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Denne aksjekjøpsavtalen ("Avtalen") er inngått 1. mars 2022 mellom:

(1)

Stange Energi AS, et norsk aksjeselskap med registrert forretningsadresse Storgata 43,
2335 Stange og organisasjonsnummer 971 585 757 ("Selger"), og

(2)

Eidsiva Energi AS, et norsk aksjeselskap med registrert forretningsadresse Vangsvegen 73,
2317 Hamar og organisasjonsnummer 983 424 082 ("Kjøper"), og

(3)

Innlandet Energi Holding AS, et norsk aksjeselskap med registrert forretningsadresse
Industrigata 45, 2619 Lillehammer og organisasjonsnummer 922 320 918 ("IEH"),

hver en "Part" og sammen "Partene".

BAKGRUNN
(A)

Selger eier følgende eiendeler ("Eiendelene"):
(a)

100 % av aksjene i Stange Energi Nett AS, et norsk aksjeselskap med
organisasjonsnummer 985 294 836 ("Stange Nett"),

(b)

3/60 tilsvarende 5 % av selskapsandelene i Vinstra Kraftselskap DA, et norsk
ansvarlig selskap med delt ansvar og organisasjonsnummer 944 001 751 ("VKDA"),

(c)

8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS, et norsk aksjeselskap med
organisasjonsnummer 987 290 994 ("ENAS"), samt

(d)

100 % av Viksdammen, et uavhengig eldre damanlegg i Stange uten pågående
kraftproduksjon ("Viksdammen").

(B)

Kjøper ønsker å kjøpe Eiendelene fra Selger og Selger ønsker å selge Eiendelene til Kjøper.
Samtidig skal to ansatte fra Selger (de "Ansatte"), tiltre som ansatte i Kjøper med virkning
fra Gjennomføringen (som definert nedenfor).

(C)

IEH, Åmot kommune og Hafslund Eco AS eier samtlige aksjer i Kjøper. IEH har tiltrådt denne
Avtalen fordi Selger endelig vil få oppgjør i aksjer i IEH.

(D)

Kjøper og Selger ønsker at kjøpet av Eiendelene gjøres opp med aksjer i Kjøper, som
umiddelbart konverteres til aksjer i IEH, og tilby ansettelse til de Ansatte slik nærmere
beskrevet i Avtalen.

På denne bakgrunn er det avtalt følgende:

1

DEFINISJONER

I tillegg til definisjoner som fremkommer i Avtalens innledning, skal følgende definisjoner gjelde:
1.1

Aksjeloven skal bety lov om aksjeselskaper av 1997 slik den lyder på Avtaledatoen.

1.2

Avtaledatoen skal bety datoen for inngåelsen av denne Avtalen.
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1.3

Datterselskapet betyr Athomstart Invest 683 AS, et norsk aksjeselskap med
organisasjonsnummer 928 612 333.

1.4

Eidsiva-aksjene har den betydning som fremgår av punkt 3.2.

1.5

Elvia betyr Elvia AS, Kjøpers datterselskap.

1.6

ENAS-aksjene skal bety 500 aksjer i ENAS, hver pålydende NOK 1 000, tilsvarende 8 % av
aksjekapitalen i ENAS på fullt utvannet basis.

1.7

Gjeldende Rett skal bety, overfor enhver fysisk eller juridisk person, enhver lov, regulering,
direktiv, rettslig prinsipp, avgjørelse eller andre krav fra Offentlig Myndighet som er bindende
for eller som gjelder for personen.

1.8

Gjennomføringen skal bety gjennomføring av Transaksjonen i overensstemmelse med
punkt 8.

1.9

Gjennomføringsdatoen skal bety den dato da Gjennomføringen faktisk finner sted.

1.10

Hafslund Eco betyr Hafslund Eco AS.

1.11

Heftelse skal bety enhver heftelse, panterett, tilbakeholdsrett, sikkerhetsrett eller enhver
liknende rett over, eller i tilknytning til, enhver eiendel eller bruk av denne.

1.12

Kjøpers Informasjonsmateriale betyr den informasjonen Kjøper har gjort tilgjengelig for
Selger i datarom administrert av ThommessenFlow, med slikt innhold som fremgår av
Vedlegg 1 .

1.13

Kjøpers Kunnskap skal bety faktisk kunnskap hos hver av Leif Henning Asla og Robin
Anne Fitzgerald og slik kunnskap som hver av de forannevnte personene burde ha hatt på
grunnlag av rimelige undersøkelser.

1.14

Kjøper og IEHs Garantier skal bety Kjøper og IEHs garantier som angitt i punkt 9.

1.15

Kjøpesummen har den betydning som fremgår av punkt 3.

1.16

Lekkasje skal bety enhver utdeling, betaling, eller ettergivelse eller frafall av ethvert krav,
etablert eller oppstått i strid med garantiene i punkt 4.

1.17

NOK skal bety norske kroner.

1.18

Nærstående skal bety, for enhver person: (i) enhver person som har direkte eller indirekte
kontroll over personen; og (ii) enhver person som direkte eller indirekte er kontrollert av
personen eller av en annen person som angitt i punkt (i).
I denne definisjonen skal "bestemmende innflytelse", slik dette er fastsatt i Aksjeloven § 1-3,
alltid utgjøre kontroll.

1.19

Offentlig Myndighet skal bety ethvert statlig, nasjonalt eller kommunalt organ, og enhver
multinasjonal organisasjon, som er berettiget til å utøve administrativ, utøvende, lovgivende,
politi-, regulatorisk eller skattemessig autoritet på noen måte.
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1.20

Regnskap skal bety årsregnskapene til selskapet den aktuelle bestemmelsen viser til
(henholdsvis Stange Nett, Kjøper og IEH, slik det passer) (inkludert balanseregnskapet,
driftsregnskap, kontantstrømoppstilling og noter til regnskapet) for de siste to (2)
regnskapsårene før Avtaledatoen.

