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Viktig informasjon* 
 
Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers 
obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til 
Verdipapirhandellovens § 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av 
opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at 
utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har 
heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på 
annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets 
datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik 
informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-15. 
Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk 
av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller 
at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. 
 
Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i 
Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til 
Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. 
 
Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet 
vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. 
 
Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde 
eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet 
innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen 
handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er 
påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å 
sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. 
 
Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. 
 
Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver 
obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. 
 
Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggerne. 
 
Dette Registreringsdokumentet datert 28. april 2014 og verdipapirdokumentet må sees i sammenheng, som 
sammen utgjør Prospektet. 
 
* Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet 
”Definisjoner” 
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1. Risikofaktorer  
 
Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet Eidsiva Energi AS. Risikofaktorer tilknyttet Eidsiva Energi AS er 
tilsvarende som konsernets risikofaktorer. 
  
Eidsivas virksomhet er i tillegg til operasjonell risiko også utsatt for sentrale risikoområder som regulatoriske, 
politiske, juridiske, konsesjonsmessige og finansielle forhold.  
 
Operasjonell risiko 
Konsernet er utsatt for operasjonnelle risikoer som mangelfulle avtaler, mangelfull prosjektstyring, dårlig kvalitet i 
arbeidsprosesser, tilgjengelighet på produksjon og leveringssikkerhet infrastruktur. Operasjonell risiko vurderes 
kontinuerlig og noe av konsernets viktigste oppgaver er å sikre effektivitet og kvalitet i alle industrielle ledd. Dette 
sikres med langsiktige ny- og reinvesteringsplaner, optimalt nivå for drift og vedlikehold, sterkt kundefokus, samt 
høy kompetanse og motivasjon i organisasjonen. Tilgjengelighet i konsernets produksjonsanlegg og 
leveringssikkerhet knyttet til infrastruktur vurderes som spesielt viktig. Det legges ned et betydelig arbeid og 
kostnader til konsernets beredskapsorganisering og beredskapsøvelser for å unngå eller begrense 
konsekvensene av større, uønskede hendelser som påvirker konsernets leveranser. Operasjonelt er også 
sikkerhet for medarbeidere og underleverandører og negativ påvirkning på miljøet prioriterte områder. Konsernets 
investeringsprogram er ambisiøst, og flere store utbyggingsprosjekter er igangsatt eller under planlegging. 
Oppfølgingen av de store prosjektene er sentralt, og for alle prosjekter kvalitetssikres investeringsanalysene av 
konsernets investeringskomite. 
 
Regulatorisk risiko 
Konsernet er også utsatt for risiko knyttet til virksomhetenes rammebetingelser og effekten av politiske 
beslutninger. Bransjeforeningen Energi Norge benyttes som observatør og talerør i saker som gjelder bransjen. 
Særlig på Statens/NVEs fastsettelse av inntektsrammer for nettvirksomheten har bransjen og konsernet opplevd 
beslutninger som har påført aksjonærene redusert avkastning. 
 
Finansielle risikofaktorer 
Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko de vesentlige er prisrisiko, volumrisiko og 
sluttbrukerporteføljerisiko, i tillegg til valutarisiko da selskapets oppgjørsvaluta for kraft er euro. Gjennom 
låneporteføljen, inntektsrammen til nettvirksomheten og avkastningskravet til finansielle instrumenter som 
verdsettes til virkelig verdi, er også konsernet eksponert for renterisiko. Konsernet er i tillegg eksponert for 
kredittrisiko og likviditetsrisiko, men disse vurderes mindre vesentlige. Konsernet benytter finansielle derivater for 
å sikre seg mot visse risikoer. 
 
Markedsrisiko 
 
Volumrisiko 
Konsernet er eksponert for volumrisiko gjennom sin vannkraftproduksjon og sluttbrukervirksomhet. 
Produksjonsvolumet påvirkes av nedbørsforhold og temperaturer. Vannkraftproduksjonen skjer i 20 heleide og 24 
deleide kraftverk. Dette gir en veldiversifisert anleggsportefølje, både med hensyn på meteorologi og hydrologi, 
og driftsmessige forhold. Av konsernets samlede produksjon er cirka 53 prosent magasinkraftverk, noe som gir en 
god reguleringsgrad. Konsernet har en middelproduksjon på cirka 3,3 TWh. Dersom produksjonsvolumet endres 
med ti prosent, ville dette medføre endrede driftsinntekter på cirka 76 millioner kroner ved en pris på 23,0 
øre/kWh.  
  
Sluttbrukervirksomheten er eksponert for volumrisiko i all vesentlighet knyttet til kunder med produktet fastpris. 
Kundene sikres finansielt basert på kundens forventede forbruksnivå og -profil. Faktisk forbruk kan avvike fra 
dette, og medfører volumrisiko for sluttbrukerselskapet. Selskapet priser denne volumrisikoen i sine produkter. 
 
Valutarisiko 
Konsernet opererer på den nordiske kraftbørsen, NASDAQ OMX, hvor all handel skjer i euro. Valutarisiko oppstår 
fra finansielle handelstransaksjoner, oppgjør av henholdsvis fysisk kraftsalg og - kjøp, samt fysiske kraftkontrakter 
som ikke kan defineres til eget bruk.  
 
Dersom norske kroner i forhold til euro styrket seg med ti prosent per 31. desember 2013, og alle andre variable 
konstante, ville dette ført til et høyere resultat etter skatt på cirka 18 millioner kroner (2012: 19 millioner kroner 
lavere). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst i forbindelse med inngåtte finansielle 
valutaterminkontrakter. Dette motvirkes noe av redusert bokført verdi av utsatt skattefordel knyttet til negativ 
grunnrenteinntekt, redusert verdi på kraftkontrakter, redusert verdi på finansielle eiendeler knyttet til 
erstatningskraft, og økt verdi på lån i utenlandsk valuta. Endringen i egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt 
da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot egenkapitalen og som berøres av vekslingskursen 
mellom norske kroner og euro.  
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Prisrisiko 
Konsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser. Den vesentligste risikoeksponeringen kommer fra 
finansielle kraftkontrakter og salg av fysisk kraft i produksjonsvirksomheten, samt endringer i virkelig verdi av 
finansielle forpliktelser og eierandeler knyttet til erstatningskraft og øvrige kontrakter som verdsettes til virkelig 
verdi. Gitt selskapets middelproduksjon på 3,3 TWh ville en endring i kraftprisen pr. 31.12.2013 på 10 prosent i 
forhold til en utgangspris på 23,0 kr/kWh medføre endrede kraftsalgsinntekter på cirka 76 millioner kroner. Prisen 
på elsertifikater og eventuelle flaskehalser i overføringsnettet kan påvirke kraftprisen. Sluttbrukerselskapets 
finansielle kontrakter for sikring av fysiske kundekontrakter føres også til virkelig verdi med verdiendring over 
resultatet. Produksjons- og sluttbrukerselskapet benytter finansielle instrumenter for å styre prisrisikoen. 
   
