet til B-aksjet,
forutsatt at den annen konverterer tilsvatende antali B-aksjer til C-aksjet. Styret skal besørge
gjennomført konvertering etter mottatt skriftlig og signert avtale om dette. I(onverteringen utløser
ikke forkjøpsrett etter S 6.

s5

Stwesamtvkke
+
Erverv av aksjer et betinget av samtykke fta selskapets styre. Samtykke kan bate nektes når det
foteligger saklig grunfl .

s6

Forkiønsrett
+
Ved enhver form for eietskifte til aksjer har de ØvÅge aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell
fortrinnstett fot aksjonærer i samlne aksjeklasse. Forkjøpsrett må, g1øres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøres gjeldende fot.
Forkjøpsrett kan ikke g1Øres gjeldende ved ovetdtagelse
o mellom kommuner/frlkeskommunet i Hedmark eller Oppland $'lker som ef aksjonærer i
Eidsiva Energi AS,
o mellom flevnte aksjonæret og holdingselskap som tilftedsstiller vedtektenes vilkår fot å eie
C-aksjer forutsatt at holdingselskapet er aksjonær i Eidsiva Energi AS,

L2583t741t
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o

mellom holdingselskapet og de av dets bakenfodiggende eiere som er
kommuner/frlkeskommuner i Hedmark eller Oppland og som entefl er eller har vært direkte
aksjonær i Eidsiva Enetgi AS, eller som var aksjonæt i holdingselskapet på det tidspunkt det
føtste gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke letnes ellet begtenses uten tilslutning fta aksjonærer som
representerer minst 80 o/o av aksjene i selskapet, basert på stemmet og kapital.

For øvrig har eiere av C-aksjer forftinnsrett til utøvelse av forkiøpsrett foran aksjeeiere i andre
i Hedmatk eller Oppland fylke, ved
overdragelser fta $rlkeskommunet i Hedmatk ellet Oppland, samt ved ovetdtagelser fra selskaper
hvor disse eiet eller konftolleter minst 67 oh av aksjene.
aksjeklasset, ved enhver overdragelse av aksjer fra kommuner

Benyttes forkjøpsrett av to eller flere aksjonæret, fotdeles aksjene mellom dem i forhold til det antall
aksjer den enkelte eier i selskapet fu^ før. Dersom flere aksjonæret :utØvet fortrinnsrett, skal aksjene
fotdeles mellom dem basert på detes samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Er det ikke mulig

å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjet ettet

loddtrekning.
Følgende bestemmelser gjeldet om meldinger, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Nåt det et inngått avtale om aksjekjøp, skal overdrageren sftaks gi skrifdig melding til
styret. Det samme gjelder når aksjer overdras ved gave, skifte eller på annen måte. Styret skal
straks sende skriftlig varsel til de forkiøpsbetettigede.
Er kiøpesum eller annet vededag avtalt, skal ewerverens melding inneholde korrekte og
fullstendige opplysninger om kjøpesummen/vederlaget og betalingsvilkårene.

Ø

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet ftem
innen to måneder etter at styret fikk melding etter pkt. (1).

(3)

Inntil det er avWart om fotkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andre
aksjeeierrettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt forftinnsrett ved
kapitalfothøyelse.

(4)

Løsningssufiunen skal være Iik avtalt kjøpesum, ellet lik vetdien av vedetlaget hvis vedetlag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssummen fotfaller til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt overfor styret, eller to uker etter tvist om
løsningssummen er bindende avgjott. Ved betalingsfoninkelse påløpet fotsinkelsestente
etter loven.

(s)

Hvis kjøpesurnmen ikke entydig kan identifiseres på grunnlag av inngåtte avtaler, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvar med lov om voldgift, så langt ikke annet er
avtalt ellet føIget av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmet. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes å ha særlig innsikt i verdsettelse av selskaper generelt og selskaper
sammenlignbate med selskapet spesielt. Sammen uQeket disse voldgiftstettens fotmann som
skal være en anetkjent foretningsadvokat.
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Voldgiftsretten skal fastsette
aksjeverdi for de aktuelie aksjet på det tidspunkt krav om
^fltatt Det
bruk av forkjøpstetten ble ftemsatt.
skal fastsettes forretningsmessig rente fra dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.
(6)

Aksjeeier som skriftlig har meddelt zthan gSøt forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta
aksjene. Dette gjelder ikke når løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
fotkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgiftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpstetten. I så fall må han betale hele godtgjørelsen til

voldgiftsretten.

s7
Selskaoets styte
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmer og

inntil

6 vatamedlemlner.

Beddftsfotsamlingen velget styre, styrets ledet og nestleder.
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets mØtel
Stytemedlefirmer og vatamedlemrner velges for 2 fu av gangen. Ved behov kan suppledngsvalg
fotetas for gSenværende del av funksjonspedode.

s8

Administretende direktør (daslis leder)
D"gltg leder ståt for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og de
pålegg styret har gitt.

se
Signatur
Selskapets
fellesskap.

ftma

tegnes av stytets ledet sammen med et stytemedlem, ellet to styremedlemmer

i

s10
Beddftsforsamling
Bedriftsforsamlingen skal bestå av 30 medlelnmer med petsonlige varamedlemmer.
20 medlemmer med vatafepresentanter velges av generalfotsamlingen.
10 medlemmer med vararepfesentanter velges av og blant de ansatte

i konsetnet.

Bedriftsfotsamlingens medlemmer og varamedlemmet velges for to hr av gangen.
Beddftsforsamlingen velger selv sin leder blant sine medlemmer.

t2s83t74lL
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Medlem av selskapets styre og administterende dfuektøt kan ikke være medlem av
bedrifts forsamlingen.

s11
Bedtiftsfotsamlinsens forretninss ofden os komnetanse
Bedriftsforsamlingen innkalles av dens leder ellet nåt minst 7/6 av beddftsfotsamlingens
medlemmer eller når styret ktevet det. Bedriftsforsamlingen et beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmene er til stede.

I beddftsforsamlingen har hver møtende en stemme. Avgjørelser fattes med simpelt flertall blant de
møtende, dog slik at mer enn 7 f 3 av beddftsfotsamlingens medlemmet må stemme for
b eslutningen. Ved sternmelikh et har møteledet dobbelts temme.

I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører det til beddftsforsamlingen

å:

1

Velge medlemmet til stytet og styrets ledet etter fotslag fra valgkomit6en,

2

Føte tilsyn med stytets og daglig ledets forvaltning av selskapet.

a

Gi uttalelse til selskapets generalforsamling om styrets forslag til resultaftegnskap og balanse,
konsetntegnskap og konsernbalanse bør godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
av ovenkudd eller dekning
t^p.
^v

3

4

jft.

$ 12.

Etter forslag fra styret eksklusivt tteffe avglørelser i saker som gjelder:
investeringet av betydelig omfang i fothold til selskapets ressurser, samt saker om
tasjonalisering ellet omlegging av ddften som vil medføre en stØrre endring eller
omdisponering av atbeidsstytken i selskapet.
o investeringer som skjer i datterselskaper og som er av betydelig omfang i forhold til
konsernets ressurser, samt saker om rasjonalisedng eller omlegging av driften i
dattetselskaper som vil medføte en stØffe enddng ellet omdisponering av arbeidsstyrken
i konsetnet.

o

Stytet skal påse at saket som nevnt i dette ledd legges frem fot bedriftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste styrets forslag, evt. velge
blant altemative forslag fremmet av styret. Beddftsfonamlingens vedtak i saker som gjelder
dattetselskaper er å anse som bindende instrukser til styret i Eidsiva Enegi AS om
opptreden i dattetselskapets generalfotsamling.

5

Vedta anbefalinger til styret i en hvilken som helst sak.

s12
Valskomit6
+
Valgkomit6en beståt av 6 medlemmet valgt av beddftsfotsamlingen. En skal væte fra de ansatte.
Funksjonstiden er to år.
Valgkomit6en skal forberede styrevalg for bedriftsforsamlingen.
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s1:}
Generalfotsamlinsen
På den ordinære generalforsamling innen utgangen av juni hvert åt, skal følgende spøtsmål
behandles og avglØres:

1

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2

Andte saket som ettet loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ekstaordinær generalforsamling holdes når det besluttes av stytet, skdftlig fodanges av selskapets
revisor, eller når en eller flere aksjeeiete som til sammen representeret minst 7 /70 zv aksjekapitalen
krever det.

s14
Forholdet til aksielovsivninsen
Aksjelovens bestemmelser ut$'ller og supplerer vedtektene. Ved motstrid går vedtektene foran
langt loven fillatet det.

____
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Bilag 4
VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJETPENETT AS
slik de lyder per 18. januar 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpenett AS.
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune.

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
5 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30.OOO, fordelt på f .OOO aksjer, hver pålydende kr 30
$ 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

125748681t
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Bilag 5
VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPENETT AS
slik de lyder per 9. mai 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpenett AS
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune.

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

$ 4 - Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr 5t856,4262, fordelt på f .OOO aksjer, hver pålydende kr 0,00015

5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

*****
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Bilag 6
Bilag 6: Eidsiva Energi AS' årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det
siste regnskapsåret, klikk her.

000000/0
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Bilag 7

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
ATHOMSTART INVEST 337 AS

1

SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Athomstart Invest 337 AS.

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet,
5 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30.O0O, fordelt på f

.OOO

aksjer, hver pålydende kr 30,
5 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,
$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.

Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen,

*****
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2

STTFTE& AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger
AdvokatfirmaetThommessen AS, org nr 957 423 248, Haakon VIIIs gt 10,0116 Oslo v/Ståle
Kristiansen (e.f.), tegner 1.000 aksjer å kr 30,- for kr 60,- pr aksje, i alt kr 60.000,-.

R

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital o9 kr 30,-, fratrukket stiftelsesomkostninger mv, er overkurs. Betalingsfristen er 1. desember 2018.