1.21

Regnskapsprinsippene skal bety de prinsipper som følger av gjeldende
regnskapslovgivning og generelt aksepterte regnskapsprinsipper i Norge, dersom det åpnes
for skjønn, slik dette har vært anvendt av det aktuelle selskapet i årsregnskapet for 2020.

1.22

Rimelig Opplyst skal bety, i tilknytning til forhold opplyst om i henholdsvis Selgers
Informasjonsmateriale eller Kjøpers Informasjonsmateriale (slik det passer), informasjon
fremlagt på en slik måte og i et slikt omfang at en profesjonell leser med rimelighet kunne
identifisere forholdet.

1.23

Selgerkreditten har den betydning som fremgår av punkt 3.2.

1.24

Selgers Garantier skal bety Selgers garantier som angitt i punkt 10.

1.25

Selgers Informasjonsmateriale betyr den informasjonen Selger har gjort tilgjengelig for
Kjøper i datarom administrert av Admincontrol, med slikt innhold som fremgår av Vedlegg 1 .

1.26

Selgers Kunnskap skal bety faktisk kunnskap hos hver av Ragnhild Skarstad Sveen og
Harald Husom og slik kunnskap som hver av de forannevnte personene burde ha hatt på
grunnlag av rimelige undersøkelser.

1.27

Skatt skal bety enhver form for skatt, avgift, toll, gebyr, skattetrekk eller skatt/avgift av
enhver art (inkludert tilhørende bøter, renter eller andre tillegg) som er pålagt, innkrevd eller
fastsatt av kompetent Offentlig Myndighet, inkludert, men ikke begrenset til eiendomsskatt,
inntektsskatt, merverdiavgift (MVA), toll, særavgift, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift.

1.28

Skattemelding skal bety meldinger, innberetninger, rapporter og andre rapporteringsplikter
til Offentlig Myndighet i forbindelse med fastsettelse, vurdering, innberetning eller betaling av
Skatt.

1.29

Stange Nett-aksjene skal bety samtlige 100 aksjer i Stange Nett, hver pålydende NOK
31 300, tilsvarende 100 % av aksjekapitalen i Stange Nett på fullt utvannet basis.

1.30

Transaksjonen skal bety kjøp og salg av Eiendelene med oppgjør i Vederlagsaksjene i
henhold til denne Avtalen.

1.31

Tredjepartskrav skal ha den betydning som fremgår av punkt 11.9.

1.32

Transaksjonskostnader skal bety enhver av følgende utgifter/kostnader:
(a)

salær, utgift eller forpliktelse knyttet til rådgivning og tjenesteytelser fra profesjonelle
rådgivere og konsulenter utført i sammenheng med Transaksjonen (bortsett fra
fradragsberettiget mva. og andre fradragsberettigede skatter påløpt i tilknytning til
slike salærer, utgifter og forpliktelser); og

(b)

bonuser betalt av eller påløpt til nåværende eller tidligere ansatte i Stange Nett som
følge av Transaksjonen (bortsett fra ordinær overtidsbetaling til ansatte), sammen
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med ethvert tillegg av arbeidsgiveravgift eller tilsvarende skatt eller avgift på slike
beløp.
1.33

Vanlig Forretningspraksis skal bety det aktuelle selskapets ordinære virksomhet i samsvar
med tidligere skikk og praksis.

1.34

Vederlagsaksjene har den betydning som fremgår av punkt 3.2.

1.35

Virkedag skal bety en dag hvor bankene i Norge er åpne for generell bankvirksomhet (ikke
nettbank).

1.36

VKDA-andelene skal bety 3/60, tilsvarende 5 %, av selskapsandelene i VKDA.

2

TRANSAKSJONEN

2.1

Selger skal selge og Kjøper skal kjøpe Eiendelene på de vilkår som følger av Avtalen.

2.2

Stange Nett-aksjene, ENAS-aksjene, VKDA-andelene og Viksdammen skal selges samlet
med alle rettigheter og fri for enhver Heftelse.

2.3

Med mindre annet fremgår av Avtalen, skal Selger ha rett til å utøve samtlige rettigheter
tilknyttet Eiendelene, inkludert men ikke begrenset til stemmerett frem til Gjennomføringen.

2.4

Partene er enige om at Kjøpers ansettelse av de Ansatte ikke innebærer en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Kjøper skal ikke overta
rettigheter eller forpliktelser knyttet til de Ansatte utover det som uttrykkelig fremgår av nye
ansettelsesavtaler for de Ansatte hos Kjøper.

2.5

Kjøper skal overta VKDA-andelene med underliggende eiendeler, rettigheter og forpliktelser
til skattemessig kontinuitet i henhold til skatteloven § 9-3, 7. ledd og § 18-3, 9. ledd bokstav
b. Kjøper skal videreføre de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for særskilte
driftsmidler i kraftanlegg som nevnt i § 18-6 første ledd og fallrettigheter eller andel i slike.

3

KJØPESUM OG OPPGJØR

3.1

Egenkapitalverdien av Eiendelene er verdsatt til NOK 546.020.348 basert på
årsregnskapene for 2021, slik spesifisert og brutt ned per virksomhetsområde i Vedlegg 3 .
("Kjøpesummen").