Dersom kraftprisen i euro per 31. desember 2013 steg med 30 prosent på første års finansielle kontrakter og 15 
prosent for finansielle kontrakter med lengre løpetid, og alle andre variable var konstante, ville dette ført til et økt 
resultat etter skatt på cirka 29 millioner kroner (2012: reduksjon på fem millioner kroner). Endringen skyldes økt 
bokført verdi av utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt og økt verdi av finansielle eiendeler knyttet 
til erstatningskraft. Dette motvirkes delvis av redusert verdi på inngåtte finansielle terminkontrakter. Endringen i 
egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot 
egenkapitalen og som berøres av endringer i kraftprisen. 
  
Konsernet er også utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kjøp av kraft avregnes etter områdeprisen for 
NO1, mens finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne 
risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra 
systemprisen, vil dette medføre resultatkonsekvens for det fysiske volumet. Risiko fra finansielle instrumenter 
knyttet til sikring av områdeprisforskjell er ikke vesentlig. 
 
Nord Pool skiller mellom systempris og områdepris. Systemprisen er en beregnet gjennomsnittspris for hvert 
enkelt land i Norden. På grunn av flaskehalser i ledningsnettet, vil den faktiske prisen, områdeprisen, være ulik. 
Norge er delt inn i fem prisområder. Eidsiva opererer hovedsakelig i prisområde NO1. 
 
Renterisiko 
Selskapets renterisiko skyldes i hovedsak innlånsporteføljen. Konsernets eksponering for renterisiko kommer 
hovedsakelig fra tildelt inntektsramme for nettvirksomheten fra Norges Vassdrags- og Energi direktorat (NVE), 
låneporteføljen med tilhørende finansielle sikringsinstrumenter og ved beregning av virkelig verdi av eiendeler og 
forpliktelser ved hjelp av verdsettelsesmetoder. 
  
Inntektsrammen fastsettes av NVE for å sikre nettselskapene fornuftig avkastning på den investerte kapitalen. 
Avkastningen i inntektsrammen beregnes med utgangspunkt i 2,5 prosent realrente tillagt inflasjon og 
risikopremie. Driftsinntektene til nettselskapet i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens 
endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endret seg med ett 
prosentpoeng, ville inntektsrammen i nettselskapet endret seg med 21 millioner kroner etter skatt (2012: 21 
millioner kroner). Egenkapitalen ville vært endret tilsvarende resultatendringen i det enkelte år. 
  
Konsernets øvrige renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for 
konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for virkelig verdi renterisiko.. Alle lån i porteføljen 
verdivurderes hvert kvartal. Ved svingninger i rentenivået vil Konsernet måtte bokføre urealiserte gevinster og tap. 
 
Konsernet har valutarisiko knyttet til et lån som er tatt opp i EUR. 
 
Finansielle eiendeler og forpliktelser som verdsettes til virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesmetoder, påvirkes 
av endringer i det langsiktige rentenivået via avkastningskravene til kontantstrømmen. Endringer i 
nullkupongrentekurvene for norske kroner og euro påvirker diskontering av kontantstrømmene som kommer fra 
oppgjør av derivater, og som føres i balansen til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. 
  
Dersom rentenivået hadde vært ett prosentpoeng høyere for rentebytteavtaler og finansielle forpliktelser og 
eiendeler til virkelig verdi i norske kroner per 31. desember 2013 og alle andre variabler var konstant, ville dette 
ha økt resultat etter skatt med 27 millioner kroner (2012: økning på 32 millioner kroner). Redusert verdi av 
finansielle eiendeler knyttet til erstatningskraft og redusert verdi av negativ grunnrenteinntekt påvirker resultatet 
negativt, mens renteswappene påvirker resultatet positivt. Egenkapitalen ville vært endret tilsvarende 
resultatendringen i det enkelte år. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko behandles i det enkelte datterselskap. Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med kontantekvivalenter, 
derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner, i tillegg til transaksjoner med grossister og sluttkunder 
herunder kundefordringer og faste avtaler.  Motparter ved derivatkontrakter og finansplasseringer er begrenset til 
finansinstitusjoner med høy kredittverdighet eller markedsplasser. Kundene representerer både privat- og 
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bedriftsmarkedet. Antallet kunder, og segmenteringen av kundemassen, medfører at konsernets kredittrisiko 
reduseres. Det er ikke etablert formaliserte kredittgrenser per 31. desember 2013. 
 
I forbindelse med salget av Ventelo til PE-fondet EQT ble det ytt selgerkreditt pålydende 115 millioner over sju år 
per 20. desember 2011. Eidsiva Energi har foruten dette ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko.   
 
Likviditetsrisiko 
Med likviditetsrisiko menes risiko for at konsernet ikke kan oppfylle sine finansielle forpliktelser ved forfall. 
Styring av likviditetsrisiko i konsernet innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å 
ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Eidsiva Energi mener at selskapet har 
begrenset likviditetsrisiko som skyldes tilstrekkelige trekkrettigheter. 
  
Ledelsen overvåker konsernets likviditet gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm. 
Planlagte investeringer er forutsatt gjeldsfinansiert, men utviklingen i kraftpris kan medføre endret lånebehov. 
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2. Definisjoner 
 
Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet 
ha følgende betydning: 
 
Låntaker/Selskapet/ 
Eidsiva: Eidsiva Energi AS.  
 
Eidsiva-konsernet/ 
Eidsiva Energi konsern/ 
Konsernet: Selskapet og dets datterselskaper. 
 
kWh: Kilowattime 
 
NOK: Norske kroner. 

 
NO1 Områdepris NO1 er prisområdet hvor Eidisva hovedsakelig operer. Norge er fordelt inn i 

fem prisområder. 
 
Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i 

sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om 
notering av obligasjonslån på Oslo Børs. 

 
Registrerings- 
dokument: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse.  
 
Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets 
 
Twh: Terawatt-time 
 
Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det 

utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av 
Selskapet.  