3

STYRE

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av
Ståle R Kristiansen (styrets leder)
4

UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT

I henhold til aksjeloven $ 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor

5

DEKNING AV STIFTETSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

.

Registreringsgebyr

.

Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital

a

til Foretaksregisteret, kr 5,570,
til

Danske Bank med kr 2.000

Honorar til Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, i forbindelse med
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr
12.500 inkl mva.

Oslo, 1. november 2018
Advokatfirmaet Thommessen AS

Ståle R Kristiansen (e.f,)

Vedlegg:

12318823/t

Åpningsbalanse datert 1. november 2018.

2

ÅpNrNcssALANsE pR 01.11.2018 FoR ATHoMSTART rNvEsr 337 As
(Alle beløp i norske kroner, NOK)

EIENDELER
Konta nter/ba

n ki n

nskudd

60.00c
60.00c

Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

30.00c
9.93C

Gjeld
20.o7c
60.00(

Stiftelseskostnader

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, 1. november 2018

e R Kristiansen

Note:
Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende
vurderingsregler, klassifisering og presentasjon,

t23t8323lt
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Vedlegg 9

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS

REDEGJøRELSE FOR FISJONSPLAN

II

Da det er utarbeidet en plan for fisjon av Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ('EE") med overføring
tilEidsiva HjelpenettAS, org nr92t 699 034 ("Hjelpenett"), gis herved følgende redegJørelse etter
aksjeloven S 14-4 og 5 13-10, jf. 5 2-6:

1

BESKRIVELSE AV FISJONEN

Styrene i EE og Hjelpenett har utarbeidet en felles fisjonsplan, datert 3. april 2019, med EE som det
overdragende selskap og Hjelpenett som det overtakende selskap.
Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til Hjelpenett i forbindelse med
fisjonen, består av hjemler til fast eiendom og et bankinnskudd. Den nærmere fordelingen av
eiendeler, rettigheter og forpliktelser i forbindelse med fisjonen fremgår av den vedlagte
spesifi kasjonen (fisjonsbala nsen).

Aksjekapitalen i EE nedsettes ved fisjonen i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom EE på
den ene siden og Hjelpenett på Oen andre siden. Aksjekapitalen settes ned med NOK 51 856,4262fra
NOK 518 564 262 til NOK 518 512 405,5738, ved reduksjon av aksJenes pålydende med NOK 0,00015
fra NOK 1,5 til NOK 1,49985.
Umiddelbart før fisjonen er aksjekapitalen i Hjelpenett satt ned til NOK 0 ved innløsning av samtlige
aksjer. Som fisjonsvederlag mottar aksjonærene i EE nye aksjer i Hjelpenett, i samme forhold som de
i dag eier aksjer i EE. Ved fisjonen forhøyes aksjekapitalen i Hjelpenett til NOK 51 856,4262 ved
utstedelse av 345 709 508 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,00015.

2

VERDIVURDERING OG FASTSETTELSE AV FIS'ONSVEDERLAGET

Verdien av det som utfisjoneres fra EE, utgjør ca. 0,01 o/o av totalverdien i EE. Dette forholdstallet er
lagt til grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen i EE, jf. skatteloven g 11-8 første ledd.
Fastsettelsen av EEs nettoverdier er basert på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank 1 Markets. Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpenett i forbindelse med fisjonen er verdsatt av administrasjonen i EE per samme dato som
verdsettelsen av EE.
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Ved verdsettelsen
av det som skal overføres fra EE til Hjelpenett i forbindelse med fisjonen er det i hovedsak lagt vekt
på eiendelenes substansverdi. I denne vurderingen er verdien av hjemlene fastsatt til NOK O og

verdien av kontantbeløpet verdsatt

til pålydende.

Den benyttede fremgangsmåte for fastsettelse av vederlaget ved fisjonen er etter styrets oppfatning
hensiktsmessig. Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelsen av
vederlaget. Etter styrets mening er den foreslåtte fordeling ved fisjonen og vederlaget til aksjonærene
i EE, rimelig og saklig begrunnet.
Det er et vilkår etter aksjeloven $ 14-3 tredje ledd, jf. aksjeloven 9 L2-2 andre ledd, at overdragende
selskap etter fisjonen har dekning for sin gjenværende bundne egenkapital. Det bekreftes med dette

1258332A1t

at EE etter fisjonen vil ha dekning for sin gjenværende bundne egenkapital, dvs. aksjekapitalen på
NOK 518 sLZ 405,5738. Det vises for øvrig til den vedlagte fisjonsbalansen.

x**
ISIGNATURSIDE FøLGER]
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Hamar, 3. april 2019,

Styret i Eidsiva Energi AS

(

\*^.Leo

Martin Lutnæs

{",åor*
Kari Andreassen
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hr:-

Sylvia Kristin Brustad
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n
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S

mund Thue

(Nestleder)

Vedlegg:

1.

Spesifikasjon over eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal overføres (fisjonsbalansen)

12s83328/1
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Vedlegg 10

EY

Buildinq a better
workinq world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
+47 24 00 24 00
Fax: +47 61 27 01 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Tll:

Til generalforsamlingen i Eidsiva EnergiAS

Lillehammer, 8. april 2019

Uttalelse om redegiørelse for lisjonsplanen i overdragende selskap
Vi har kontrollert redegjørelsen for fisjonsplanen utarbeidet av Eidsiva Energi AS og Eidsiva
Hjelpenett AS datert 3. april 2019 iforbindelse med avtale om fisjon i Eidsiva Energi AS. Ved
fisjonen overdras de eiendeler og forpliktelser som er angitt i fisjonsplanen til Eidsiva Hjelpenett AS
Redegjørelsen for fisjonsplanen inneholder styrets presentasjon av opplysninger i
overensstemmelse med de kravene som stilles iaksjeloven S 13-10 annet ledd nr. 1 til3.

\
\a
-:
\\

O

O

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i selskapet er ansvarlig for informasjonen i redegjørelsen og de verdsettelser vederlaget
bygger på.

*
æ

O

>

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder
lovpålagte opplysninger og at vederlaget til aksjeeierne i Eidsiva Energi AS er rimelig og saklig
begrunnet. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har vi vurdert de
verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen,
herunder en vurdering av begrunnelsen for verdsettelsen av immaterielle eiendeler.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening inneholder redegjørelsen for fisjonsplanen de opplysningene aksjeloven $ 13-10
annet ledd nr. 1 til 3 krever og, begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Eidsiva Energi AS, er
etter vår mening rimelig og saklig basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet i
redegjørelsen.

Lillehammer, 8. april 201 9
ERrusT & YoUNG AS
Uftalelsen er signert elektronisk
Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor

A member lirm ol Ernst & Young Global Limited
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Vedlegg 11

RAPPORT FRA STYRET

1

I

EIDSIVA ENERGI AS FOR FISJONEN OG TREKANTFUSJONEN

BAKGRUNN

Styrene i Eidsiva Hjelpenett AS (org nr 921 699 034) ("Hjelpenett") og Eidsiva Energi AS (org nr 983
424 O82) ("EE') har utarbeidet en felles fisjonsplan for fisjon av EE med overføring til Hjelpenett.
Gjennom fisjonen vil nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende EE bti overtatt
av Hjelpenett mot at aksjonærene i EE mottar vederlag i form av nye aksjer i Hjelpenett.
Videre harstyrene iHjelpenett og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS (org nrg2t 801 343)
("Hjelpeeiendom") utarbeidet en felles fusjonsplan for fusjon av selskapene med sastnevnte som
overtakende selskap, og med utstedelse av vederlag fra EE som eier samtlige aksjer i Hjelpeeiendom.
Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med aksjeloven g 14-4,

2

jf.

S 13-9.

BEGRUNNETSE FOR FISJON OG TREKANTFUSJON

Det er planlagt en transaksjon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrisitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksjons- og nettvirksomhet.

I forbindelse med denne planlagte transaksjonen mellom

EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruktureringer i EE for å tegge til rette for gjennomføringen av
transaksjonen. I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg til eiendommer eid av Eidsiva
Nett (org nr 981 963 849) ('EN"). Det er planlagt å samle hjemlene som er plassert i EE og
eiendommene som er plassert i EN ved å overføre hjemler i EE til EN.

Det foreslås at overfgringen gjennomføres ved en reorganisering i fire trinn, henholdsvis en fisjon
("Fisjonen"), en fisjon til ("FIsjon II"), en etterfølgende trekantfusjon ("Trekantfusjonen") og til
slutt en søsterfusjon ("Søstedusjonen"). Styret i EE anbefaler at selskapets generalforsamling
vedtar fisjonsplanen datert 3. april 2019 og trekantfusjonsplanen datert 3. april 2019, utarbeidet av
styrene i EE, Hjelpenett og Hjelpeeiendom,

3

BESKRIVELSE AV FISJONEN OG TREKANTFUSJONEN

Fisjonen, Fisjon

II, Trekantfusjonen og SØsterfusjonen foretas i overenstemmelse med aksjeloven

kapittel 13 og 14.
Først gjennomføres Fisjonen av EN med oveføring av eiendommer som mangler hjemmel fra EN til

Hjelpeeiendom. Ved Fisjonen nedsettes aksjekapitalen i EN ved reduksjon av aksjenes pålyoende, og
aksjeeierne i EN mottar vederlag i form av økning av påtydende på eksisterende aksjer i
Hjelpeeiendom.
Deretter gjennomføres Fisjon II av EE med overføring av bankinnskudd og hjemler til eiendommer
som eies av EN til EEs heleide datterselskap, Hjelpenett. Umiddelbart forut for Fisjon II innløses
samtlige aksjer EE eier i Hjelpenett. Ved Fisjon II nedsettes aksjekapitalen i EE ved reduksjon av
aksjenes pålydende, og aksjeeierne i EE mottar vederlag i form av nye aksjer i Hjelpenett.
Umiddelbart etter Fisjon II gjennomføres Trekantfusjonen ved at Hjelpenett fusjoneres med EEs
heleide datterselskap Hjelpeeiendom. Dette innebærer at Hjelpenetts eiendeler, rettigheter og
forpliktelser i sin helhet overføres fra Hjelpenett til Hjelpeeiendom. Hjelpenett oppløses ved

r25800e3/1

1

Trekantfusjonen, og aksjonærene i Hjelpenett mottar vederlag i form av aksjer i
av påVdende på aksjene i selskapet.