3.2

Kjøpesummen skal gjøres opp ved at:
(a)

Før Gjennomføring vedtar generalforsamlingen i Kjøper en rettet emisjon mot Selger
etter prosedyrene fastsatt i Aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6. Generalforsamlingens vedtak
skal gå ut på at Selger gis rett til å tegne seg for aksjer i Kjøper i et slikt antall og til en
slik aksjekurs at verdien tilsvarer Kjøpesummen ("Eidsiva-aksjene") mot at Selger
gjør opp innskuddsforpliktelsen med motregning av Selgerkreditten.
Kapitalforhøyelsen skal gjøres betinget av at betingelsene for Gjennomføring i punkt
6.1.1 (d) til (j) er oppfylt. Utkast til protokoll fra Generalforsamlingen i Kjøper er inntatt i
Vedlegg 6 ;
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(b)

Før Gjennomføring vedtar generalforsamlingen i IEH en rettet emisjon mot Selger
etter prosedyrene fastsatt i Aksjeloven § 10-2, jf. § 2-6. Generalforsamlingens vedtak
skal gå ut på at Selger gis rett til å tegne seg for aksjer i et slikt antall og til en slik
aksjekurs at verdien tilsvarer Kjøpesummen ("Vederlagsaksjene") mot at Selger gjør
opp innskuddsforpliktelsen ved overføring av Eidsiva-aksjene. Kapitalforhøyelsen skal
gjøres betinget av at betingelsene for Gjennomføring i punkt 6.1.1(d) til (j) er oppfylt.
Utkast til protokoll fra Generalforsamlingen i IEH er inntatt i Vedlegg 7 ;

(c)

På Gjennomføring skal (i) Selger overføre Eiendelene til Kjøper, med unntak av
Viksdammen og VKDA-andelene som skal overføres til et heleid datterselskap av
Kjøper ("Datterselskapet"), mot at Kjøper og Datterselskapet hver utsteder en
selgerkreditt tilsvarende Kjøpesummen (samlet "Selgerkreditten"), (ii) Kjøper overta
selgerkreditten utstedt av Datterselskapet og Selger skal tegne seg for Eidsivaaksjene og gjøre opp innskuddsforpliktelsen med motregning av Selgerkreditten, og
(iii) Selger tegne seg for Vederlagsaksjene og gjøre opp innskuddsforpliktelsen med
overføring av Eidsiva-aksjene. Utkast til gjeldsbrev for utstedelse av Selgerkreditten er
inntatt i Vedlegg 8 .

3.3

Partenes forpliktelser i forbindelse med Gjennomføring er nærmere beskrevet i punkt 8.

3.4

I Vedlegg 4 er egenkapitalverdien for hver av IEH og Kjøper spesifisert og brutt ned per
selskap basert på årsregnskapene for 2021, og slik at:
(a)

egenkapitalverdien av Kjøper er verdsatt til NOK 46.075.484.871, og

(b)

egenkapitalverdien av IEH er verdsatt til NOK 22.767.377.295.

På grunnlag av egenkapitalverdiene av hhv. Eiendelene, Kjøper og IEH basert på
årsregnskapene for 2021 utgjør Eidsiva-aksjene 1,17 % av aksjene i Kjøper på fullt utvannet
basis, og Vederlagsaksjene utgjør 2,34 % av aksjene i IEH på fullt utvannet basis.
3.5

Partene er innforstått med at det ikke skal justeres for avvik mellom betalbar skatt som angitt
i Vedlegg 4 og faktisk betalbar skatt.

4

INGEN LEKKASJE

4.1

Med unntak av det som fremgår av punkt 4.2, innestår Selger for at Stange Nett ikke har og
IEH for at IEH ikke har, i perioden fra 1. januar 2022 til og med Gjennomføringsdatoen:
(a)

overført noen nettoverdier eller foretatt noen utdelinger til, eller kjøpt tilbake aksjer fra,
aksjonærer eller Nærstående til disse;

(b)

foretatt utbetalinger eller ytelser til, eller direkte til fordel for, aksjonærer eller
Nærstående til disse, bortsett fra som ledd i alminnelig forretningsdrift på de
avtalevilkår som er Rimelig Opplyst;

(c)

frafalt eller gitt utsettelse på noen rett til betaling fra aksjonærer eller Nærstående til
disse;
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4.2

(d)

etablert noen garanti, skadesløserklæring eller annen sikkerhet relatert til aksjonærer
eller Nærstående til disse, for forpliktelser eller ansvar for aksjonærer eller
Nærstående til disse;

(e)

betalt noen Transaksjonskostnader; eller

(f)

avtalt, eller pådratt seg noen forpliktelse til, å foreta noe av det som fremgår av punkt
4.1(a)-(e).

Garantien i punkt 4.1 gjelder ikke for følgende, som skal være tillatt etter Avtalen:
(a)

enhver betaling av et beløp som ikke er en Transaksjonskostnad til styremedlemmer i
det aktuelle selskapet eller til konsulenter i henhold til deres eksisterende avtaler;

(b)

enhver betaling av lønn eller annen godtgjørelse, inkludert utgifter og bonuser, som
ikke er Transaksjonskostnader, til ansatte i henhold til deres eksisterende avtaler og i
henhold til deres lønnsnivå for regnskapsåret 2021;

(c)

enhver betaling av forpliktelser som er tatt i betraktning, påløpt eller avsatt for i
årsregnskapet for 2020 eller 2021;

(d)

utgifter og salær til regnskapsfører og revisor i tilknytning til Transaksjonen;

(e)

enhver transaksjon, inkludert enhver betaling eller annen verdioverføring, og ethvert
ansvar, kostnad eller utgift pådratt, frafalt eller utsatt, (i) gjennom Vanlig
Forretningspraksis i henhold til avtaler, forpliktelser eller lignende som det er Rimelig
Opplyst om, eller (ii) som er forutsatt av denne Avtalen; og

(f)

enhver avtale eller forpliktelse til å foreta noen av handlingene som referert til i
underpunkt (a)-(e) ovenfor.