 
VPS: Verdipapirsentralen. 
 
Årsberetning og  
årsregnskap 2013: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2013 slik denne foreligger på 

www.eidsivaenergi.no 
 
Årsberetning og  
Årsregnskap 2012: Selskapets årsberetning og årsregnskap for 2012 slik denne foreligger på 

www.eidsivaenergi.no 
 
Årsrapport 2012: Selskapets årsrapport for 2012 slik denne foreligger på www.eidsivaenergi.no 
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3. Ansvarlige 

3.1 Personer 

Eidsiva Energi AS, Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar er ansvarlig for innholdet i dette 
Registreringsdokumentet. 

3.2 Ansvarserklæring 
Eidsiva Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en 
slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige 
tiltak for å sikre dette. 

 
 

Hamar, 28. april 2014 
 
 
 
 

____________________ 
Eidsiva Energi AS 
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4. Selskapets revisorer 

4.1 Navn og adresse 
PricewaterhouseCoopers AS  
Postboks 1100 
NO-2305 Hamar. 
Tlf: + 47 51 81 56 00 
 
PricewaterhouseCoopers AS har vært revisor for Eidsiva Energi AS i 2013 og 2012. 
Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2013 og 2012.  
 
PricewaterhouseCoopers AS er medlem av DNR – Den Norske Revisor Forening. 
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5. Opplysninger om utsteder 

5.1 Utsteders historie og utvikling 

5.1.1 Selskapsnavn 
Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi. 

5.1.2 Hjemsted og registreringsnummer 
Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 424 082. 
 
Utsteders registrerte forretningsadresse er Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Telefon: 06262 - Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar.  
Internettadresse: www.eidsivaenergi.no 

5.1.3 Registreringsdato 
Selskapet ble stiftet 24. mai 2001. 

5.1.4 Utsteders domisil og juridisk form 
Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Alle 
administrative fellestjenester, herunder regnskap/økonomi, informasjon og kommunikasjon, kapitalforvaltning, IT, 
personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, den 
mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven.  

5.1.5 Nærmere om utstederen 
Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og 
Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg av energi og varme, er også tele- 
kommunikasjon og investerings-/innovasjonsvirksomhet viktige områder. Eidsivakonsernet består av de seks 
virksomhetsområdene Vannkraft, Bioenergi, Nett, Anlegg, Marked og Vekst. I samarbeid med Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner, eier Eidsiva også Energiråd Innlandet, som har fokus på informasjon og rådgivning om 
energieffektivisering. Eidsiva Vekst eier 90,1 prosent av Eidsiva bredbånd og 50 prosent av Austri Vind. 
 
Vannkraft 
Eidsiva Vannkraft produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg, og drifter 44 vannkraftverk i Hedmark og 
Oppland gjennom tjenestekjøpsavtaler med ulike aktører. Til sammen produserer de 44 kraftverkene mer enn sju 
TWh hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjonen er på rundt 3,3 TWh, og selskapet er dermed 
en av Norges 10 største kraftprodusenter. 
 
Nett 
Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter 
forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, samt drift og vedlikehold av anlegg i både sentral, 
regional og distribusjonsnettet. Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). Denne reguleringen omfatter økonomiske rammer for tariffering og inntekter. 
 
Anlegg 
Eidsiva Anlegg drifter og vedlikeholder Eidsivas regionalnett og distribusjonsnett. Virksomheten prosjekterer og 
bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere eksisterende anlegg. Den største kunden er Eidsiva Nett. Anlegg tar 
også på seg oppdrag for eksterne kunder innenfor relevante områder, for eksempel bygging og drift av 
veilysanlegg og utbygging av bredbånd. 
 
Marked 
Eidsiva Marked kjøper og selger kraft primært til kunder i konsernets konsesjonsområde. I tillegg er konsernets 
avdeling for avregning, fakturering og betalingsadministrasjon lagt til selskapet. 
 
Bioenergi 
Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger fjernvarmeanlegg i Hedmark og Oppland. Selskapets oppgave er 
å realisere Eidsivas satsing på bioenergi. 
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Vekst 
Eidsiva Vekst skal bidra til vekst og utvikling i Eidsiva-konsernet, bistå virksomhetsområdene i sin innovative 
utvikling og videreutvikle de tilhørende datterselskapene. Eidsiva Vekst skal dessuten bidra til konsernets 
lønnsomhet gjennom forretningsutvikling, investeringsvirksomhet og aktivt eierskap. 
 
Energi fra naturens eget kretsløp 
I over 100 år har Eidsiva produsert fornybar energi av vannkraft. Nå satser selskapet også stort på bioenergi i 
Innlandet med blant annet varmesentraler i Kongsvinger, Trysil, Lena, Lillehammer, Hamar og Gjøvik og vindkraft 
gjennom selskapet Austri Vind. Ren fornybar energi fra vann, vind og skog er Innlandets gull! 
 
Strømnettet er Innlandets blodårer og nervesystem 
Eidsiva forvalter 21 000 kilometer med strømnett (luftlinjer og kabler) i 19 kommuner i Hedmark og oppland og 
sørger for bredbånd til de aller fleste i regionen.  
 
Gode opplevelser for kundene 
Eidsiva ønsker å møte kundene på deres premisser. Personlig service og enkel tilgjengelighet, sikker 
strømforsyning, bredbånd til alle og målbevisst arbeid med klimautfordringene er viktige faktorer for å sikre gode 
opplevelser for kundene. 
 
Nytenking 
Eidsiva Vekst har det overordnede strategiske og forretningsmessige ansvaret for å arbeide med innovasjon og 
skape et framtidsrettet energiselskap. Den operative delen av innovasjonsarbeidet omfatter hele organisasjonen. 
 

5.1.6 Nylig inntrufne hendelser 
 
15. januar 2014:  
Formannskapet i Elverum kommune ga i dag sin tilslutning til at Elverum Energi AS går i forhandlinger med 
Eidsiva der Eidsiva Nett AS kan overta 51 prosent av aksjene i Elverum Nett AS. Elverum Energi blir da aksjonær 
i Eidsiva. Eidsiva eier i dag 49 prosent av aksjene i nettselskapet. Hvis forhandlingene fører frem vil Eidsiva også 
overta Elverum Energis andel på 51 prosent i Elverum Fjernvarme. Ved en fusjon skal Eidsiva videreføre og 
videreutvikle driftssentralen for hele Eidsivas nett i Elverum. 
 
