
ADDENDUM TIL AKSJONÆRAVTALE FOR EIDSIVA ENERGI AS AV 30. SEPTEMBER 

2019 

Dette addendumet ("Addendum") til aksjonæravtale vedrørende Eidsiva Energi AS datert 30. 

september 2019 ("Aksjonæravtalen"), er inngått 11. mai 2022 mellom følgende parter: 

(1) Innlandet Energi Holding AS, org. nr. 922 320 918 ("IEH");

(2) Hafslund Eco AS, org.nr. 920 596 509 ("Hafslund Eco");

1 INNLEDNING 

På bakgrunn av innspill fra valgkomiteen i Eidsiva Energi og fremsatte ønsker fra Oslo kommune og IEH 

ønsker man å endre Aksjonæravtalens punkt 7.5 (a) slik at antall aksjonærvalgte styremedlemmer 

endres fra seks til åtte medlemmer. Det er også enighet om at nødvendige vedtektsendringer i den 

forbindelse skal vedtas på generalforsamling i Eidsiva 11. mai 2022. 

På bakgrunn av Transaksjonen med Stange Energi (Stange Transaksjonen) ønsker aksjonærene i 

Eidsiva Energi å endre Aksjonæravtalens punkt 7 2 (g) slik at det årlige minimumsutbytte justeres fra 

NOK 700 millioner til NOK 1,01242 per aksje, slik nærmere angitt i punkt 2 under. 

I henhold til Aksjonæravtalens punkt 18 (b) har endringene bindende virkning for alle Partene med 

tilslutning fra Hafslund Eco og IEH, hvor det for IEH kreves tilslutning av et flertall av aksjene og 

stemmene i selskapet. IEH har ved sin underskrift bekreftet at slik tilslutning foreligger. 

Alle de øvrige Partene, herunder Oslo kommune, Innlandet-kommunene, Hafslund Eco Vannkraft og 

Eidsiva Energi AS, har signert Addendumet i samsvar med Aksjonæravtalens punkt 18 (e). Ved signatur 

på Addendumet bekrefter alle Partene også at de godkjenner Stange Transaksjonen. 

2 ENDRINGER AV AKSJONÆRAVTALEN 

2.1 Aksjonæravtalens punkt 7.5 - styret 

Aksjonæravtalens punkt 7.5 (a) skal endres som følger: 

Styret i Eidsiva skal være profesjonelt sammensatt. Ambisjonen skal være et ryddig styre med 

personer som kompletterer hverandre kompetansemessig og pfi andre mflter, og som samlet 

utgjør et styre med høyt nivfl, faglig og pfi andre mflter. Godtgjørelsene tilbudt 
styremedlemmene skal være markedsmessige ut fra dette ambisjonsnivflet. Styret skal best§ 

av inntil seksåtte aksjonærvalgte medlemmer, samt representanter valgt av og blant de 
ansatte. Hver av Hafslund E-€6Eco og Innlandet Energi Holding har rett til fl oppnevne inntil 

b-efire styremedlemmer hver, men styresammensetningen skal søkes omforent. Personer som 

velges til styret mfl ha kapasitet til fl utføre arbeidsoppgavene styrevervet medfører. Ansatte i 

Eidsiva-konsernet skal ikke velges som aksjonærvalgte styre_medlemmer. 

2.2 Aksjonæravtalens punkt 7.2 - minimumsutbytte Eidsiva 

Aksjonæravtalens punkt 7.2 (g) skal endres som følger: 

(g) Aksjonærene har en forventning om il¾-et utbytte som minst vil være pfi nivfl med tidligere

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

regnskapsfiret 2020 skal utdeles et utbytte pfi minimum NOK 700miHiane,-- 1,01242 per aksje

per fir. Beløpet for minimumsutbytte justeres flrlig i forkant av ordinær generalforsamling basert



pJ endringen i KPI. Det er tolvmJnedersendring i KPI fra desember til desember publisert av 

Statistisk SentralbyrJ som skal legges til grunn. Første justering skal gjøres vJren 2021, da 

basert p§ samlet KPI endring i 2019 og 2020. 

3 ØVRIG 

Utover de endringer som fremgår av dette Addendum gjelder alle øvrige bestemmelser i 

Aksjonæravtalen uendret og definisjonene i Aksjonæravtalen har samme betydning i dette Addendum 

med mindre annet fremgår. 

Aksjonæravtalens punkt 19 om lovvalg og tvister får tilsvarende anvendelse for dette Addendum. 

* * *

Dette Addendum er utstedt i flere eksemplarer, hvor Partene har mottatt hvert sitt. 

[signaturside følger] 



SIGNATURSIDE ADDENDUM TIL AKSJONÆRAVTALE 

Dette Addendum er signert på datoen angitt på forsiden. 

På vegne av Innlandet Energi Holding AS 

Navn: Øystein Løseth 

Tittel: Styrets leder 

På vegne av Hafslund Eco AS 
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Navn: Finn Bjørn Ruyter 

Tittel: Daglig leder 

På vegne av Eidsiva Energi AS 

G 
Docus;gned bye 

t;;:��1:; .. � a�Jn,sw-, 
Navn: Øistein Andresen 

Tittel: Etter fullmakt 

På vegne av Hafslund Eco Vannkraft AS 
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Navn: Finn Bjørn Ruyter 

Tittel: Styrets leder 

På vegne av Innlandet-kommunene 

Navn: Øystein Løseth 

Tittel: Etter fullmakt 

På vegne av Oslo kommune 

Navn: Victoria Marie Evensen 
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Navn: Øistein Andresen 

Tittel: Styremedlem 

Tittel: Byråd for næring og eierskap - etter delegert fullmakt 