4.3

Ved en Lekkasje skal Selger for Stange Nett og Kjøper for IEH betale et beløp til den annen
Part tilsvarende beløpet som utgjør den forholdsmessige effekten av Lekkasjen. Ingen Part
kan gjøre noe krav gjeldende vedrørende Lekkasjer annet enn slik angitt i dette punkt 4.3.
Ethvert krav på grunnlag av Lekkasjer må fremsettes senest innen seks (6) måneder etter
Gjennomføringsdatoen.

4.4

For ordens skyld skal følgende betalinger i perioden fra 1. januar 2022 til og med
Gjennomføringsdatoen utgjøre en Lekkasje:

4.5

(a)

Netto verdioverføringer fra VKDA til Selger (netto for skatt og eventuelle
eierinnskudd);

(b)

Utbytter fra Stange Nett til Selger for regnskapsåret 2021; og

(c)

Utbytter fra IEH for fjerde kvartal 2021, første kvartal 2022 og eventuelt andre kvartal
og etterfølgende kvartal i 2022.

For ordens skyld skal følgende betalinger i perioden fra 1. januar 2022 til og med
Gjennomføringsdatoen være tillatt og ikke utgjøre en Lekkasje:
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(a)

Transaksjonskostnader i Kjøper og IEH; og

(b)

Utbytter fra ENAS til Selger for regnskapsåret 2021.

5

FORPLIKTELSER FØR GJENNOMFØRINGEN

5.1

Selger i forhold til Stange Nett og IEH i forhold til IEH skal fra Avtaledatoen og frem til
Gjennomføringen, unntatt der den annen Part har gitt forutgående samtykke og forhold som
nevnt i punkt 4.4, sørge for at selskapene driver sin virksomhet i samsvar med Vanlig
Forretningspraksis, og utover Vanlig Forretningspraksis avstår fra å
(a)

endre sine vedtekter eller offentlig registrert informasjon;

(b)

utstede nye aksjer, opsjoner, tegningsretter eller lignende rettigheter til å erverve
aksjer;

(c)

beslutte, avsette eller utbetale utbytte, konsernbidrag eller andre utdelinger på aksjer,
eller direkte eller indirekte innløse eller kjøpe egne aksjer;

(d)

foreta vesentlige endringer i lønn eller fordeler til sine ansatte, med unntak av årlige
lønnsjusteringer i henhold til forhandlinger med sentrale fagforeninger eller lignende i
henhold til Vanlig Forretningspraksis;

(e)

inngå nye låneavtaler vedrørende Stange Nett, med unntak av trekk på eksisterende
kredittfasiliteter;

(f)

endre Regnskapsprinsippene, med unntak av hva som er påkrevd av Gjeldende Rett
eller Regnskapsprinsippene; og

(g)

inngå avtale om, eller påta seg noen form for forpliktelse til, å gjøre noe av det som er
angitt ovenfor.

5.2

I perioden mellom Avtaledatoen og frem til Gjennomføringsdatoen skal Kjøper og Selger ha
en dialog om samarbeid om drift av Stange Nett, og Kjøper skal i rimelig utstrekning tilby at
Elvia inngår avtale med Stange Nett om vederlagsfri, nødvendig bistand til drift av Stange
Nett, så langt slikt samarbeid og bistand til drift er tillatt etter gjeldende rett, herunder
relevant konkurranserettslovgivning. Hvis Transaksjonen ikke blir gjennomført i henhold til
denne Avtalen, skal Stange Nett svare markedsmessig vederlag for de tjenestene Elvia har
levert under avtalen.

6

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

6.1

Betingelser for Gjennomføring

6.1.1

Hver av Partenes forpliktelse til å fullføre Transaksjonen er betinget av
(a)

at generalforsamlingen i Kjøper har godkjent Transaksjonen og har vedtatt
kapitalforhøyelse vedrørende utstedelse av Eidsiva-aksjene i tråd med punkt 3.2(a);
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6.2

(b)

at generalforsamlingen i IEH har godkjent Transaksjonen og har vedtatt
kapitalforhøyelse vedrørende utstedelse av Vederlagsaksjene tråd med punkt 3.2(b);

(c)

at Hafslund Eco og mer enn 50 % (eierandel) av Innlandet-kommunene som (direkte
eller indirekte) eier aksjer i IEH har samtykket til gjennomføring av Transaksjonen og
til at Selger og Stange kommune tiltrer gjeldende aksjonæravtale for Kjøper og IEH;

(d)

at styret i IEH har gitt sitt forhåndssamtykke til at Vederlagsaksjene kan overdras eller
utdeles fra Selger til Stange kommune etter Gjennomføringen, betinget av (i) at det
ikke får negative konsesjonsrettslige konsekvenser og (ii) at Stange kommune tiltrer
Avtalen, herunder forplikter seg til å innestå for oppfyllelse av Selgers rettigheter og
forpliktelser etter Avtalen;

(e)

at den andre Parten ikke er i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter Avtalen ved
Gjennomføringen;

(f)

at DNB Bank ASA har samtykket til Transaksjonen og mottatt utmeldingsanmoding for
utmelding av konsernkontoordningen for Stange Nett;

(g)

at Konkurransetilsynet har klarert Transaksjonen (uttrykkelig eller passivt ved ikke å
gripe inn i Transaksjonen innenfor lovbestemte tidsfrister), uten tyngende vilkår av
betydning;