Ved en eventuell fusjon vil Elverum Energi fortsette som eierselskap til både eierposten i Eidsiva og i Østerdalen 
Kraftproduksjon, der Skjefstadfossen kraftverk inngår 
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Ca 200 mennesker arbeider med drift og vedlikehold av kraftverkene. En kraftsentral i Lillehammer fjernstyrer 
dammer og kraftverk. Administrasjonen holder til på Lillehammer. 
 

6.1.2 Eidsiva Nett AS 
 
Sikker strømleveranse er viktig for alle som bor i Innlandet. Når du betaler nettleie er du med på å sikre god 
kvalitet i hele vårt nettområde. 
 
Strøm er kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Den sikrer at vi har lys og varme i våre boliger og 
andre bygninger, at helsetjenester fungerer trygt, og at handel og annet næringsliv foregår stabilt og forutsigbart. 
Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett ca. 300 
millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca. 450 millioner kroner til løpende 
drift, vedlikehold og beredskap. 
  
Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca. 21 000 
kilometer. Selskapet eier og driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon 
for distribusjon av strøm i 14 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Området har en samlet 
befolkning på ca. 225 000 personer og antall kunder er 143 000. Eidsiva Nett eier i tillegg 49 prosent av Elverum 
Nett AS. 
  
Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter 
forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging, drift og vedlikehold av anlegg i både sentral-, 
regional- og distribusjonsnettet. Søsterselskapet Eidsiva Anlegg er hovedleverandør av operative drifts- og 
anleggsoppgaver i nettet. 
  
Eidsiva Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne 
reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering og inntekter, krav til drifts- og 
leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer. 
 
En mild værtype i fjerde kvartal har gitt lavere kostnader for overføring av kraft fra overliggende nett, og det er 
utført mindre feilretting og andre drifts- og vedlikeholdsarbeider enn tilsvarende kvartal i fjor. 
 
Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 358 millioner kroner (341 millioner kroner). 
 
Innkjøps- og varekostnadene var i fjerde kvartal 2013 70 millioner kroner (90 millioner kroner) og 
personalkostnader var 17 millioner kroner (15 millioner kroner). Avskrivninger var 66 millioner kroner (58 millioner 
kroner) og andre driftskostnader var 90 millioner kroner (96 millioner kroner). 
 
Driftsresultatet ble 116 millioner kroner (83 millioner kroner) i fjerde kvartal 2013. 
  
Eidsiva Nett har 95 medarbeidere, og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. 
 

6.1.3 Eidsiva Anlegg AS 
 
Eidsiva Anleggs primære oppgave er å sørge for at kundene har stabil og sikker strømforsyning og forestår 
hovedsakelig drift og utbygging av nettanleggene for konsernets nettvirksomhet. 
 
Eidsiva Anlegg AS drifter og vedlikeholder Eidsivas regional- og distribusjonsnett. Selskapet prosjekterer og 
bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere de eksisterende. 
 
Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, midlertidig strøm, kontroll av strømmålere, 
kabelpåvisning, ny-tilknytninger til nettet og beregning av anleggsbidrag. 
  
Eidsiva Anleggs største kunde er Eidsiva Nett AS, men selskapet tar også på seg oppdrag for eksterne kunder 
innenfor relevante områder som for eksempel bygging og drift av veilysanlegg og utbygging av bredbånd. 
  
Hovedmålet for Eidsiva Anlegg er økt effektivitet, økt kundefokus og å være en sikker arbeidsplass for de ansatte. 
For å lykkes i denne målsettingen er det viktig å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og hele tiden søke bedre 
arbeidsprosesser. 
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Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 231 millioner kroner (208 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene 
skyldes i hovedsak et større omfang av interne investeringsoppdrag og høyere omsetning til eksterne kunder enn 
i fjerde kvartal 2012. Interne drift og vedlikeholdsoppdrag er for samme periode noe redusert. 
 
Innkjøps og varekostnadene var i fjerde kvartal 120 millioner kroner (103 millioner kroner) og personalkostnader 
var på 68 millioner kroner (74 millioner kroner). Andre driftskostnader var på 20 millioner kroner (18 millioner 
kroner) og avskrivninger var på 5 millioner kroner (4 millioner kroner). 
 
Driftsresultatet i fjerde kvartal 2013 ble 19 millioner kroner (ni millioner kroner). 
 
Eidsiva Anlegg har rundt 400 ansatte. 
 

6.1.4 Eidsiva Marked AS 
 
Eidsiva Marked AS kjøper og selger kraft primært til kunder i Hedmark og Oppland.   
 
Selskapet har ansvar for Eidsivakonsernets kundeservice, blant annet med kundesenter lokalisert i Kongsvinger.  
  
Avdelingen fakturaservice foretar avregning, fakturering og innfordring for alle virksomheter i Eidsiva.  Eidsiva 
Marked har også ansvaret for konsernets merkevarebygging og kundekommunikasjon.  
  
Selskapet har ca 50 ansatte og omsetter for ca 1 milliard kroner  
  
Eidsiva Marked har også ansvar for konsernets merkevarebygging og kundekommunikasjon. Med rundt 160 
samarbeidsavtaler innen idrett og kultur, med hovedfokus på barn og unge, er du som kunde av Eidsiva også 
med på å støtte lokalsamfunnet der du bor.   
  
Avdelingen fakturaservice i Eidsiva Marked foretar avregning, fakturering og innfordring for alle virksomheter i 
Eidsiva. 
 
Markedsvirksomhetens omsatte volum i fjerde kvartal 2013 ble 676 GWh (757 GWh). Gjennomsnittlig salgspris 
fjerde kvartal var 36,3 øre/kWh (31,2 øre/kWh). 
 
Driftsinntektene ble 260 millioner kroner (252 millioner kroner). Energikjøpskostnadene ble 224 millioner kroner 
(219 millioner kroner). Markedsvirksomheten sikrer kjøp av kraft til sine fastprisprodukter finansielt. Verdi-
endringene av disse fremtidige posisjonene var negativ med fire millioner kroner i fjerde kvartal (positivt med en 
million kroner). 
 
Markedsvirksomheten fikk et driftsresultat på seks millioner kroner i fjerde kvartal 2013 (seks millioner kroner). 
  
Eidsiva Marked har ca 50 ansatte.  
 