EE

ved oppskriving

Umiddelbart etterTrekantfusjonen, gjennomføres Søsterfusjonen mellom Hjelpeeiendom og EN, der
EN vederlagsfritt overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Hjelpeeiendom som helhet.
Hjelpeeiendom oppløses ved fusjonen. Det skjer ingen kapitalforhøyelse i EN som følge av fusjonen da
fusjonen gjennomføres uten utstedelse av vederlag etter aksjeloven g 13-24.
Fisjonen, Fisjon II, Trekantfusjonen og Søsterfusjonen vil være betinget av hverandre og skal
gjennomføres rett etter hverandre. Det tas sikte på at Fisjonen, FisJon II, Trekantfusjonen og
Søsterfusjonen gjennomføres i løpet av juni 2019. Alle de nevnte transaksjonene gjennomføres
skattemessig og regnskapsmessig til kontinuitet.

4

FISJONENS OG TREKANTFUSIONENS VIRKNING FOR DE ANSATTE

FisJonen og Trekantfusjonen har ingen betydning for de ansatte i EE. Samtlige ansatte i EE foftsetter
sine ansettelsesforhold i EE uendret. De ansatte vil bli informert om Fisjonen og Trekantfusjonen i
henhold til arbeidsmilJølovens og aksjelovens bestemmelser, annen relevant lovgivning og lnngåtte
avtaler.
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Vedlegg 12

TR.EKANTFUSJOI{SPLAN
for

Eidsiva Hielpenett AS
org

nr 92L 699 034, Vangsvegen 73,
2317 Hamar
og

Eldsiva Hjelpenett Eiendom AS
org nr 921 801 343, Vangsvegen 73,

23t7 Hamar
med vederlag i form av økning av pålydende på aksjer

i

Eidsiva Energl AS
org no983424 0S2,Vangsvegen 73,
23L7 Hamar

1258083O/r
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Bilag:
Blleg

I

VedteRer for Eldsiva Energi AS før gJennomført fusjon

Eilag 2

VedteKer for Eidsiva Energi AS etter gJennomført fusJon

Bileg 3

Vedtekter for Eldslva Hjelpenett Eiendom AS

Bllag 4

Vedtekter for Eldslva Hjelænett AS

Bilag 5

Eidsiva Energi AS' trsregnskap, årsberetning og revisjonsberetnlng for det slste

regnskapsåret

Bllrg 6

Eldsiva Hjelpenett Eiendom AS' stiftelresdokument

lllag

Eldsiva Hjelpenett AS' stiftelsesdokument
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Trekantfusjonsplan

Denne trekantfusjonsplanen er inngått 3. aprii 2019 mellom:

(1) Eldsiva HJelpcnett AS, org nr 921 699 034, Vangsvegen 73, Z3t7 Hamar ("HJelpenett'J,
som overdragende selskap og

(2) Eidciva Hjelpenett Eiendom AS, org nr 921 801 343, Vangsvegen 73t 2317 Hamar
("Hjelpeciendom'), som overtakende selskap,
med vederlag i form av aGjer

i

(3) Eidciva Energl AS, org nr 983 424 Ogzt Vangsvegen 73, 23t7 Hamar ('EE').

1

BEGRUNT{ELSE FOR TREKANTFUSJOT{EN

Det er planlagt en transaksJon mellom EE og Hafslund E-CO AS som innebærer etablering av Norges
største kommunalt og fylkeskommunalt elde selskaper innenfor produksjon og distribusjon av
elektrisitet ved å slå sammen disse selskapenes respektive kraftproduksjons- og nettvirksomhet,

I forblndelse med denne planlagte transaksjonen mellom EE og Hafslund E-CO AS skal det
gjennomføres forberedende restruKureringer i Eidsiva-konsernet for å legge til rette for
gJennomføringen av transaksJonen, I dag ligger det enkelte hjemler i EE som knytter seg tll
eiendornmer eid av Eldsive Nett AS ('EN"). Det er planlagt å samle hJemlene til eiendommer som er
plassert i EE og eiendommene som er plassert i EN ved å overføre hjemler i EE til EN.
Det foreslås at overføringen gjennomføres ved en reorganisering i fire trinn, henholdsvis en fisjon
("Fisjonen"), en flsJon tll ("FisJon If"), en trekantfusjon ("TrekantfusJonen") som behandles i
denne trekantfusjonsplanen og til slutt en søsterfusjon ('Sdsterfusjonen"). Fisjonen gJennomføres
ved at de eiendomrnene i EN som mangler hjemmel fisjoneres ut til Hjelpeeiendom, som er et tomt
selskap som EE har ervervet fra Advokatfirmaet Thommessen. Fisjon II gjennomføres ved at EE
fisjoneres slik at et bankinnskudd og hJemlene til de aktuelle eiendommene oveføres fra EE til Eidsiva
Hjelpenett AS ("HJelpenctt") som også er et tomt selskap EE har ervervet fra Advokatfirmaet
Thommessen. Alle EE sine aksjer i Hjelpenett innløses umiddelbart i forkant av Fisjon lL Rett i
etterkant av Fisjon II. gjennomfgres Trekantfusjonen der Hjelpenett fusjoneres med Hjelpeeiendom. I
Trekantfusjonen får aksjonærene i Hjelpenett vederlag i form av forhøyelse av aksjekapitalen i EE og
Hjelpenett oppløses som følge av Trekantfusjonen. Umiddelbart etter Trekantfusjonen gjennomføres
SøsterfusJonen mellom HJelpeeiendom og EN, der Hjelpeeiendom oppløses som følge av fusjonen.
Sistnevnte fusJon har til hensiK å sikre rettsvern.
Styrene i EE, Hjelpenett og Hjelpeeiendom har i fellesskap utarbeidet denne fusjonsplanen for
Trekantfusjonen,

12580830/1
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2

METODE FOR FUSION OG VEDERTAG

TrekantfusJonen gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 13. Fusjonen gjennomfures ved at
HJelpenetts elendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet overføres til Hjelpeeiendom. Hjelpenett
oppløses ved Trekantfusjonen. Aksjonær€ne i Hjelpenett mottar vederlag i form av en

kapitalforhøyelse i H;elpeeiendoms morselskap, EE, Kapltalforhøyelsen i EE gjøres opp ved at EE får
en fordring på tlielpeeiendom lik bokført egenkapital av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som
tilføres Hjelpeeiendom ved Trekantfusjonen.
Trekantfusjonsvederlaget gjøres opp ved forhøyelse av aksjenes pålydende i EE med NOK 0,00015,
fra NOK 1,49985 tll NOK 1,5 pr aksJe. Kapitalforhøyelsen utgjør totalt NOK 51 856,4262 fra NOK 518
512 405,5738 til NOK 518 564 262, dvs. at forhøyelsesbeløpet tllsvarer kapitalnedsettelsen ved Fisjon
Il og at aksjekapitalen i EE etter Trekantfusjonen tilsvarer aksjekapitalen slik den var Jør Fisjon IL
Trekantfusjonsvederlaget er beregnet basert på verdien av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som tilføres Hjelpeeiendom og verdien av EE. Vi viser tll verdsettelsene som er beskrevet nærmere i
fisjonsplanen av 3. april 2019 knyttet til Fisjon II.
Fisjonen, Fisjon II, Trekantfusjonen og Søsterfusjonen vil være betinget av hverandre og
Trekantfusjonen skal gjennomføres umiddelbart etter at Fisjon II er gjennomført.

3
3.1

TIDSPUNKTER

Selckapsreftsliglkrafttredelse
Trekantfusjonen trer selskapsrettslig i kraft når kredltorenes seksukersfrist for å kreve innfrielse eller
slkkerhetsstillelse er utløpt og melding om Trekantfusjonens ikrafttredelse deretter er registrert
Foretaksreglsteret, jf. aksjeloven g 13-17 ("Ikrafttredelsestidspunlctet"). Det tas sikte på
registrering i løpet av juni 2019.

i

På IkrafttredelsestidspunKet inntrer følgende vlrknlnger av Trekantfusjonen:

a)

Htelpenett er oppløst;

b)

Aksjekapitalen i EE er økt ved dkning av påfdende på eksisterende aksjer;

c)

Hjelpenetts eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til Hjelpeeiendom;

d)

Aksjene i Hjelpenett er byttet om med økning av pålyOenOe på eksisterende aksjer i EE;

e)

EEs vedtekter er oppdatert i samsvar med trekantfusjonsplanen;

f)

Andre virkninger som
gjennomføres.

3.2

i henhold til trekantfusjonsplanen skal skje

når TrekantfusJonen

Regn3kapsmessiggjennomføring

Trekantfusjonen gjennomføres regnskapsmesslg med virkning fra 1, januar 2019
("Delingctldspunktet"). Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendeler,
rettigheter og forpliktelser som Hjelpeeiendom skal overta, tllordnes fra dette tldspunkt
Hjelpeeiendom.
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Fusjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at Hjelpeeiendom viderefører regnskapsførte
verdier av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen oveftas fra Hjelpenett.