(h)

at Stange Nett utmeldes fra fellesregistreringen til Merverdiavgiftsregisteret med
virkning fra og med dato for Gjennomføring;

(i)

samtykke fra NVE til indirekte overføring av eierskap til Stange Netts anlegg og
konsesjoner etter energiloven fra Selger til Kjøper, uten nye tyngende vilkår av
betydning, nødvendig konsesjon/tillatelse fra OED etter vannfallrettighetsloven til
overføring av eierskap til VKDA-andelene fra Selger til Datterselskapet eller direkte til
Hafslund Eco som forutsatt i Avtalen uten nye tyngende vilkår av betydning; og

(j)

bekreftelse fra OED på at de ikke vil gjøre gjeldende eventuelle vilkår om
konsesjonsbehandling og forkjøpsrett stilt i forbindelse med tidligere innvilgede unntak
fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven for de selskapene som direkte
eller indirekte deltar i Transaksjonen.

Meldinger til offentlige myndigheter
Kjøper skal uten unødig opphold etter signering av denne Avtalen sørge for å sende melding
om Transaksjonen til Konkurransetilsynet, OED, NVE og RME. Selger skal få anledning til å
lese gjennom og kommentere på utkast til meldinger. Selger plikter å medvirke til å
fremskaffe nødvendig informasjon om Eiendelene.

6.3

Samarbeid

6.3.1

Hver av Partene skal gjøre rimelige anstrengelser for å sørge for at samtlige handlinger som
er nødvendige eller tilrådelige etter Gjeldende Rett for å oppfylle betingelsene for
Gjennomføring blir foretatt, og ellers sørge for at Transaksjonen gjennomføres på de vilkår
som fremgår av denne Avtalen.
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6.3.2

Hver av Partene har rett, men ingen plikt til å på egne vegne og etter eget skjønn frafalle
enhver av betingelsene for Gjennomføring som fremgår av punkt 6.1 som er til fordel for
vedkommende Part.

7

BRUDD PÅ AVTALEN FØR GJENNOMFØRING OG HEVING

7.1

Varslingsplikt
Frem til Gjennomføringen skal Partene skriftlig varsle hverandre om ethvert forhold som
utgjør eller rimeligvis kan forventes å utgjøre et brudd på Avtalen umiddelbart etter at
vedkommende Part blir kjent med forholdet.

7.2

Grunnlag for heving
Avtalen kan når som helst før Gjennomføring heves:

7.3

(a)

ved skriftlig avtale mellom Partene; eller

(b)

dersom betingelsene for Gjennomføringen ikke er oppfylt (av en hvilken som helst
grunn, unntatt der dette skyldes mislighold av den Part som ønsker å heve Avtalen)
innen 1. september 2022; eller

(c)

av en Part, dersom den annen Part vesentlig har misligholdt sine forpliktelser etter
denne Avtalen.

Rettigheter ved heving
Dersom Avtalen heves i henhold til punkt 7.2 over skal Partenes videre forpliktelser etter
Avtalen bortfalle og ikke få noen ytterligere virkning, og ingen av Partene skal ha noe krav
mot den annen Part etter denne Avtalen, likevel slik at:
(a)

heving ikke skal påvirke en Parts rett på eller ansvar for erstatning som følge av
mislighold av Avtalen som har funnet sted før slik heving av Avtalen;

(b)

dersom en Part har hevet Avtalen på grunn av den annen Parts mislighold av Avtalen,
skal slik heving ikke begrense den hevende Parts rett til å kreve erstatning for
økonomisk tap som følge av bortfall av Avtalen; og

(c)

Partenes forpliktelser som er angitt i punkt 11 (Garantikrav), 14 (Kunngjøringer og
Konfidensialitet), 15 (Generelle bestemmelser) og 16 (Lovvalg og Tvisteløsning), skal
fortsette å gjelde etter slik heving.

8

GJENNOMFØRING

8.1

Gjennomføring skal finne sted fem (5) Virkedager etter at betingelsene for Gjennomføring er
oppfylt, eller på et annet tidspunkt som avtales mellom Partene, elektronisk ved utveksling
av dokumenter.

8.2

På Gjennomføringen skal Selger:
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8.3

(a)

dokumentere for Kjøper at de(n) som gjennomfører Avtalen på vegne av Selger har
nødvendig fullmakt;

(b)

levere til Kjøper kopi av signert protokoll fra styremøte i Stange Nett som godkjenner
overdragelsen av Stange Nett-aksjene til Kjøper;

(c)

levere til Kjøper kopi av signert protokoll fra styremøte i ENAS som godkjenner
overdragelsen av ENAS-aksjene til Kjøper;

(d)

levere til Kjøper kopi av signert protokoll fra selskapsmøte i VKDA som godkjenner
overdragelsen av VKDA-andelene til Datterselskapet;

(e)

levere til Kjøper en kopi av aksjeeierbok i Stange Nett som viser at Kjøper har blitt
registrert som eier av Stange Nett-aksjene, fri for enhver Heftelse, og sørge for at
Stange Nett utsteder en bekreftelse til Kjøper på at Kjøper er registrert som eier av
Stange Nett-aksjene i aksjeeierboken;

(f)

levere til Kjøper en kopi av aksjeeierbok i ENAS som viser at Kjøper har blitt registrert
som eier av ENAS-aksjene, fri for enhver Heftelse, og sørge for at ENAS utsteder en
bekreftelse til Kjøper på at Kjøper er registrert som eier av ENAS-aksjene i
aksjeeierboken;