6.1.5 Eidsiva Vekst AS 
 
Forretningsområdet er konsernets innovative plattform og skal prøve ut nye forretningsområder alene eller i 
samarbeid med andre. I tillegg har virksomheten også morselskapsfunksjon for porteføljeselskaper som ikke 
ligger i kjernevirksomheten. Virksomheten omfatter blant annet konsernets bredbåndsvirksomhet, 
tilsynsvirksomhet og investeringsselskap. 
 
Eidsiva Vekst investerer primært i selskaper innen ren energi og miljøteknologi med klart vekstpotensial. Gjennom 
aktivt eierskap og styrerepresentasjon, utvikles selskapene i porteføljen. 
 
Eidsiva Vekst ble etablert som eget forretningsområde høsten 2005 og overtok samtidig en del aksjer i utvalgte 
selskaper fra øvrige deler av Eidsivakonsernet. Disse aksjene utgjorde Eidsiva Vekst AS’ startportefølje fra 2005. 
Selskapets etablering som eget forretningsområde var videre tuftet på at Eidsiva Vekst skal være konsernets 
innovative pådriver innen nye energiformer og ny teknologi, pådriver og motor i arbeidet med regional utvikling og 
samtidig utfordre kjernevirksomhetene til videre utvikling og fornying. 
 
Eidsiva Veksts visjon er:  
"Innlandets ledende drivkraft for innovasjon og vekst" 
  
Visjonen skal nås ved utøvelse av de fire ulike rollene som virksomheten til Eidsiva Vekst omfatter: 
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Forvaltning av konsernporteføljen 
Eidsiva Vekst har et betydelig engasjement gjennom Konsernporteføljen. Det sentrale fokusområdet for Eidsiva 
Vekst er å forvalte disse engasjementene slik at avkastning og målsetting med hver enkelt investering nås. I 
tillegg er et viktig bidrag til Eidsiva konsernet sin vekst at det utvikles nye virksomhetsområder 
 
Forvaltning av den finansielle porteføljen 
Eidsiva Vekst har et stort engasjement i EFI, og skal gjennom å være en profesjonell eier forvalte posisjonen for å 
understøtte verdiskapningen. Eidsiva Vekst skal bidra til at verdiskapning og forventet avkastning i EFI i større 
grad realiseres. 
 
 
Rollen som regional utvikler 
Eidsiva er en viktig drivkraft for utvikling i sin region. Innlandet trenger aktører som har evne og vilje til å bidra 
med kapital og kompetanse til fornying og videreutvikling av regionen. Gjennom aktivt bidrag i regionens 
innovasjonsarbeid og infrastrukturutvikling styrker Eidsiva konsernet grunnlaget for egen vekst og utvikling (f.eks. 
kommunikasjon, utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Innlandet). 
 
Rollen som forretningsutvikler  
Eidsiva Vekst sin kjernekompetanse er forretningsutvikling, og strategiutvikling og –implementering. Dette er en 
viktig ressurs og kompetanse som kan benyttes i ulike former for utviklingsarbeid i Eidsiva konsernet, og som 
bidrar til å øke Eidsiva konsernet sin innovasjon og innovasjonskompetanse. Eidsiva Vekst vil delta som en 
sentral ressurs i Eidsiva konsernets strategiarbeid fremover. 
 
Utøvelsen av de fire rollene har mange fellesnevnere, men samtidig krever de også noe ulik kompetanse, erfaring 
og tilnærming for at man skal lykkes. 
 
Eidsiva bredbånd og Elsikkerhet Norge har god resultatutvikling og de negative resultater fra tilknyttede selskaper 
er også mindre enn de var i 2012. 
 
Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 105 millioner kroner (88 millioner kroner). 
 
Økning i driftsinntekt knyttes primært til Eidsiva bredbånd. 
 
Driftsresultatet i fjerde kvartal 2013 ble negativt med 3 millioner kroner (- 18 millioner kroner). 
 
 

6.1.6 Eidsiva Bioenergi AS 
 
Eidsiva Bioenergi AS ble etablert i oktober 2007 og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. 
 
Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning og har i dag syv fjernvarmeanlegg i drift. Disse er 
lokalisert i Hamar, Trysil, Kongsvinger, Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer og Lena. I tillegg er det etablert 
tidligfyringsløsning i Moelv. 
 
Selskapet har som ambisjon å gi 1 TWh bioenergiproduksjon i Innlandet. Planene innebærer innkjøp av inntil 800 
000 kubikkmeter biomasse fra skogeiere og treindustrien per år.  
 
Selskapet har ca. 50 årsverk og hovedkontor på Gjøvik.  
 
Eidsiva Bioenergi leverer fjernvarme og drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide anlegg i Oppland og 
Hedmark.  Les mer her 
 
I tillegg har Eidsiva Bioenergi AS minoritetseier i Oplandske Bioenergi AS (34 prosent). 
 
Eidsiva Bioenergi er Miljøfyrtårnsertifisert. 
 
På Lillehammer er utbygging av fjernvarmeanlegg ferdigstilt rundt årsskiftet. På Gjøvik er legging av 
fjernvarmenett godt i gang og bygging av ny varmesentral er iverksatt. 
 
Driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 ble 54 millioner kroner (59 millioner kroner). Reduksjonen skyldes lavere 
leveranse av fjernvarme på grunn av en mild værtype i fjerde kvartal. 
 
Varekostnaden på 13 millioner kroner (18 millioner kroner) er redusert på grunn av lavere leveranse. Annen 
driftskostnad på 13 millioner kroner (21 millioner kroner) er redusert da det ble foretatt nedskrivninger i siste 
kvartal i fjor. 
 
Driftsresultatet i kvartalet ble syv millioner kroner (en million kroner). 
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7. Organisasjonsstruktur 

7.1 Organisasjonsstruktur 
 
Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: 
 

 
 
 
 
 
Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester, herunder regnskap, 
kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp i konsernet og har direkte og indirekte kontroll over 
18 selskaper.  
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Direkte og indirekte eide datterselskaper er presentert i følgende oversikter pr 31.12.2013: 
 

 
 
 
En nærmere gjennomgang av de seks selskapsorganiserte virksomhetsområder er gitt i 6.1 Hovedvirksomhet. 
 

7.2 Samspill mellom enheter i konsernet 
Morselskapet har ansvaret for konsernets finansforvaltning. Ved årets slutt overføres datterselskapenes resultater 
til morselskapet som finansinntekter (utbytte og/eller konsernbidrag) som morselskapet er avhengig av for blant 
annet å ha dekning for utbytte til eierne. 
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8. Fremtidsutsikter 
 
Noterte markedspriser for kraft de nærmeste årene er redusert og ligger nå rundt 25 øre per kilowatt time. For en 
bransje som står overfor betydelige investeringer fram mot 2020 er dette et for lavt nivå. Det er fortsatt betydelig 
usikkerhet rundt effekten av innfasing av store mengder ny fornybar energi, som er forventet utløst av grønne 
sertifikater. 
 