3.3

Skattemcreig giennomføring

Trekantfusjonens skattemessige virknangstldspunkt er det selskapsrettsllge gjennomføringstidspunkt,
dvs. lkrafttredelsestidspunktet, jf, punkt 3.1 ovenfor og skatteloven $ 11-1O annet ledd.
Hjelpeeiendom skal likevel lignes for selskapenes samlede overskudd eller underskudd i tusjonsåret
(2019), dvs. fra Delingstidspunktet.
Trekantfusjonen gjennomtøres med skattemesslg kontinuitet etter reglene for skattefri tusJon.
Hjelpeeiendom overtar de skattemessige verdier som de overdratte eiendeler, rettigheter og
forpliktelser har på Hjelpenetts hånd.
TrekanLfusjonen vil ikke ha noen umiddelbare skaitemessige konsekvenser for Hjelpeeiendom,
HJelpenett eller deres aksjonærer,

4
4.L
4.1.1

EE,

SELSKAPSRETTSTIGEBESLUTNINGERVEDTREKAI{TFUSIONEN

Eidsiva Hielpenett AS
GodkJennelse av trekanttusJonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Hjelpenelt AS treffer følgende beslutning:
Trekantfusjonsplan, datert 3. apd 2O19, for fusJon mellom Eidsiva HJelpenett AS
(org nr 921 699 O34) og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS (org nr 927 801 343) mect
Eidsiva HJelpenett AS som overdragende selskep og Eidslva HJelpenett Etendom AS
som overtakende selskap, og vederlag i form av økning av pålydende pt aksjene i
Eidsiva Energi AS (ory nr983 424 A82), godkjennes. Eidsiva HjelpeneftAS
oppløses ved ikrafttrcdelse av trekanttusjonen.

4.2
4.2,1

Eldsiva Hielpenett Eiendom AS
Godkjennelseavtrckantfusjonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS treffer følgende beslutning:
Trekantfusjonsplan, datert j. april 2019, for fusjon mellom Eidsiva Hjelpenett AS
(org nr 921 699 O34) og Eldsiva Hjelpenett Eiendom AS (org nr 921. 8O1 343) med
Eldslva HJelpenett AS som overdragende selskap og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS
som oveftakende selskap, og vederlag i form av økning av pålydende på aksjene t
Eidsiva Energi AS (org nr 983 424 082), godkjennes. Eidsiva Hjelpenett AS
oppløses ved i krafttredel se a v treka ntfusjonen.
Fusjonen gjennomføres I henhold tll tordringsmodellen ved at Eidsiva Energl AS Er
en fordring p3 eiAsUa Hjelpenett Eiendom AS på NOK I 889 930. I tillegg kommer
uhatt skatUskattefordel knyttet til fordringen på WOX O. Samtet utgJør dctte NOK 1
889 930, som tllsvarer det totale @ningsbeløp i Eidsiva Energl AS.
Fusjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som Eidsiva Hjelpenett
Eiendom AS tilføres ved fusjonen.
AksJonæren samtykker til

at styret ikke utarbeider en egen redegjørclse og rapport

om trekantfusjonen, Jf, aksjeloven

r258083011
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4.3
4.3.1

Eidsiva Energi AS
Godkjennelse av trekantfusjonsplanen

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutninger:

Trekantfusjonsplan, datert 3. april 2019, for fusjon mellom Eidsiva Hjelpenett AS
(org nr 921 699 034) og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS (org nr 921 801 343) med
Eidsiva Hjelpenet AS som overdragende selskap og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS
som overtakende selskap, og vederlag i form av økning av pålydende på aksjene i
Eidsiva Energi AS (org nr 983 424 082), godkjennes. Eidsiva Hjelpenett AS
o p p I øses ved i kra fttred el se a v tre ka n tfu sj o n e n.

4.3.2

Forslag til beslutning om kapitalforhøyelse og vedtektsendring

Det foreslås at generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS treffer følgende beslutning:

(i)

Aksjekapitalen forhøyes med totalt NOK 51 856,4262, fra NOK 518 512 405,5738 til NOK
518 564 262, ved Økning av aksjenes pålydende med NOK 0,00015, fra NOK 1,49985 til NOK
1,5 pr aksje. Totalt aksjeinnskudd er NOK 1 889 930, hvorav NOK 51 856,4262 er
aksjekapital og NOK 1 838 073,5738 er overkurs.

( ii)

Kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at Eidsiva Energi AS får en fordring på fidsiva Hjelpenett
Eiendom AS på NOK 1 889 930. I tiilegg kommer utsatt skatt/skaftefordel knyttet til
fordringen på \UOX 0. Samlet utgjør deXe NOK 1 BB9 930, som tilsvarer det totale
tegningsbeløp i Eidsiva Energi AS. Fusjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som
Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS tilføres ved fusjonen.

(iii)

Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjonærene i Eidsiva Hjelpenett AS og tegnes
således av aksjonærene i Eidsiva Hjelpenett AS.

(iv)

Fordringen som Eidsiva EnergiAS får mot Eidsiva HjelpeneX Eiendom AS anses stiftet ved
trekantfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse og skal fra dette tidspunkt belastes
markedsmessig rente.

(v)

Ingen nye aksjer utstedes. Eksisterende aksjer gir allerede stemmerett, rett til utbytte og
andre rettigheter som følger av Eidsiva Energi AS' vedtekter og den til enhver tid gjeldende
aksjelov.

(vi)

Anslåtte kostnader ved kapitalforhøyelsen er NOK 20 000 (eks mva).

(vii)

Med virkning fra trekantfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres vedtektenes 5 4
første avsnitt til å lyde:

"selskapets aksjekapital er på 518.564.262 kroner fordelt på S+5.205.508 aksjer, hver
pålydende 7,5 kroner innbetalt. Aksjekapitalen består av 114.084.138 A-aksjer å pålydende
7,5 kroner, 55.313.521 B-aksjer å pålydende 7,5 kroner og 176.311.849 C-aksjer pålydende

7,5,"
Eidsiva Energi AS' vedtekter slik de lyder før og etter Trekantfusjonen følger som Bilaq 1 og Bilag 2.

5

TREKANTFUSJONSKOSTNADER

Omkostningene ved Trekantfusjonen dekkes av EE. Som trekantfusjonsomkostninger anses blant
annet gebyr til Foretaksregisteret, samt honorar til revisor og advokat,
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TREKANTFUS'ONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE

Det er ingen ansatte i Hielpenett eller HJelpeeiendom. TrekantfusJonen vil ikke lnnebære noen
konsekvenser for de ansatte i EE.
De ånsatte vil bll informeft om Trekantl"usjonen i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven,
aksjeloven og øvrige gjeldende lovgivning og eksisterende avtaler. Eventuelle skriftlige uttalelser fra
de ansatte vil bli vedlagt saksdokurnentene knyttet til rrekantfusjonen.

7

BETINGEI.SER FOR GJENNOMFøRING AV FUSJONEN
Trekantfusjonens gjennomf6ring er betinget av at;

(i)

Fisjon åv EE med overføring til Eidsiva Hjelpevannkraft AS gjennomføres i forkant av
Fisjonen/ Fisjon II og Trekantfusjonen.

(ii)

Fusjon av Eidsiva HJelpevannkraft AS og Eidsiva vannkraft AS hvor aksJonærene i
overdragende selskap får vederlag I form av øknlng av pålydende på sine ekslsterende aksJer
i EE, gjennomføres i forkant av Fisjonen, Fisjon II og Trekantfusjonen.

(iii)

Fisionen av EN, med overføring til Hjelpeeiendom, godkjennes med nødvendig flertall
generalForsamlingene og gjennomføres i forkant av Fisjon II og Trekantfuslonen.

(iv)

Fisjon II av EE, med ovefførlng ill HJelpenett, godkjennes med nødvendig flertall i
generalforsamlingene og gjennomføres i forkant av Trekantfusjonen.

{v)

søstertusjonen mellom HJelpeeiendom og EN godkJennes med nødvendig flertall
generalforsamlingene og kan gjennomføres umiddelbart etter Trekantfusjonen.

(vi)

Fristene for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven 55 13-14 til 13-16, og forholdet til
kreditorer som eventuelt har fremsatt innsigelser, skal være endelig avgJort eller det er
oppnåoo rettskraftig dom der det fastslås at TrekantfusJonen uansett kan gjennomgøres og

i

i

registreres i Foretaksregisteret.

8

ENDRINGERI FUSJONSPLANEN

Styrene i EE, Hjelpenett og Hjelpeeiendom kan. etter at generalforsamlingene har godkjent
trekantfusjonsplanen, på vegne av generalforsamlingene, gJennomføre mlndre endringer i
trekantfusjonsplanen og de vedlagte dokumenter dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig og ikke
er til skade eller ulempe for aksjeeierc i selskapene. Signaturberettiget i EE kan gjøre de endrlnger i
trekantfusjonsplanen som Foretaksregisteret eventuelt krever, dersom endringene er av rent formell
eller teknisk art og lkke medfører økonomlske konsekvenser.

***

ISIGNATURSIDE FøLGER]
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Styret i Eidsiva Energi AS
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Styret i Eidsiva HJelpenett Eiendom AS

Styret i Eidriva HJetpenett AS

t
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Leif

ning Asla
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Bilag 1

Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte endringer i generalforsamling 9.05.2019

s1
Selskaoets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS

s2

Selskapets formål
Selskapets virksomhet skal være:

a) I(raftptoduksjon

og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget.

b)

Nettvirksomhet og detaljsalg zv ktaft i nåvætende nettområde og tilgtensede nettområder,
hetundet regionalnett i Hedmatk og Oppland $rlket samt virksomhet innen beslektet infrastruktut
i Innlandet.

.)

Fottsettelse av eller innffeden

i annen vfuksomhet som hat

nær og fotdelaktig sammenheng med

kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/ellet nettvirksomhet og annen infrastuktur eller detaljsalg
i nåværende eller tilgtensede omtådet.

d)

Produksjon og distribusjon av bioenergi i Innlandet.

")

Deltakelse i virksomhet som har næt og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter.

s3

Selskapets fottetningskontor
Selskapets forretningskontor og hovedkontorfunksjoner skal lokaliseres og utØves

iHamzr.