(g)

levere til Kjøper en kopi av oppdatert selskapsavtale for VKDA, som viser at
Datterselskapet er eier av VKDA-andelene, og erklæring om samtykke til at uttreden
registreres i Foretaksregisteret;

(h)

levere til Kjøper signert erklæring om rettigheter i kommunal grunn fra Stange
kommune som inntatt i Vedlegg 5

(i)

dokumentere for Kjøper at Viksdammen er overført fra Selger til Datterselskapet,
herunder signert skjøte eller tinglysningsdokument for overføring av rettigheter til fast
eiendom;

(j)

levere til Kjøper fratredelseserklæringer fra samtlige styremedlemmer i Stange Nett,
som bekrefter at de fratrer fra tidspunktet for heving av generalforsamlingen som skal
avholdes i Stange Nett på eller umiddelbart etter Gjennomføringen, og at de gir avkall
på enhver rett til honorar og andre krav som de måtte ha mot Stange Nett i kraft av
sine verv som styremedlem på dette tidspunkt;

(k)

gjøre opp innskuddsforpliktelsen for Eidsiva-aksjene ved motregning av
Selgerkreditten i henhold denne Avtalen;

(l)

gjøre opp innskuddsforpliktelsen for Vederlagsaksjene med overføring av Eidsivaaksjene i henhold til denne Avtalen; og

(m)

tiltre, og fremlegge dokumentasjon på at Stange kommune tiltrer, aksjonæravtalene
for både Kjøper og IEH.

På Gjennomføringen skal Kjøper:
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8.4

8.5

(a)

dokumentere for Selger at de(n) som gjennomfører Avtalen på vegne av Kjøper har
nødvendig fullmakt;

(b)

gi skriftlig melding om sitt kjøp av Stange Nett-aksjene til Stange Nett;

(c)

gi skriftlig melding om sitt kjøp av ENAS-aksjene til ENAS;

(d)

sørge for at Datterselskapet gir skriftlig melding om sitt kjøp av VKDA-andelene til
VKDA;

(e)

levere til Selger dokumentasjon på at de Ansatte har signert nye ansettelsesavtaler;

(f)

sørge for at Stange Nett gjør opp utestående gjeld til Selger per
Gjennomføringsdatoen;

(g)

utstede Selgerkreditten i henhold til denne Avtalen;

(h)

dokumentere gjennomføring av kapitalforhøyelse i Kjøper for utstedelse av
Eidsiva-aksjene i tråd med denne Avtalen ved fremleggelse av revisorbekreftelse på
at innskuddet er mottatt, oppdaterte vedtekter og aksjeeierbok som dokumenterer at
Selger er blitt eier av Eidsiva-aksjene fri for enhver Heftelse;

(i)

dokumentere styrets godkjennelse til overføring av Eidsiva-aksjene til IEH;

(j)

levere til IEH en kopi av aksjeeierbok i Kjøper som viser at IEH har blitt registrert som
eier av Eidsiva-aksjene etter overføring fra Selger, fri for enhver Heftelse; og

(k)

etter å ha blitt registrert som eier av Stange Nett-aksjene i aksjeeierboken, sørge for
avholdelse av en ekstraordinær generalforsamling i Stange Nett for å i) erstatte de
fratredende styremedlemmene, ii) fatte vedtak, i den utstrekning det er tillatt etter
Gjeldende Rett, som fritar alle tidligere og nåværende styremedlemmer fra ethvert
ansvar overfor Stange Nett i tilknytning til deres styreverv.

På Gjennomføringen skal IEH:
(a)

dokumentere for Selger at de(n) som gjennomfører Avtalen på vegne av IEH, har
nødvendig fullmakt;

(b)

gi skriftlig melding om sitt kjøp av Eidsiva-aksjene til Kjøper;

(c)

dokumentere gjennomføring av kapitalforhøyelse i IEH for utstedelse av
Vederlagsaksjene i tråd med denne Avtalen ved fremleggelse av revisorbekreftelse på
at innskuddet er mottatt, oppdaterte vedtekter og aksjeeierbok som dokumenterer at
Selger er blitt eier av Vederlagsaksjene fri for enhver Heftelse.

Alle handlinger som fremgår av punkt 8.2, 8.3 og 8.4 skal (så vidt praktisk mulig) utføres
samtidig, og skal være gjensidig betinget av hverandre. Hver Part kan (i tillegg til og uten
hensyn til øvrige tilgjengelige rettigheter og rettsmidler) tilbakekalle enhver handling foretatt
etter punkt 8.2, 8.3 og 8.4 (så vidt mulig) og kreve reversering av slik handling, inntil den
annen Part har oppfylt alle sine forpliktelser etter nevnte bestemmelser.
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8.6

Når alle relevante handlinger for Gjennomføringen har funnet sted, skal Partene signere et
gjennomføringsmemorandum som bekreftelse på at Gjennomføringen har funnet sted.

9

KJØPER OG IEHS GARANTIER

9.1

Kjøper og IEH innestår for og garanterer overfor Selger at Kjøpers og IEHs Garantier i dette
punkt 9 er riktig og ikke misvisende på Avtaledatoen og Gjennomføringsdatoen (med mindre
annet fremgår av den individuelle garantien).

9.2

Kjøper og IEHs Garantier er kvalifisert av (i) de fakta og omstendigheter som fremgår av
eller er referert til i denne Avtalen eller (ii) det som er Rimelig Opplyst.

9.3

Rettslig status

9.3.1

Hver av Kjøper og IEH er et behørig stiftet aksjeselskap som gyldig eksisterer under norsk
rett.