Det forventede, økte kraftilbudet i Norden kan imidlertid også gi positive utslag med normaliserte kraftpriser. Salg 
av elbiler har en positiv utvikling og elektrifisering av installasjoner på sokkelen vil gi et positivt bidrag til 
kraftbalansen. Utbygging av mellomlandskabler mellom Norden og England og kontinentet kan gi økt etterspørsel 
etter norsk kraft hvis den økonomiske veksten i Europa tar seg opp.  Med markedets forventning til prisnivå, bør 
det være et godt grunnlag for å opprettholde og utvide kraftintensiv industri i Norge, men også kjernekraftens rolle 
i Sverige vil være avgjørende for utfallet i Nordens kraftbalanse.  
 
Eidsiva har både vann- og vindkraftprosjekter som fremstår som gode.  En hovedutfordring i året som kommer blir 
å ta stilling til om den forventede lønnsomheten i prosjektene er tilstrekkelig til å forsvare den usikkerhet som 
råder rundt markedspriser for kraft og elsertifikater, og politiske rammevilkår for øvrig. 
 
Innen nettvirksomheten er det knyttet spenning til framtidig organisering av norsk nettstruktur. Olje- og 
energidepartementet har nedsatt et eget utvalg, «Ekspertutvalget» for å gi innspill til hvordan dette skal 
organiseres i framtiden. Eidsiva er ett av de regionale selskapene som ønsker å ta et større ansvar for regional 
samordning og effektivisering av nettet, herunder å samordne tariffene innen et slikt regionalt område. Eidsivas 
uttrykkelige forutsetning er at eierskap, kompetanse og arbeidsoppgaver skal beholdes på regionalt nivå. 
 
Både strøm- og bredbåndsnettet er kraftig utbygget og utviklet i de senere år. Framover vil denne aktiviteten øke. 
Nettselskapets klart største investering ligger i innføringen av nye, timesmålende strømmålere hos alle 
konsernets 150.000 nettkunder. Valg av utstyr og installasjonsprosess er krevende, men det gir både kundene og 
nettselskapet muligheter for smarte og sikrere løsninger. 
 
Det forventes et stort marked for nye tjenester i forlengelsen av de nye strømmålerne. Dette er knyttet til styring 
av hjemmene (temperatur, lys, tidsstyring, alarm, overvåkning). Eidsiva ser kommersielle potensialer i å satse på 
gode og smarte løsninger for komfort, energieffektivisering, og for trygghet for alle kundegrupper.  
Eidsivas virksomhet som ikke er direkte knyttet til kraftpris er særlig viktig i perioder med lave energipriser som 
vanskelig kan dekke de store kapitalkostnadene kraftverkene og bioenergisentralene representerer i konsernet. 
Utviklingen for konsernets øvrige virksomheter og vekst i fjernvarmesalget er derfor avgjørende for gode 
økonomiske resultater. Ikke minst er bredbåndsselskapets utvikling viktig, og økt etterspørsel etter datakapasitet 
og båndbredde ser ut til å være i sterk vekst.  
 
Aksjonærenes langsiktige avtale fram til 2036 stiller store krav til resultater og forutsigbarhet, men er en styrke for 
styrets og administrasjonens fokus på langsiktig verdiskaping. 
 
Konsernet er solid og vil tåle noen år med resultater på linje med forventet utbytte. Over tid er en slik situasjon 
imidlertid ikke bærekraftig, og konsernet må og vil derfor fortsatt ha sterkt fokus på effektiv drift. Lønnsomme 
investeringer i fornybar energi og infrastruktur som er viktig for regional utvikling vil være kapitalkrevende, og 
styret har stor oppmerksomhet rettet mot selskapets finansieringsevne.  
 
Styret vil, i samarbeid med administrasjonen, legge til rette for at konsernet kan opprettholde et konkurransedyktig 
utbytte og avkastning på eierkapitalen. 
 

8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap 
Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i Låntakers fremtidsutsikter etter siste offentliggjorte reviderte 
regnskaper per 31.12.2013.  
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9. Styre og ledelse  

9.1 Personopplysninger 
Styret 
Styret i Selskapet består av følgende personer: 
Navn Stilling Forretningsadresse
Medlemmer   
Alexsandra Bech Gjøv Styreleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Sigmund Thue Nestleder Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Monica Haugan Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Kari Broberg Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Svein Håvard Sørum Styremedlem Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Arild Haugstad Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Martin Lutnæs Ansattes representant Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
 
 
Alexandra Bech Gjørv er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort og var leder av 22. – juli kommisjonen. Hun 
har mangeårig erfaring fra Norsk Hydro på ulike poster, sist som Direktør, Ny energi, StatoilHydro ASA (2007 – 
2010) Hun er styremedlem i Technip S.A. (Frankrike) og i Stiftelsen Fritt ord. Hun har også vært nestleder i styret 
for NRK og styreleder for Senter for fornybar energi ved NTNU, Sintef. 
 
 
Sigmund Thue er høyesterettsadvokat og har drevet egen advokatpraksis i Lillehammer siden 1972. Thue har 
vært markedsdirektør i LOOC og rådgiver for Organisasjonskomiteene for De olympiske leker i Nagano, Sydney, 
Salt Lake City og Athen, og for organisasjonskomiteen i Asian Games i Bangkok. Thue har og har hatt en rekke 
styreverv, blant annet styreleder i Norsk Tipping, LGE og Trysilfjellet BA og nestleder i styret i Sykehuset 
Innlandet. Thue har vært styremedlem i Eidsiva Energi fra 2000, og fra 2011 leder i revisjonsutvalget.  
 
 
Monica Haugan er MBA Finance fra Norges Handelshøyskole. Hun arbeider for tiden som finanssjef i 
Utstillingsplassen Eiendom på Hamar. Fra 2008 – 2011 arbeidet hun i Statkraft AS, Treasury med ansvar for 
konsernets finansiering (Obligasjoner i Norge og utlandet, sertifikater og prosjektfinansiering) og valuta- og 
renterisiko bl.a. Tidligere arbeidet hun i Telenor og Christiania Markets. Hun er i dag styremedlem i Fornebu 
Hotell AS og Utstillingsplassen Eiendom AS, tidligere styremedlem i Telenor Kapitalforvaltning ASA. 
 
