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Stats autoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgl. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tll: +47 24 00 24 00
Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Building a better
working world

Tilgeneralforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Uttalelse om redegjørelse om avtale med nærstående til en aksjeeiers
morselskap

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med avhendelse av samtlige
aksjer i Eidsiva Vannkraft AS, organisasjonsnummer BB7 396 752, til E-CO Energi AS.
Redegjørelsen består av styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de kravene
som stilles i aksjeloven S 3-8, jf. $ 2-6 første ledd nr. 1 til 4, og styrets erklæring om at det er rimelig
samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal
motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

Revisors opryaver 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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter kontroll både av verdsettelsen av
vederlaget og eiendelen som skal avhendes, og av at beskrivelsen av eiendelen er hensiktsmessig
og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetodene
som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening eiendelen selskapet skal avhende verdsatt i

overensstemmelse med de beskrevne prinsippene, og det er etter vår mening rimelig samsvar
mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Yourlc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo'" - sikker digital signatuf'.

De signerende parter sin identitet er registrert, og er Iistet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rune Johannes Baukhol
Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serien um mer: 9578-5999-+1 261 839

lP: 1 48.1 22.xxx.xxx
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signaturdata 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 tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig

validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumenteter beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Nårdu åpnerdokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoe-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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Stalsautoriserte revrsorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: No 976 389 387 MVA
rft: +47 24 O0 24 0O

Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Building a better
working world

Tilgeneralforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Uttalelse om redegjørelse om avtale med nærstående til en aksjeeiers
morselskap

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med avhendelse av fordring
som Eidsiva Energi AS har mot E-CO Energi AS mot at Eidsiva EnergiAS i stedet får en fordring
mot E-CO Energi Holding AS på samme beløp. Redegjørelsen består av styrets presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven S 3-8, jf . $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4, og styrets erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget
selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter kontroll både av verdsettelsen av
vederlaget og eiendelen som skal avhendes, og av at beskrivelsen av eiendelen er hensiktsmessig
og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetodene
som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening eiendelen selskapet skal avhende verdsatt i

overensstemmelse med de beskrevne prinsippene, og det er etter vår mening rimelig samsvar
mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Yourua AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo" - sikker digital signatur",

De signerende parter sin identitet er registrert, og er Iistet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

RuneJohannes Baukhol
StaBautorlsert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serien um mer: 95 78-5999-4- I 26 I 839

lP: 1 48.1 22.xxx.xxx
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale 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 tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beslqttet avett Adobe CDS sertifikat. Nårdu åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoe-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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Statsautoris erte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: No 976 389 387 IVVA
fff: +47 24 OO 24 OO

Fax. +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Buildino a better
workind world

Tilgeneralforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Uttalelse om redegjørelse om avtale med nærstående til en aksjeeiers
morselskap

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med erverv av fordring E-CO
Energi har mot Eidsiva Vannkraft AS. Redegjørelsen består av styrets presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven $ 3-8, jf. $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4, og styrets erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget
selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter kontroll både av verdsettelsen av
vederlaget og eiendelen som skal erverves, og av at beskrivelsen av eiendelen er hensiktsmessig
og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vivurdert de verdsettelsesmetodene
som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening eiendelen selskapet skal erverve verdsatt i

overensstemmelse med de beskrevne prinsippene, og det er etter vår mening rimelig samsvar
mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Yourlc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo'" - sikker digital signatur",

De signerende partet sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rune Johannes Baukhol
Statsautorlsert revlsor

På vegne av: Ernst & Young AS

Seilen um mer: 95 7 8-5999-+ I 26 I 839

IP: 1 48.1 22.xxx.xxx
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale 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 tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er besl!^tetåv ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpnerdokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoe-
signature service <penneo@penneo,com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://p€nneo.com/validate
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Statsautoriserte revisorer
Ernsl & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Ljllehammer
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Tlf: +47 24OO24OO
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www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Building
worktng

a better
world

Til generallorsamlingen i Eidsiva EnergiAS

Uttalelse om redegjørelse om avtale med nærstående til en aksjeeiers
morselskap

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med inngåelse av et
ansvarlig lån hvor Eidsiva Vannkraft AS er låntaker og Eidsiva Energi AS er långiver.
Redegjørelsen består av styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de kravene
som stilles i aksjeloven $ 3-8, jf. $ 2-6 første ledd nr. 1 til 4, og styrets erklæring om at det er rimelig
samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal
motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig lor å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

Revisors opryaver 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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter en vurdering av lånebetingelsene
benyttet i avtale om ansvarlig lån, og at beskrivelsen av transaksjonen er hensiktsmessig og
dekkende som grunnlag for en vurdering av om lånebetingelsene bygger på markedsmessige
vurderinger. Videre har vivurdert de verdsettelsesmetodene som er benyttet og de forutsetningene
som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening lånebetingelsene benyttet i avtale om ansvarlig lån
bygget på markedsmessige vurderinger og etter vår mening er det rimelig samsvar mellom verdien
av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
ERrusr & Youruc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Signaturene idette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo'" - sikker digitat signatu/'.