9.3.2

Hver av Kjøper og IEH har myndighet og nødvendig fullmakt til å inngå og oppfylle denne
Avtalen, og til å utføre og levere de forpliktelsene som følger av denne. Avtalen er behørig
inngått og oppfylt av hver av Kjøper og IEH, som innehar nødvendig fullmakt. Forutsatt at
Selger har tilsvarende fullmakt til å inngå og oppfylle Avtalen, skal Avtalen utgjøre en rettslig,
gyldig og bindende forpliktelse for hver av Kjøper og IEH, som kan håndheves overfor hver
av Kjøper og IEH i henhold til vilkårene denne oppstiller.

9.4

Ingen konflikt
Verken Kjøpers eller IEHs inngåelse av denne Avtalen, eller gjennomføring av
Transaksjonen, vil være i strid med eller bryte med vedtektene eller beslutning foretatt av
styret, generalforsamlingen eller annet lignende foretaksorgan hos hver av Kjøper og IEH.

9.5

Aksjene

9.5.1

Kjøper garanterer på Gjennomføringen at Eidsiva-aksjene er gyldig utstedt og fri for enhver
Heftelse, forutsatt at Selger gjør opp med Selgerkreditten. Det foreligger ingen avtale, verken
med eller uten forbehold, om å skape noen form for Heftelse på Eidsiva-aksjene. Ved
Gjennomføringen vil Selger få full rettslig rådighet og eierskap til Eidsiva-aksjene, fri for
enhver Heftelse, før Selger overfører Eidsiva-aksjene til IEH.

9.5.2

Kjøper og IEH garanterer at Vederlagsaksjene er gyldig utstedt og fri for enhver Heftelse,
forutsatt at Selger overfører Eidsiva-aksjene til IEH fri for enhver Heftelse. Det foreligger
ingen avtale, verken med eller uten forbehold, om å skape noen form for Heftelse på
Vederlagsaksjene. Ved Gjennomføringen vil Selger få full rettslig rådighet og eierskap til
Vederlagsaksjene, fri for enhver Heftelse.

9.6

Regnskap
Basert på de fakta som var tilgjengelige for styret i hver av Kjøper og IEH på tidspunktet for
godkjennelsen av Regnskapet, ble Regnskapet utarbeidet i overensstemmelse med de
gjeldende Regnskapsprinsippene, og gav, med forbehold for eventuelle unntak som følger
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av Regnskapet, i all vesentlighet et rettvisende bilde av eiendelene og forpliktelsene, samt
driftsresultatet og kontantstrømmen i hver av Kjøper og IEH på regnskapsdatoen.
9.7

Skatt

9.7.1

Hver av Kjøper og IEH har rettidig inngitt alle Skattemeldinger og andre lovpålagte oppgaver
og meldinger til relevante skatte- og avgiftsmyndigheter. All informasjon i slike pliktige
Skattemeldinger og andre oppgaver var nøyaktig, korrekt og fullstendig på tidspunktet for
innlevering. Hver av Kjøper og IEH har betalt alle forfalte Skatter og avgifter ved forfall, og
har rettidig foretatt forskuddstrekk for alle Skatter og avgifter som hver av Kjøper og IEH er,
eller var pålagt, å foreta forskuddstrekk for, og hver av Kjøper og IEH har rettidig overholdt
innberetningsplikten i relasjon til slike betalinger.

9.7.2

Verken Kjøper eller IEH er part i noen tvist eller uenighet med Offentlige Myndigheter knyttet
til Skatt, og, etter Kjøpers Kunnskap, foreligger det ikke grunnlag for slik tvist eller uenighet.
Verken Kjøper eller IEH har blitt varslet om kontroll eller bokettersyn av Offentlig Myndighet.

9.8

Informasjonsmaterialet
Etter Kjøpers Kunnskap er innholdet i Kjøpers Informasjonsmateriale korrekt og ikke
misvisende.

9.9

Ingen andre garantier
Med unntak av Kjøper og IEHs Garantier, gir verken Kjøper eller IEH noen uttrykkelige eller
implisitte garantier eller forsikringer med hensyn til Kjøper, IEH eller deres ansvar,
virksomhet eller eiendeler.

10

SELGERS GARANTIER

10.1

Selger innestår for og garanterer overfor Kjøper at hver og en av Selgers Garantier i dette
punkt 10 er riktige og ikke misvisende på Avtaledatoen og Gjennomføringsdatoen (med
mindre annet fremgår av den individuelle garantien).

10.2

Selgers Garantier er kvalifisert av (i) de fakta og omstendigheter som fremgår av eller er
referert til i denne Avtalen eller (ii) det som er Rimelig Opplyst.

10.3

Rettslig status

10.3.1

Selger er et behørig stiftet aksjeselskap som gyldig eksisterer under norsk rett.

10.3.2

Selger har myndighet og nødvendig fullmakt til å inngå og oppfylle denne Avtalen, og til å
utføre og levere de forpliktelsene som følger av denne. Avtalen er behørig inngått og oppfylt
av Selger som innehar nødvendig fullmakt. Forutsatt at Kjøper har tilsvarende fullmakt til å
inngå og oppfylle Avtalen, skal Avtalen utgjøre en rettslig, gyldig og bindende forpliktelse for
Selger, som kan håndheves overfor Selger i henhold til vilkårene denne oppstiller.
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10.4

Ingen konflikt
Verken inngåelsen av denne Avtalen, eller gjennomføringen av Transaksjonen, vil være i
strid med eller bryte med vedtektene eller lignende grunnleggende dokumenter, eller
beslutninger fra styret, generalforsamlingen eller lignende foretaksorgan hos Selger eller
Stange Nett.

10.5

Aksjene mv.

10.5.1

Selger har full rettslig rådighet og eierskap til Stange Nett-aksjene, ENAS-aksjene, VKDAandelene og Viksdammen.