 
Kari Broberg er Siviløkonom fra BI. Ansatt i SINTEF Raufoss Manufacturing, med ansvar for strategi og 
forretningsutvikling Norwegian Centres of Expertice. Har bl.a. styreverv i Felleskjøpet Agri og Teknologisk 
Institutt. Tidligere styremedlem i bl.a. Norske Skog og Telenor/Telia.  
 
 
Svein Håvard Sørum har utdanning fra BI Gjøvik og er Viseadm.dir ved Strand Unikorn AS. Tidligere arbeidet 
han i bank, som Salgs- og markedsdir. i Landkreditt, som banksjef i Gjensidige NOR Sparebank Øyer og som 
salgsleder distrikt Lillehammer. Han har også arbeidet i Sparebanken NOR og Fokus bank. Han er styremedlem i 
Totens Sparebank Boligkreditt.   
 
 
Arild Haugstad, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Lillehammer. Han er utdannet energimontør, har teknisk 
fagskole og har vært i selskapet siden 1986. Haugstad er konserntillitsvalgt i Eidsiva på deltid. 
 
 
Martin Lutnæs, er avdelingsleder i Eidsiva Anlegg i Trysil. Han er utdannet energimontør ved teknisk fagskole, 
og har vært i Eidsiva siden 1994. 
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Ledelsen 
 
Selskapets ledelse består av følgende personer: 
 
Navn Stilling Forretningsadresse 
Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Oddleiv Sæle Direktør Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Maren Kyllingstad Direktør Eidsiva Marked AS og 

markedsdirektør for hele 
Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 

 Eidsivakonsernet  
Morten Aalborg Direktør Eidsiva Nett AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Kristoffer Lund Direktør Eidsiva Anelgg AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Thor Svegården Direktør Eidsiva Eidsiva Vekst AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Leif Henning Asla Direktør Eidsiva Bioenergi Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
Marit Torgersen Direktør konsernstab i Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar 
   
 
Ola Mørkved Rinnan  
Ola Mørkved Rinnan er konsernsjef i Eidsiva Energi AS. Tidligere var han konsernsjef i Hedmark Energi AS 
(HEAS), som fusjonerte med Eidsiva i 2001.  
 
Da Ola Mørkved Rinnan begynte i HEAS kom han fra stillingen som konserndirektør i Kreditkassen og 
administrerende direktør i Norgeskreditt AS. Han har tidligere vært konserndirektør i Moelven Industrier ASA og 
banksjef og regiondirektør i Den norske Bank. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole og 
foretaksøkonom fra NHHK. 
 
Oddleiv Sæle  
Oddleiv Sæle er direktør for Eidsiva vannkraft AS. Han har tidligere vært administrerende direktør i Opplandskraft 
fra 1993 – 1999, i Vannkraft Øst fra 1999 – 2001 og Oppland Energi fra 2001 – 2006. Sæle er utdannet 
sivilingeniør elkraftteknikk fra Norges tekniske høyskole i Trondheim. Han er styremedlem i Glommens og 
Laagens Brukseierforening (GLB). Han begynte i Eidsiva i 2006. 
 
John Marius Lynne  
John Marius Lynne er direktør i Eidsiva Bioenergi. John Marius Lynne kom fra stillingen som leder for 
konsernprosjekter i Veolia Miljø AS. Tidligere har han blant annet arbeidet som forretningsområdeansvarlig og 
leder for energigjenvinning i samme bedrift. Lynne har også hatt forskjellige lederstillinger hos Sande Paper Mill 
AS og jobbet som prosjektkoordinator og prosjektingeniør i Norske Skog ASA. Lynne er utdannet sivilingeniør fra 
NTNU i Trondheim og har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er styremedlem 
i Norsk Fjernvarme og i Norsk Energi. Han begynte i Eidsiva i 2007. 
 
Maren Kyllingstad 
Maren Kyllingstad er direktør for Eidsiva Marked AS og markedsdirektør for hele Eidsivakonsernet.  
Maren Kyllingstad begynte i Eidsiva i 2003. Hun har tidligere jobbet som markedsdirektør i Kappa Rena AS, 
markedssjef i Norske Skog Trelast og eksportsjef i Moelven Industrier ASA. Kyllingstad er utdannet siviløkonom 
fra Norges handelshøyskole. I tillegg er hun cand. mag. med fagene fransk, engelsk og tysk fra Universitetet i 
Oslo. Kyllingstad er styreleder i Energiråd Innlandet og styremedlem i Vitensenteret Innlandet, Gjøvik, Sjåtil & 
Fornæss AS, Høgskolen i Hedmark og Akershus universitetssykehus HF (Ahus). 
 
Morten Aalborg 
Morten Aalborg er direktør for Eidsiva Nett AS. Morten Aalborg har tidligere hatt ledende stillinger innen nett- og 
vannkraftvirksomhet, blant annet i Oppland Energiverk, Hedmark Energi, Eidsiva og Vannkraft Øst. Aalborg er 
utdannet ingeniør i elektronikk og sivilingeniør i elkraftteknikk fra henholdsvis Trondheim Ingeniørhøgskole og 
Norges Tekniske Høyskole (NTH). Han begynte i Eidsiva i 2006. 
 
Kristoffer Lund 
Kristoffer Lund er direktør for Eidsiva Anlegg AS. Kristoffer Lund kom fra Eltek-konsernet, der han blant annet var 
teknisk direktør med hovedansvar for produktutvikling. 
Lund har tidligere vært administrerende direktør i UCOM AS - et selskap som drev med salg og utvikling av data- 
og kommunikasjonsprodukter. For øvrig er han utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole. Han 
begynte i Eidsiva i 2002. 
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Thor Svegården 
Thor Svegården er direktør for Eidsiva Vekst AS. Thor Svegården kom fra stillingen som investeringsdirektør i 
Norfund, som er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Svegården er utdannet 
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har tidligere vært administrerende direktør i SND Invest 
og har en lang og allsidig erfaring blant annet fra bank, også internasjonalt. Svegården er styreleder i Eidsiva 
bredbånd AS, Energy Future Invest AS og Austri Vind DA. Han begynte i Eidsiva i 2006. 
 
Leif Henning Asla 
Leif Henning Asla er økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi. Leif Henning Asla har vært økonomi- og 
finansdirektør siden 2004. Tidligere har Asla vært økonomisjef i Coop Innlandet og manager i 
PricewaterhouseCoopers. Han er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole. Han begynte 
som økonomisjef i Eidsiva Energi i 2000. 
 