De signerende parter sin identitet er rcgistrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rune Johannes Baukhol
Statsautodsert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS
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Dokumentet er signert digitalt med Penneo.com. Alle digitale 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 tredjepart. All kyptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er bes$rttet avett Adobe CDS sertifikat. Når du åpnerdokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av penneoe-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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EY
Stats autoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
fft: +47 24 00 24 00
Faxi +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Buildino a better
workind world

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Uttalelse om redegjørelse om avtale med nærstående til en aksjeeiers
morselskap

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med erverv av 42,8 "/" av
aksjene i E-CO Energi AS, organisasjonsnummer 976 894 677, fra E-CO Energi Holding AS,
organisasjonsnummer 976 894 871. Redegjørelsen består av styrets presentasjon av opplysninger i

overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven S 3-8, jf. $ 2-6 første ledd nr. 1 til 4, og
styrets erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte
og det vederlaget selskapet skal motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter kontroll både av verdsettelsen av
vederlaget og eiendelen som skal erverves, og av at beskrivelsen av eiendelen er hensiktsmessig
og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vivurdert de verdsettelsesmetodene
som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening eiendelen selskapet skal erverve verdsatt i

overensstemmelse med de beskrevne prinsippene, og det er etter vår mening rimelig samsvar
mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Youruc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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Rune Johannes Baukhol
Statsautof sert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Sefienummer: 9578-5999-4-1 261 839

IP: 1 48.1 22.xxx.xxx
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo'" - sikker digital signatuf'.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet idette dokument."

l=l banklD

Dokumentet er signert digitalt med Penneo.com. Alle digitale 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 tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumenteter beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpnerdokumentet i

Adobe Readel skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoe-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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Stats autoriserle revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: No 976 389 387 IVVA
Tll: +47 24 O0 24 0O

Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Buildinq a better
working world

Til generalforsamlingen i Eidsiva EnergiAS

Uttalelse om redegiørelse om avtale med aksjeeier

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med erverv av samtlige
aksjer i Hafslund Nett AS, organisasjonsnummer 980489698, fra Hafslund AS,
organisasjonsnummer 918 705 066. Redegjørelsen består av styrets presentasjon av opplysninger i

overensstemmelse med de kravene som stilles i aksjeloven S 3-8, jf. $ 2-6 første ledd nr. 1 til 4, og
styrets erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte
og det vederlaget selskapet skal motta.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.

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 det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet
skal yte og det vederlaget selskapet skal motta. Arbeidet omfatter kontroll både av verdsettelsen av
vederlaget og eiendelen som skal erverves, og av at beskrivelsen av eiendelen er hensiktsmessig
og dekkende som grunnlag for en verdivurdering. Videre har vivurdert de verdsettelsesmetodene
som er benyttet og de forutsetningene som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening tilfredsstiller opplysningene i redegjørelsen de kravene aksjeloven $ 2-6 første
ledd nr. 1 til 4 stiller. Videre er etter vår mening eiendelen selskapet skal erverve verdsatt i

overensstemmelse med de beskrevne prinsippene, og det er etter vår mening rimelig samsvar
mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og det vederlaget selskapet skal motta.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Youruc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet idette dokument."

Rune Johannes Baukhol
Statsautorlsert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signaturdata 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 tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig

validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumenteter beskyttet avett Adobe CDS sertifikat. Når du åpnerdokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneoe-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo,com/validate
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HT Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-261 5 Lillehammer
Postboks 324, NO-2602 Lillehammer

Foretaksregisteret: No 976 389 387 IVVA
Tlt: +47 24002400
Fax: +47 61 27 01 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Buildinq a better
working world

Til generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS

Uttalelse om redegiørelse ved kapitalforhøyelse i AS
Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. september 2019 i forbindelse med aksjeinnskudd fra
innskyterne med annet enn penger mot vederlag i aksjer i Eidsiva Energi AS. Redegjørelsen
inneholder styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de kravene som stilles i

aksjeloven S 10-2, jf S 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og styrets erklæring om at de eiendelene selskapet
skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelser som ligger tilgrunn for
vederlaget.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.

Vi har ullørlvår 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 eiendelene selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til
det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder
vurderingsprinsippene, at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag
for en verdivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetodene som er
benyttet og de forutsetningene 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 $ 10-2, jf $ 2-6 første ledd
nr. 1 til 4 krever og de eiendelene selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen er etter vår mening
verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsippene og har en verdi som minst svarer til

det avtalte vederlaget i aksjer i Eidsiva Energi AS pålydende kr 51 8 564 262 samt overkurs
kr 19 914 835 738, samlet kr 20 433 400 000.

Lillehammer, 2. september 2019
Enrusr & Youruc AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Rune J. Baukhol
statsautorisert revisor
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opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra

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

validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er besk)/ttet avett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.
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