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Møte i  Kommunestyret den 28.03.2019 - Sak: 40/19 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") 

inngår 
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 
partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når 
denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. 
 
2. Øyer kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi 

Holding AS 
("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i 
Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal 
etableres av 
Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil 
tilsvare 
dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine 
aksjer 
i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: 
-Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 
selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver 
aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få 
forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de 
aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom 
ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i 
stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i 
stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes 
til dette. 
- Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en 
fordring på IEH. 
- Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom 
konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, 
og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. 
 
3. Øyer kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler 

tilknyttet 
etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er 
part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, 
Eidsiva 
og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til 
Hafslund 
E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) 
og 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
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nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om 
nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 
 
4. Øyer kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) 

for 
Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av 
Transaksjonsavtalen. 
 
5. Øyer kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. 

 
6. Øyer kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille 

og gjøre 
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av 
IEH 
og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 
 
Øyer kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger 
fullmakt til på vegneav Øyer kommune å: 
 
(a) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på 
enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse 
med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor 
og Transaksjonsavtalen; 
 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, 
avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument 
som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at 
godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; og 
 
(c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre 
enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig 
eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen. 
 