Ledelse og fellesfunksjonet for ptoduksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utØves i Lillehammer.
Ledelse og fellesfunksjonet for nedsftømsvirksomheten lokaliseres og utØves

r2s83L74/t
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s4

Selskaoets aksiekanital
Selskapets aksjekapital er på 518 572 405,5738 kroner fordelt på 345.709508 aksjer, hver pålydende
7,49985 krone innbetalt. Aksjekapitalen består av 714.084.138 A-aksjer å pålydende 7,49985 ktone,
55.31,3.521 B-aksjer å pålydende 1,49985 krone og776.371,.849 C-aksjer pålydende 7,49985 ktone.

Det skal være 33 % A-aksjer i selskapet.
B-aksjene kan bate eies av notske kommunet, frlkeskommuner, staten og selskaper som anses som
100 % offentlig eide i konsesjonstettslig sammenheng i henhold til konsesjonsreglene slik de gjelder
til enhver tid.
C-aksjene tilsvaret B-aksjene, men kan bare eies av de som vat kommunet ellet Srlkeskommunet i
Hedmark eller Opplandt2004, ellet holdingselskap som ikke, direkte ellet inditekte, har private
eiere, og som er minst 67 oh etd av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøte minst
51 oh zv selskapets kapital og stemmer til og med 31.12.2026 og34 oh fram tiJ31.12.2036. 1.7.2027
skal 17 oh av aksjene automatisk konvettetes fra C-aksjer tii B-aksjer.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhver tid utgjøre 67 o/o av aksjekapitalen og stemmene i
selskapet.

Eier av C-aksjer har fottrinnsrett til utøvelse av forkjøpsrett ifr.

S6

Med unntak av de forskjellet som er nevnt ovenfot et aksjeklassene likestilte.
Aksjonærer kan inngå avtalet seg imellom, hvorved den ene konvetterer fta C-aksjer til B-aksjer,
forutsatt at den annen konvertetet tilsvatende antall B-aksjer til C-aksjet. Styret skal besørge
gjennomføtt konvertering etter mottatt skriftlig og signert avtale om dette. Konvertedngen utløser
ikke forkjøpsrett etter $ 6.

s5
Stvresamtvkke
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det
fslsligger saklig grunn.

s6

Forkiøosrett
Ved enhver form for eierskifte til aksjer har de øvttge aksjeeiere forkjøpsrett. Det er ingen generell
fortrinnsrett for aksjonærer i salnme aksjeklasse. Fotkjøpsrett må gjøres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøres gjeldende for.
Forkjøpsrett kan ikke g1Ørcs gjeldende ved overdtagelse
. mellom kommunet/$rlkeskommuner i Hedmatk ellet Oppland $rlket som er aksjonærer i
Eidsiva Enetgi AS,
o mellom nevnte aksjonærer og holdingselskap som tilfredss :ller vedtektenes vilkår for å eie
C-aksjet fotutsatt at holdingselskapet et aksjonær i Eidsiva Energi AS,
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mellom holdingselskapet og de av dets bakenfortggende eiere som er
kommunet/Slkeskommuner i Hedmatk eller Oppland og som enten et ellet harvært ditekte
aksjonæt i Eidsiva Energi ÅS, eller som vat aksjonær i holdingselskapet på det tidspunkt det
første gang etablette sin posisjon som aksjonæt i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke fjernes ellet begtenses uten tilslutning fra aksjonærer som
representerer minst 80 o/o av aksjene i selskapet, basett på stemmer og kapital.

Fot øvrig hat eiere av C-aksjer forffinnsrett til utøvelse av forkjøpsrett foran aksjeeiete i andte
aksjeklasser, ved enhver overdtagelse av aksjer fra kommunet i Hedmark ellet Oppland $'lke, ved
ovetdragelser fta fylkeskommunet i Hedmark eller Oppland, samt ved overdragelser fra selskaper
hvot disse eiet ellet kontrollerer minst 67 oh av aksjene.
Benyttes forkjøpsrett av to eller flete aksjonærer, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall
aksjer den enkelte eier i selskapetfra før. Dersom flere aksjonæretutØvet forftinnsrett, skal aksjene
fordeles mellom dem basert på deres samlede innehav av C-aksjet i selskapet.

Er det ikke mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den ellet de overskytende aksjer etter
loddtrekning.
Følgende bestemmelset gjelder om meldinget, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det er inngått zvtale om aksjekjøp, skal overdngeren straks gi skriftlig melding til
styret. Det samme gjelder nåt aksjet overdtas ved gave, skifte eller på annen måte. Styret skal
straks sende skriftlig varsel til de forkjøpsberettigede.

Et kjøpesum ellet annet vededag avtalt, skal ervervetens melding inneholde korrekte og
firllstendige opplysninger om kjøpesummenfvedeÅaget og betalingsvilkåtene.

Ø

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må.være kommet frem
innen to måneder etter styret fikk melding etter pkt. (1).
^t

(3)

Inntil det er zvHart om fotkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andte
aksjeeierettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt forftinnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssumlnen skal væte lik avtalt kjøpesum, ellet lik vetdien av vededaget hvis vederlag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssulnmen fotfaller til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av forkjøpsretten ble ftemsatt overfor styret, eller to uket etter tvist om
løsningssummen er bindende avgjort. Ved betalingsforsinkels e phløper forsinkelsestente
etter loven.

(5)

Hvis kjøpesurrrnen ikke entydig kan identifiseres på grunnlag av inngåtte avtaler, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvar med lov om voldgtft, så langt ikke annet er
avtalt eller følger av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes å ha sædig innsikt i verdsettelse av selskapet generelt og selskaper
sammenlignbare med selskapet spesielt. Sammen utpeker disse voldgiftsrettens formann som
skal væte en anerkjent forretningsadvokat.
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Voldgiftsretten skal fastsette antatt aksjeverdi fot de aktuelle aksjer på det tidspunkt krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes foretningsmessig tente fra dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.
(6)

Aksjeeier som skdftlig har meddelt athan gør forkjøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta
aksjene. Dette gjelder ikke når løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
forkjøpsberettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgiftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpsretten. I så falJ,mh han betale hele godtgjørelsen til

voldgiftsretten.

s7
Selskapets styte
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmer og

inntil

6 varamedlelnmer.

Beddftsforsamlingen velger styre, styrets leder og nestleder.
Administrerende direktør hat rett og plikt til å delta i styrets mØtel
Styremedlemlner og varamedlemrner velges for 2 hr av gangen. Ved behov kan suppleringsvalg
foretas for gienvætende del av funksjonsperiode.

s8

Administretende direktøt (daglig leder)
Drglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og de
pålegg styret har gitt.

se

Sisnatur
Selskapets firma tegnes av styrets ledet sammen med et styremedlem, eller to sgremedlemmer
fellesskap.

i

s10
Beddftsfotsamling
Bedriftsfotsamlingen skal bestå av 30 medlemmet med petsonlige vatamedlemmet.
20 medlemmet med vararepresentanter velges av genetalfotsamlingen.
10 medlemmet med vatarepfesentanter velges av og blant de ansatte

i konsernet.

Beddftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for to hr av gangen.
Bedriftsforsamlingen velget selv sin ledet blant sine medlemmet.
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Medlem av selskapets styre og administrerende dfuektør kan ikke væte medlem av
b edrifts forsamlingen.

s11
Beddftsfotsamlinsens forretningsotden og komnetanse
Bedriftsfotsamlingen innkalles av dens leder ellet nåt minst 1 /6 av bedriftsforsamlingens
medlemmer eller nåt stytet ktever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmefle er til stede.

I beddftsforsamlingen har hver møtende en stemme. Avgjørelser åttes med simpelt flertall blant de
møtende, dog slik at mer enn 7 /3 av beddftsforsamlingens medlemmer må stemme for
beslutningen. Ved stemmelikhet har møteledet dobbeltstemme.

I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører det til bedriftsforsamlingen

å:

1

Velge medlemmer

2

Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.

a

Gi uttalelse til selskapets generalforsamling om styrets forslag til resultattegnskap og balanse,
konsernregnskap og konsernbalanse bøt godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
av overskudd ellet dekning
t^p.

-)

til styret og styrets leder ettet fotslag fta valgkomit6en, jfr.

$ 12.

^v
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Ettet forslag fra styret eksklusivt tteffe avgøtelset i saker som gjelder:
o investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, samt saker om
tasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføte en stØrre enddng eller
omdisponedng av arbeidsstyrken i selskapet.
o investeringer som skjer i datterselskaper og som et av betydelig omfang i forhold til
konsernets ressufser, samt saker om rasjonalisedng eller omlegging av driften i
datterselskaper som vil medføre en stØrre enddng ellet omdisponering av arbeidsstyrken

i konsernet.
Stytet skal påse at saker som nevnt i dette ledd legges frem for bedriftsforsamlingen.
Bedriftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste styrets forslag, evt. velge
blant alternative forslag fremmet av styret. Bedriftsforsamlingens vedtak i saker som gjelder
datterselskaper er å anse som bindende instrukset til stytet i Eidsiva Energi AS om
opptreden i datterselskapets generalfotsamling.