Marit Torgersen 
Marit Torgersen er direktør konsernstab i Eidsiva Energi. Marit Torgersen har tidligere arbeidet som assisterende 
IT-direktør i Norges Bank i Oslo. Hun har en mastergrad i informasjonssystemer og organisasjonsendring fra 
London School of Economics. Hun er også utdannet innen informasjonsteknologi fra Trondheim ingeniørhøgskole 
og er cand. mag innenfor økonomi, administrasjon og elektronisk databehandling fra Nord-Trøndelag 
distriktshøgskole. Marit Torgersen begynte i Eidsiva i 2009, og sitter for øvrig i styret til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP). 
 

9.2 Styre og ledelse – interessekonflikter 
Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1. har overfor 
Eidsiva Energi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 
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11. Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, 
finansielle stilling og resultater 

11.1 Historiske regnskapsopplysninger 
Konsernregnskapet til Eidsiva Energi AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) 
og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite’ (IFRIC), som fastsatt av EU. Konsernregnskapet viser det samlede 
økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet Eidsiva Energi AS og dets 
eierandeler i andre selskaper presenteres som en økonomisk enhet. 
 
Morselskapet Eidsiva Energi AS selskapsregnskap er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og 
Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008. Dette innebærer i hovedsak at 
innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i 
henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. 
 
Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling 
I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. 
På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter 
ved henvisning til Årsberetning og regnskap 2013 bestående av: Årsberetning og årsregnskap 2013 og 
Årsberetning og årsregnskap 2012. 
 
Komplett internettadresse til ovennevnte rapporter fremgår av Kryssreferanselisten på side 27. 
 
  Årsrapporter (Årsberetning og regnskap)

  2013 2012 

      

Eidsiva Energi konsern     

Resultatregnskap Side 18 Side 16 

Eiendeler Side 17 Side 15 

Egenkapital og gjeld Side 17 Side 15 

Kontantstrømoppstilling Side 20 Side 17 

Noter Side 22-74 Side 19-69 

Revisjonsberetning Side 93-94 Side 89-90 

      

Eidsiva Energi AS     

Resultatregnskap Side 75 Side 70 

Eiendeler Side 76 Side 71 

Egenkapital og gjeld Side 77 Side 72 

Kontantstrømoppstilling Side 78 Side 73 

Noter Side 79-92 Side 74-87 

 

11.2 Regnskaper 
Inngår i punkt 11.1 Historiske regnskapsopplysninger. 

11.3 Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger 

11.3.1 Erklæring om revisjon 
Historisk finansiell informasjon for 2013 og 2012 som nevnt i punkt 11 er revidert. 

11.4 Alder for siste regnskapsopplysninger 

11.4.1 Alder reviderte regnskapsopplysninger 
Siste reviderte regnskapsår er 2013. 
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11.5 Retts- og voldgiftssaker 

Eidsiva Energi As har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 
måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den 
senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Eidsiva Energi AS og/eller konsernets finansielle stilling eller 
lønnsomhet.  

11.6 Vesentlige endringer i utsteders finansielle eller 
forretningsmessige stilling 
Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Selskapets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller 
delårsinformasjon for.  
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12. Dokumentasjonsmateriale 
Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av 
Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Låntaker, Vangsvegen 73, 2307 Hamar eller på Låntakers til 
enhver tid gjeldende besøksadresse. Låntaker kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelig elektronisk, helt eller 
delvis. 

a) Selskapets vedtekter  
b) Alle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som 

er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for Selskapet 
c) historisk finansiell informasjon om Selskapet og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for 

publiseringen av Registreringsdokumentet. 
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13. Erklæring 
 
Tilretteleggernes erklæring 
DNB Bank ASA v/ DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets har som Tilretteleggere for 
Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i 
Registreringsdokumentet er så langt Tilretteleggerne kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene 
er ikke særskilt kontrollert av Tilretteleggerne og Tilretteleggerne eller ansatte hos Tilretteleggerne kan derfor ikke 
påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registrerings-
dokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilretteleggerne påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger 
som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette 
Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente 
supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. 
 
Oslo, 28. april 2014 
 
DNB Bank ASA, DNB Markets og Nordea Bank Norge ASA, Nordea Markets  
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Kryssreferanseliste 
 
 
 
 

 
 
 
  

Referansested i 
Registreringsdokumentet

Referer til Detaljer

Konsolidert resultatregnskap s. 18
Konsolidert eiendeler s. 17
Konsolidert Egenkapital og gjeld s. 17
Konsolidert kontantstrømoppstilling s. 20
Noter s. 22-74

Resultatregnskap s. 75
Eiendeler s. 76
Egenkapital og gjeld s. 77
Kontantstrømoppstilling s. 78
Noter s. 79-92

Konsolidert resultatregnskap s. 16
Konsolidert eiendeler s. 15
Konsolidert Egenkapital og gjeld s. 15
Konsolidert kontantstrømoppstilling s. 17
Noter s. 19-69

Resultatregnskap s. 70
Eiendeler s. 71
Egenkapital og gjeld s. 72
Kontantstrømoppstilling s. 73
Noter s. 74-87

Revisjonsberetning s. 93-94

Revisjonsberetning s. 89-90

Årsberetning  og årsregnskap 2013 tilgjengelig på 
https://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/%c3%85rsr
apporter/%c3%85rsregnskap%202013%20Eidsivakonsernet.pdf

11.3.1 Erklæring om 
revisjon

Årsberetning  og årsregnskap 2013 tilgjengelig på 
https://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/%c3%85rsr
apporter/%c3%85rsregnskap%202013%20Eidsivakonsernet.pdf

11.3.1 Erklæring om 
revisjon

Årsberetning  og årsregnskap 2012 tilgjengelig på 
http://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/%c3%85rsra
pporter/EE%20-%20100034%20-
%20%c3%85rsberetning%20og%20%c3%a5rsregnskap%202012
%20Eidsiva%20Energi.PDF

Årsberetning  og årsregnskap 2012 tilgjengelig på 
http://www.eidsivaenergi.no/Documents/om_eidsiva/%c3%85rsra
pporter/EE%20-%20100034%20-
%20%c3%85rsberetning%20og%20%c3%a5rsregnskap%202012
%20Eidsiva%20Energi.PDF

11.1 Historisk informasjon

11.1 Historisk informasjon
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