5

Vedta anbefahnget til styret i en hvilken som helst sak.

s12
Valskomit6
Valgkomit6en beståt av 6 medlemmer valgt av beddftsfotsamlingen. En skal være fra de ansatte.
Funksjonstiden er to år.
Valgkomit6en skal fotbetede styrevalg for bedriftsforsamlingen.
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s13
Generalforsamlingen
På den ordinære generalfotsamling innen utgangen av juni hvett åt, skal følgende spørsmål

behandles og^YgØresi

1

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2

An&e saker som etter loven eller vedtektenehører under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalfotsamling holdes når det besluttes av styret, skriftlig fotlanges av selskapets
revisor, eller nåt en ellet flere aksjeeiere som til sammen representerer minst 7 / 70 av aksjekapitalen
ktever det.

s14
Fotholdet til aksielovgivninsen
Aksjelovens bestemmelser utfyller og supplerer vedtektene. Ved motstrid gåt vedtektene foran
langt loven tillater det.

så

*****

t2583t7411
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Bilag 2

Vedtekter

for
Eidsiva Energi AS
Med vedtatte enddnger i generalforsamling 9.05.2019

s1

SelskaDets navn
Selskapets navn er Eidsiva Energi AS.

s2

Selskanets formål
Selskapets virksomhet skal være:

")
b)

")

Iftaftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvass&ag og i Orklavassdtaget.
Nettvirksomhet og detaljsalg w ktaft t niryærende nettområde og tilgrensede nettområder,
herunder regionalnett i Hedmatk og Oppland fylker samt virksomhet innen beslektet infrasttuktur
i Innlandet.
Fottsettelse av eller innfteden

i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med

kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/ellet nettvirksomhet og anrtefl inftasftuktur eller detaljsalg

i nåvætende ellet tilgtensede området.

d) Ptoduksjon
")

og distribusjon av bioenetgi i Innlandet.

Deltakelse i virksomhet som har næt og fotdelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter.

s3

Selskapets foretningskontot
Selskapets forretningskontor og hovedkontotfunksjoner skal lokaliseres og utØves

iHamar

Ledelse og fellesfunksjoner for produksjonsvirksomheten skal lokaliseres og utØves i T.illehamrnet.
Ledelse og fellesfunksjoner fot nedsttømsvirksomheten lokalisetes og utøves i Hamar.
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s4

Selskaoets aksiekanital
Selskapets aksjekapital er på 518 564 262 kroner fordelt ph 345.709.508 aksjer, hvet pålydende 1,5
krone innbetalt. Aksjekapitalen består av 774.084.138 A-aksjet å pålydende 1,5 krone, 55.313.521, B-

aksjer å pålydende 1,5 ktone og776.371.849 C-aksjet pålydende 1,5 krone.

Det skal være 33 7o A-aksjer i selskapet.
B-aksjene kan bare eies av norske kommuner, frlkeskommunef, staten og selskaper som anses som
700 o/o offentlig eide i konsesjonsrettslig sammenheng i henhold til konsesjonsteglene slik de gjeldet
til enhver tid.
C-aksjene tilsvaret B-aksjene, men kan bate eies av de som var kommunet eller fylkeskommuner i
Hedmatk eller Oppiandi2004, ellet holdingselskap som ikke, direkte ellet indirekte,har private
eiere, og som et minst 67 o/o eid av de nevnte. C-aksjenes samlede pålydende skal utgjøre minst
57 o/o av selskapets kapital og stemmer til og med 31 .12.2026 og 34 o/o fuam tt 31.12.2036. 1.1 .2027
skal 17 oh av aksiene automatisk konvetteres fta C-aksjer til B-aksjer.

B- og C-aksjenes samlede pålydende skal til enhvet tid utgjøte 67 oh av aksjekapitalen og stemmene i
selskapet.

Eier av C-aksjer har fortrinnsrett til utøvelse av forkjøpsrett ifr.

S6

Med unntak av de forskjeller som er nevnt ovenfor et aksjeklassene likestilte
Aksjonærer kan innga avtaler seg imellom, hvorved den ene konverterer fia C-aksjer til B-aksjer,
forutsatt at den annen konverterer tdsvarende antall B-aksjer til C-aksjet. Styret skal besørge
gjennomføtt konvettedng etter mottatt skriftlig og signert avtale om dette. I(onverteringen utløser
ikke forkjøpsrett etter S 6.

s5
Stvresamtvkke
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det
folsligger saklig grunn.

s6

Forkiøostett
Ved enhvet fotm for eietskifte til aksjet har de øvtige aksjeeiete forkjøpstett. Det er ingen generell
fortrinnstett fot aksjonærer t sarnlne aksjeklasse. Fotkjøpsrett mh gøres gjeldende til alle aksjer som
retten samtidig kan gjøtes gjeldende for.
Forkjøpstett kan ikke g1øres gjeldende ved ovetdtagelse
o mellom kommunet/frlkeskommunet i Hedmark ellet Oppland fylker som er aksjonærer i
Eidsiva Enetgi AS,
o mellom nevnte aksjonætet og holdingselskap som tilfredss jller vedtektenes vilkåt for å eie
C-aksjer forutsatt at holdingselskapet er aksjonær i Eidsiva Energi AS,
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o

mellom holdingselskapet og de av dets bakenforliggende eiere som er
kommuner/Slkeskommunet i Hedmark ellet Oppland og som enten er eller harvært ditekte
aksjonær i Eidsiva Energi AS, ellet som var aksjonær i holdingselskapet på det tidspunkt det
første gang etablerte sin posisjon som aksjonær i Eidsiva Energi AS.
Unntakene i dette avsnitt kan ikke f)ernes ellet begtenses uten tilslutning fta aksjonærer som
representerer minst 80 oh av aksjene i selskapet, basert på stemmer og kapital.

For øvdg har eiere av C-aksjer forftinnstett til utøvelse av forkjøpstett fotan aksjeeiere i andte
aksjeklasser, ved enhver overdtagelse av aksjer fta kommuner i Hedmatk eller Oppland $'lke, ved
overdragelset fta $rlkeskommuner i Hedmark eller Oppland, samt ved overdtagelser fta selskaper
hvor disse eier ellet kontrolleter minst 67 oh av aksjene.
Benyttes forkjøpstett av to eller flete aksjonætet, fotdeles aksjene mellom dem i forhold til det antall
aksjer den enkelte eier i selskapet fn før. Dersom flere aksjonæret utØver forftinnsrett, skal aksjene
fordeles mellom dem basert på deres samlede innehav av C-aksjer i selskapet.

Er det ikke mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den ellet de overskytende aksjet etter
loddtrekning.
Følgende bestemmelser gjelder om meldinget, fastsettelse av løsningssum og betaling:

(1)

Når det er inngått avtale om aksjekjøp, skal overdtageren sffaks gi skrifdig melding til
styret. Det samme gjelder nht aksier overdras ved gave, skifte ellet på annen måte. Styret skal
straks sende skriftlig varsel til de fotkjøpsbetettigede.
Er kjøpesum eller annet vederlagwtalt, skal ervervetens melding inneholde korekte og
fu lls tend i ge opplysninger om kj øpesummen/vededaget og b etalingsvilkårene.

Q)

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen rlråvære kommet frem
innen to månedet etter at styret fikk melding etter pkt. (1).

(3)

Inntil det er avHart om fotkjøpsretten blir benyttet, kan aksjeerververen ikke utøve andte
aksjeeierrettigheter i selskapet enn retten til utbytte og lovbestemt fortrinnsrett ved
kapitalforhøyelse.

(4)

Løsningssurnmen skal væte lik avtalt kjøpesum, eliet lik verdien av vededaget hvis vededag
skal ytes i annet enn penger. Løsningssurrunen forfalfer til betaling 6n måned etter at krav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt overfor styret, eller to uker etter tvist om
løsningssummen et bindende avgjott. Ved betalingsforsinkelsepiløper forsinkelsestente
ettet loven.

(s)

Hvis kjøpesunrnen ikke entydig kan identifiseres på grunnlag av inngåtte avtalet, skal
kjøpesummen fastsettes ved voldgift i samsvar med lov om voldgift, så langt ikke annet et
avtalt eller følget av bestemmelsene nedenfor.
Voldgiftstetten skal bestå av tre medlemmer. Hver av partene utpeker ett medlem som
forutsettes hha særhginnsikt i verdsettelse av selskapet generelt og selskaper
sammenlignbare med selskapet spesielt. Sammen utpeket disse voldgiftstettens formann som
skal være en anerkjent fonetningsadvokat.
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Voldgiftstetten skal fastsette antatt aksjevetdi fot de aktuelle aksjet på det tidspunkt ktav om
bruk av forkjøpsretten ble fremsatt. Det skal fastsettes foretningsmessig tente fra dette
tidspunkt til betalingstidspunktet.
(6)

Aksjeeier som skriftlig har meddelt athan gSør forkiøpsrett gjeldende, er forpliktet til å overta
aksjene. Dette gjeldet ikke nåt løsningssummen skal fastsettes ved voldgift. Da kan den
fo*jøpsbetettigede innen 6n uke etter mottakelse av voldgrftsrettens avgjørelse meddele at
han ikke vil benytte forkjøpstetten. I så fallmh han betale hele godtgjørelsen til

voldgiftsretten.

s7
Selskapets styre
Selskapet ledes av et styre bestående av 8 medlemmer og

inntil

6 varamedlernmer.

Bedriftsforsamlingen velger styre, styrets leder og nestleder.
Administterende dirsk161 har rett og plikt til å delta i stytets mØter
Styremedlefirmer og varamedlernmer velges for 2 hr av gangen. Ved behov kan suppledngsvalg
foretas fot gjenværende del av funksjonspedode.

s8

Administterende direktør (daslis leder)
Daglig leder står fot den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og de
pålegg styret har gitt.

se
Signatur
Selskapets
fellesskap.

ftma

tegnes av styrets leder sammen med et sgremedlem, eller to sgremedlemmer

i

s10
Bedriftsfotsamling
Bedtiftsforsamlingen skal bestå av 30 medlefirner med personlige varamedlefirmer
20 medlemmet med vararepfesentanter velges av genetalfomamlingen.
10 medlemmer med vatarepresentanter velges av og blant de ansatte

i konsernet.

Bedriftsfotsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges fot to hr av gzngen.
Beddftsforsamlingen velger selv sin leder blant sine medlemmer.

126552781r
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Medlem av selskapets styre og administrerende ditektør kan ikke væte medlem av
b edrifts forsamlingen.

s11
Bedriftsfotsamlingens fortetninssotden os komoetanse
Beddftsforsamlingen innkalles av dens ledet eller nåt minst 7/6 av beddftsforsamlingens
medlemmer eller når styret krever det. Bedriftsforsamlingen er beslutningsdyktig når met enn
halvparten av medlemmene er til stede.

I beddftsforsamlingen hat hvet møtende en stemme. Avgjøtelser fattes med simpelt flertall blant de
møtende, dog slik atrr'et enn 7 /3 av beddftsforcamlingens medlemmer må stemme for
beslutningen. Ved stemmelikh et har møteleder dobb eltstemme.
I henhold til bestemmelsene i aksjeloven hører det til beddftsforsamlingen

å:

1

Velge medlemmet

2

Føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet.

J

Gi uttalelse til selskapets generalforsamling om styrets forslag til resultatregnskap og balanse,
konsernregnskap og konsernbalanse bøt godkjennes, samt om styrets forslag til anvendelse
tzp.
av overskudd eller dekning
^v

4

til styret og styrets ledet etter forslag fra valgkomit6en, jfr.

$ 12.

Etter forslag fra stytet ekskiusivt tteffe avgørelset i saker som gjeldet:
investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, samt saker om
rasjonalisering ellet omlegging av ddften som vil medføre en stØrre enddng eller
omdisponering av atbeidsstyrken i selskapet.
o investednger som skjer i datterselskaper og som er av betydelig omfang i forhold til
konsernets ressurser, samt saker om rasjonalisering eller omlegging av driften i
datterselskaper som vil medføte en stØrre endring eller omdisponering av atbeidsstyrken
i konsernet.

o

Styret skal påse at saket som nevnt i dette ledd legges frem fot beddftsfotsamlingen.
Beddftsforsamlingens vedtak må enten godkjenne eller forkaste styrets forslag, evt. velge
blant altemative forslag fremmet av stytet. Bedriftsforsamlingens vedtak i saker som gjelder
dattetselskaper et å anse som bindende instrukser til stytet i Eidsiva Energi AS om
opptteden i dattetselskapets generalforsamling.

5

Vedta anbefalinger til styret i en hvilken som helst sak.

s12
Valskomit6
Valgkomit6en består av 6 medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen. En skal være fra de ansatte.
Funksjonstiden et to år.
Valgkomit6en skal forberede styrevalg for be&iftsforsamlingen.

t2655278/r

5

s(t

Genetalforsamlinsen
På den ordinæte genetalfonamling innen utgangen av juni hvett åt, skal følgende spøtsmål
behandles og avgiøres:

1

Godkjennelse av årstegnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2

Andte saker som ettet loven ellet vedtektenehøtet undet genetalfotsamlingen.

Ekstraordinær genenlforsamling holdes når det besluttes av styret, skriftlig fotlanges av selskapets
revisor, eller når en ellet flete aksjeeiere som til sammen representeret minst 7 /70 av aksjekapitalen
ktevet det.

s14
Forholdet til aksielovgivningen
Aksjelovens bestemmelser ut$'ller og suppletet vedtektene. Ved motstrid går vedtektene foran
langt loven tillater det.

____

r26ss278/L
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Bilag 3
VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPENETT EIENDOM AS
slik de lyder per 9. mai 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS.

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune.

$ 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
$ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 28 189 100, fordelt på r.OOO aksjer, hver pålydende kr 28 189,10.
$ 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra

l

til 7 medlemmer, ettergeneralforsamlingens nærmere beslutning.
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
r
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Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

1

Bilag 4

VEDTEKTER
FOR
EIDSIVA HJELPENETT AS
slik de lyder per 9. mai 2019

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Eidsiva Hjelpenett AS.
$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Hamar kommune.

5 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
$ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 51 856,4262, fordelt på f .OOO aksjer, hver pålydende kr

O,OOO15

5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

*****
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Bilag 5
Bilag 5: Eidsiva Energi AS' årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for det
siste regnskapsåret, klikk her.

000000/0

1

Bilag 6

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
ATHOMSTART INVEST 337 AS

1

SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Athomstart Invest 337 AS,

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

g 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
$ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30,000, fordelt på r.OOO aksjer, hver pålydende kr 30.
5 5 - Styre
Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap,
$ 7 - Generalforsamling
på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

*****
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STIFTE& AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger:
AdvokatfirmaetThommessen AS, org nr 957 423 248, Haakon VIIIs 9t 10,0116 Oslo v/Ståle
Kristiansen (e.f.), tegner 1,000 aksjer å kr 30,- for kr 60,- pr aksje, ialt kr 60.000,-.

R

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital og kr 30,-, fratrukket stiftelsesomkostninger mv, er overkurs. Betalingsfristen er 1. desember 2018.

3

STYRE

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av

Ståle R Kristiansen (styrets leder)

4

UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT

I henhold til aksjeloven $ 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor.

5

DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

.

Registreringsgebyr

.

Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital til Danske Bank med kr 2.000.

I

Honorar til Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, i forbindelse med
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr
12,500 inkl mva,

til Foretaksregisteret, kr 5.570.

Oslo, 1. november 2018
Advokatfi rmaet Thommessen AS

y'1, p
Ståle R Kristiansen (e,f.)

Vedlegg:

12318823/L

Åpningsbalanse datert 1, november 2018

2

ÅpNrNcseALANsE pR 01.11.2o18 FoR ATHoMSTART rNvEsr 337 As
(Alle beløp i norske kroner, NOK)

EIENDELER
Konta nter/banki nnskudd

60.00c

Sum eiendeler

60.00(

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

30.00c
9,93C

Gjeld
Stiftelseskostnader

20.o7c

Sum gjeld og egenkapital

60.00(,

Oslo, 1. november 2018

e R Kristiansen

&te:
Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende
vurderingsregler, klassifisering og presentasjon,
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Bilag 7

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
ATHOMSTART INVEST 345 AS

1

SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

$ 1 - Foretaksnavn
Selskapets navn er Athomstart Invest 345 AS,

$ 2 - Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

g 3 - Virksomhet
Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet,
5 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 30.000, fordelt på f

.OOO

aksjer, hver pålydende kr 30.
5 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra 1

til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning
$ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
S7

- Generalforsamling

på den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

.
.

Godkjennelse av årsregnskapet og utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

*****
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STIFTER, AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifteren, Advokatfirmaet Thommessen AS, som følger:
AdvokatfirmaetThommessen AS, org nr 957 423 248, Haakon VIIIs gt 10,0116 Oslo v/Ståle
Kristiansen (e.f.), tegner 1.000 aksjer å kr 30,- for kr 60,- pr aksje, i alt kr 60.000,-.

R

Det skal betales kr 60,- pr aksje, hvorav kr 30,- er aksjekapital og kr 30,-, fratrukket stiftelsesomkostninger mv, er overkurs, Betalingsfristen er 21. desember 2018.

3

STYRE

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av

Ståle R Kristiansen (styrets leder)

4

UNNTAK FRA REVISJONSPLIKT

I henhold til aksjeloven

5

5 7-6 ble det besluttet å unnlate revisjon, og det ble derfor ikke valgt revisor

DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

.

Registreringsgebyr

.

Etableringsgebyr og bekreftelse på innbetalt kapital til Danske Bank med kr 2.000

a

til Foretaksregisteret, kr 5.570.

Honorartil AdvokatfirmaetThommessen AS, Postboks 1484 Vika,0116 Oslo, iforbindelse med
selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med kr
12.500 inkl mva.

Oslo,22. november 2018
Advo katfi rmaet Thommessen AS

Ståle R Kristiansen (e,f.)

Vedlegg:

12388569/1

Åpningsbalanse datert 22, november 2018

2

ÅpNrNcseALANsE pR22.tL.zo18 FoR ATHoMSTART rNvEsr 345 As
(Alle beløp i norske kroner, NOK)

EIENDELER
Kontanter/ban

ki

nnskudd

60.00c

Sum eiendeler

60.00(

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Aksjekapital
Overkurs

30,00c
9.93C

Gjeld
Stiftelseskostnader

20.07c
60.00(

Sum gjeld og egenkapital

Oslo,22. november 2018

Ståle R Kristiansen

Ete:
Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk vedrørende
vurderingsregler, klassifisering og presentasjon.

12388s66/1
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Vedlegg 13

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi

AS

REDEGJøRELSE VEDRøRENDE KAPITALFORHøYELSE

I

FORBINDELSE MED TREKANTFUSJON

Da det er utarbeidet en plan datert 3. april 2019 for trekantfusjon mellom Eidsiva Hjelpenett AS
("Hielpenett") og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS ("Hjelpeeiendom"), med vederlag i form av økning
av aksjenes pålydenOe i Eidsiva Energi AS ("EE"), gis herved følgende redegjørelse etter aksjeloven 5

ro-2,jf.52-6:

1

BESKRIVELSE AVTREKANTFUS'ONEN

Trekantfusjonen foretas overensstemmende med reglene iaksjeloven kapittel 13, Ved trekantfusjonen
fusjoneres Hjelpenett med Hjelpeeiendom, som er et heleid datterselskap av EE. Dette innebærer at
Hjelpenetts eiendeler, rettigheter o9 forpliktelser i sin helhet overføres fra Hjelpenett til
Hjelpeeiendom. Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som Hjelpenett eier og som dermed skal
overføres fra Hjelpenett til Hjelpeeiendom i forbindelse med trekantfusjonen, består av hjemler til fast
eiendom og bankinnskudd. Vederlag til aksjonærene i Hjelpenett ytes i form av økning av pålydende
på deres eksisterende aksjer i EE. Hjelpenett oppløses ved trekantfusjonen.
Umiddelbart forut for trekantfusjonen har EE blitt fisjoneft med overføring til Hjelpenett av de samme
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som nevnt ovenfor. Fisjonen og trekantfusjonen er nødvendige
ledd for å oveføre nettoverdier i EE fra EE til Eidsiva Nett AS ("EN"). Trekantfusjonen vil være
betinget av den forutgående fisjonen og skal gjennomføres umiddelbart etter denne.

Aksjonæfordelingen i EE vil være den samme før og etter gjennomføringen av fisjonen og
trekantfusjonen. Fisjonen av EE gjennomføres derfor ved nedsettelse av aksjenes pålydende og
fusjonsvederlaget ved trekantfusjonen mellom Hjelpenett og Hjelpeeiendom gjøres opp ved en
oppskrivning av aksjenes pålydende i EE. Aksjekapitalforhøyelsen i trekantfusjonen, totalt NOK 51
t,56,4262, ti lsva rer ka pital ned sette lsen ved den forutgående fi sjone n.
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VEDERL/AGET

I TREKANTFUSJONEN

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Hjelpenett ytes ved at aksjekapitalen i EE økes fra NOK 518 512
405,5738 med NOK 5L 856,4262 til NOK 518 564 262 ved økning av pålydende på eksisterende
aksjer fra NOK 1,49985 med NOK 0,00015 til NOK 1.5. Aksjeinnskuddet utgjør NOK 1 889 930,
hvorav NOK 51 856,4262 er aksjekapital og NOK 1 838 073,5738 er overkurs og annen egenkapital.
Kapitalforhøyelsen i EE gjøres opp i henhold til fordringsmodellen ved at EE får en fordring på
Hjelpeeiendom på ruOf 1 889 930. I tillegg kommer utsatt skaflskattefordel knyttet til fordringen på
NOK 0. samlet utgjør dette NoK 1 889 930, som tilsvarer det totale tegningsbeløpet i EE.
Fusjonsfordringen tilsvarer bokført egenkapital av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tilføres
Hjelpeeiendom ved trekantfusjonen.
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VERDIVURDERINGEN

Trekantfusjonsvederlaget er beregnet basert på verdien av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som tilføres Hjelpeeiendom (dvs. verdien av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hjelpenett) og
verdien av EE. Verdien av det som ble utfisjonert fra EE i den forutgående fisjonen utgjør ca. 0,01 o/o
av totalverdien i EE. Dette forholdstallet ble lagt til grunn ved nedsettelse av aksjekapitalen i EE ved
den forutgående fisjonen, jf. skatteloven $ 11-8 første ledd. Verdien av de eiendeler, rettigheter og
forpliktelser som tilføres Hjelpeeiendom ved trekantfusjonen (dvs. verdien av eiendeler, rettigheter og

L258t2261L
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forpliktelser i Hjelpenett) tilsvarer verdien av de eiendeler, rettigheter og forpliKelser som ble
utfisjoneft fra EE i forutgående fisjon. Verdsettelsen slik den er beskrevet for flsjonen vil derfor gjelde
for trekantfusSonen også.
Fastsettelsen av EEs nettoverdier er baseft på en verdivurdering foretatt per 15. mars 2019 av
Sparebank 1 Markets. Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som skal overføres fra EE til
Hjelpenett i forbindelse med fisjonen og som skalvldere til Hjelpeeiendom i forbindelse med
trekantfusjonen, består av hjemler til fast eiendom og et kontantbeløp på tr f 889 930. Disse
eiendelene, rettighetene og forpliktelsene er verdsatt av administrasjonen i EE per samme dato som
verdsettelsen av EE.
Ved verdivurderingene er det benyttet anerkjente verdsettelsesprinsipper. Verdsettelsen av EE er i
hovedsak basert på en neddiskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer. Ved verdsettelsen

av det som skal overføres fra EE til Hjelpenett ved fisjonen og som skal overføres videre til
Hjelpeeiendom i forbindelse med trekantfusjonen, er det i hovedsak lagt vekt på eiendelenes
substansverdi. I denne vurderingen er verdien av hjemlene fastsatt til NOK 0 og verdien av
kontantbeløpet er verdsatt til pålydende.
Da eierforholdene i Hjelpenett og EE er identiske og fusjonsvederlaget til aksjonærene i Hjelpenett er
økning av pålydende på deres eksisterende aksjer i EE, beregnes det ikke bytteforhold ved fusjonen.
Den benyttede fremgangsmåte for fastsettelse av vederlaget ved trekantfusjonen er etter styrets
oppfatning hensiktsmessig. Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelsen
av vederlaget. Etter styrets oppfatning er vederlaget til aksjeeierne i Hjelpeeiendom rimelig og saklig
begrunnet,

4

ERKI.ÆRING FRA STYRET

Styret bekrefter at eiendelen i form av fusjonsfordringen, som Hjelpeeiendom ved fusjonen utsteder til
EE, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som minst tilsvarer det avtalte vederlaget på
økningen av pålydende med NOK 0,00015 på selskapets 345 709 508 aksjer med tillegg av overkurs.

***
ISIGNATURSIDE FøLGER]

t2581226/r
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Hamar, 3. april 2019

Styret i Eldsiva Enengi AS
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Vedlegg 14

EY

Buildino a better
workind world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
+47 24 00 24 00
Fax: +47 61 27 01 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Tll:

Til generalforsamlingen i Eidsiva EnergiAS
Lillehammer, 8. april 2019

Uttalelse om redegiørelse for tingsinnskuddet i aksjeutstedende morselskap
(fordring som svarer til tingsinnskuddet i overtakende selskap)
Vi har kontrollert redegjørelsen utarbeidet av styret i Eidsiva Energi AS datert 3. april 2019 i
forbindelse med avtale om fusjon mellom Eidsiva Hjelpenett AS og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS
mot vederlag i aksjer i Eidsiva EnergiAS. Redegjørelsen inneholder styrets presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i aksjeloven S 10-2 tredje ledd jf. $ 2-6
første ledd nr.1-4, og styrets erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som
minst svarer til vederlaget.
ae
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Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for informasjonen i redegjørelsen og de verdsettelsene som ligger til grunn for
vederlaget.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll
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Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder
lovpålagte opplysninger og at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som
minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet
som er fordringen som svarer til tingsinnskuddet i overtakende selskap, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en
verdivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de
forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven S 10-2 tredje ledd krever,
og de eiendelene selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen er etter vår mening verdsatt pr. 15.
mars 2019 i overensstemmelse med de beskrevne prinsippene og har en verdi som minst svarer til
det avtalte vederlaget i form av økning av pålydende i Eidsiva EnergiAS med totalt kr 51 856,4262,
samt beløp utover pålydende med kr 1 838 073,5738

Lillehammer, 8. april 201 9
Enrusr & Youruc AS
Uttalelsen er signert elektronisk
Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor

A member lirm ot Ernst & Younq Global Limited
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PEnn30
Signaturene i dette dokunentet

er

juridisk bindende. Dokuntent signert med "Penneo-' - sikker digital signatur"
pattet sin identitet er registrert, og er listet nedenfar.

De signerende

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rune Johannes Baukfiol
Statsautorisert revlsor
På

vegne av: Ernst & Young AS
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Dokumentet er signerl digitalt, med Penneo.com. Alle digitåle signatur'data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd vedjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig

Adobe Reader, skal du kunne se at dokunlentet er sertifisert av Penneoesignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanteter at innholdet i

validering {hvis nødvendig).

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokurnentet er besklttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet

i

dokumentet ikke hår blitt endret.
i

Vedlegg 15

UTTALELSE FRA BEDRIFTSFORSAM LINGEN

I
EIDSIVA ENERGI AS

Innledning
Bedriftsforsamlingen har blitt orientert om flere planlagte fisjoner og fusjoner hvor Eidsiva
I henhold til aksjeloven $ 13-11 og $ 14-4 (3) skal
bedriftsforsamlingen avgi en uttalelse i forbindelse med fisjoner og fusjoner. Denne
uttalelsen er avgitt i denne forbindelse.
Energi AS er involvert.

Restru ktu re ri n gsprosessen
Bedriftsforsamlingen forstår at Eidsiva Energi AS er involvert i fire planlagte fisjoner og
fusjoner. Bakgrunnen for fisjonene og fusjonene er at enkelte hjemler til eiendommer som
dag ligger i Eidsiva Energi AS knytter seg til eiendommer eid av Eidsiva Nett AS og Eidsiva
Vannkraft AS, og at det er ønskelig å samte hjemlene og eiendommene. For å samle
hjemlene og eiendommene, er det planlagt å overføre hjemlene fra Eidsiva Energi AS til
henholdsvis Eidsiva Nett AS og Eidsiva Vannkraft AS gjennom fisjoner og fusjoner. Det er
også planlagt å samtidig overføre Eidsiva Energi AS' eierandel i Mesna Kraftselskap DA på
99 o/o til Eidsiva Vannkraft AS.

I forbindelse med fisjonene og fusjonene har bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi AS blitt
forelagt:

1.

Fisjonsplan

forfisjon av Eidsiva Energi AS med overføring til Eidsiva Hjelpevannkraft

AS,

2.

Trekantfusjonsplan mellom Eidsiva Hjelpevannkraft AS og Eidsiva Vannkraft AS med
vederlag i form av økning av pålydende på aksjer i Eidsiva Energi AS,

3.

Fisjonsplan for fisjon av Eidsiva Energi AS med overføring

4.

Trekantfusjonsplan mellom Eidsiva Hjelpenett AS og Eidsiva Hjelpenett Eiendom AS
med vederlag i form av økning av pålydende på aksjer i Eidsiva Energi AS, og

5.

Styrets rapporter og redegjørelser knyttet til fisjonene og fusjonene.

Bed

til Eidsiva Hjelpenett

AS,

riftsforsam I ingen s bemerknin ger:

Bedriftsforsamlingen har ingen merknader til de planlagte fisjonene og trekantfusjonene
Eidsiva Energi AS slik de er beskrevet i fisjons- og fusjonsplanene, samt øvrige
saksdokumenter.

i

**+

t282O94LlL

1

i

9, april 2019

Bente Elin Lilleøkseth
på vegne av bedriftsforsamlingen
Eidsiva Energi AS
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