10.5.2

Stange Nett-aksjene utgjør 100 % av de samlede utstedte aksjene i Stange Nett på en fullt
utvannet basis, og er gyldig utstedt, fullt ut betalt og fri for enhver Heftelse. Det foreligger
ingen avtale, verken med eller uten forbehold, om å skape noen form for Heftelse på Stange
Nett-aksjene. Ved Gjennomføringen vil Kjøper få full rettslig rådighet og eierskap til Stange
Nett-aksjene, fri for enhver Heftelse.

10.5.3

ENAS-aksjene utgjør 8 % av de samlede utstedte aksjene i ENAS på en fullt utvannet basis,
og er gyldig utstedt, fullt ut betalt og fri for enhver Heftelse. Det foreligger ingen avtale,
verken med eller uten forbehold, om å skape noen form for Heftelse på ENAS-aksjene. Ved
Gjennomføringen vil Kjøper få full rettslig rådighet og eierskap til ENAS-aksjene, fri for
enhver Heftelse.

10.5.4

VKDA-andelene utgjør 5 % av de samlede antall selskapsandeler i VKDA, og er gyldig
utstedt, fullt ut betalt og fri for enhver Heftelse. Det foreligger ingen avtale, verken med eller
uten forbehold, om å skape noen form for Heftelse på VKDA-andelene. Ved
Gjennomføringen vil Kjøper få full rettslig rådighet og eierskap til VKDA-andelene, fri for
enhver Heftelse.

10.5.5

Det er ingen utestående finansielle instrumenter utstedt av Stange Nett som kan konverteres
til eller byttes mot, eller opsjoner eller annen rett til å kreve Stange Nett for, eller annen
forpliktelse for Stange Nett til å utstede aksjer i Stange Nett. Stange Nett har ingen
utestående forpliktelse til å kjøpe tilbake eller innløse aksjer.

10.5.6

Etter Selgers Kunnskap er Viksdammen i alle vesentlige henseender bygget og driftet i
overenstemmelse med gjeldende lover, regler og vedtak fra offentlige myndigheter, og det
har ikke vært utøvet aktivitet som forurenser eller påvirker miljøet utover det som må anses
som normalt for virksomheter av tilsvarende karakter. Etter Selgers Kunnskap foreligger det
ikke uoppfylte pålegg fra offentlige myndigheter relatert til Viksdammen.

10.6

Regnskap
Basert på de fakta som var tilgjengelige for styret i Stange Nett på tidspunktet for
godkjennelsen av Regnskapet, ble Regnskapet utarbeidet i overensstemmelse med de
gjeldende Regnskapsprinsippene, og gav, med forbehold for eventuelle unntak som følger
av Regnskapet, i all vesentlighet et rettvisende bilde av eiendelene og forpliktelsene, samt
driftsresultatet og kontantstrømmen i Stange Nett på regnskapsdatoen.
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10.7

Skatt

10.7.1

Stange Nett har rettidig inngitt alle Skattemeldinger og andre lovpålagte oppgaver og
meldinger til relevante skatte- og avgiftsmyndigheter. All informasjon i slike pliktige
Skattemeldinger og andre oppgaver var nøyaktig, korrekt og fullstendig på tidspunktet for
innlevering. Stange Nett har betalt alle forfalte Skatter og avgifter ved forfall, og Stange Nett
har rettidig foretatt forskuddstrekk for alle Skatter og avgifter som Stange Nett er, eller var
pålagt, å foreta forskuddstrekk for, og Stange Nett har rettidig overholdt innberetningsplikten
i relasjon til slike betalinger.

10.7.2

Stange Nett er på Avtaledatoen ikke part i noen tvist eller uenighet med Offentlige
Myndigheter knyttet til Skatt, og, etter Selgers Kunnskap, foreligger det ikke grunnlag for slik
tvist eller uenighet. Stange Nett har ikke blitt varslet om kontroll eller bokettersyn av Offentlig
Myndighet.

10.8

Informasjonsmaterialet
Etter Selgers Kunnskap er innholdet i Selgers Informasjonsmateriale korrekt og ikke
misvisende.

10.9

Ingen andre garantier
Med unntak av Selgers Garantier, gir Selger verken uttrykkelige eller implisitte garantier eller
forsikringer med hensyn til Eiendelene, de Ansatte, Stange Nett eller sitt ansvar, virksomhet
eller eiendeler.

11

GARANTIKRAV

11.1

Kjøper håndterer alle krav som følge av brudd på Selgers Garantier på vegne av seg selv og
IEH. Selger skal rette alle krav som følge av brudd på Kjøper og IEHs garantier mot Kjøper,
og et etterfølgende oppgjør mellom Kjøper og IEH skal være Selger uvedkommende.

11.2

Med unntak av det som følger av punkt 11.3 - 11.13, skal en Part erstatte ethvert rimelig
påregnelig økonomisk tap den annen Part påføres på grunn av brudd på henholdsvis
Selgers Garantier eller Kjøper og IEHs Garantier.

11.3

Kjøper har på vegne av seg selv og IEH foretatt en finansiell og juridisk
selskapsgjennomgang (due diligence) av Eiendelene og de Ansatte på grunnlag av Selgers
Informasjonsmateriale. Verken Kjøper eller IEH kan fremme garantikrav som følge av forhold
som Kjøper hadde eller burde hatt kunnskap om på Avtaledatoen eller som for øvrig er
Rimelig Opplyst i Selgers Informasjonsmateriale.

11.4

Selger har foretatt en helt overordnet finansiell og juridisk selskapsgjennomgang (due
diligence) av utvalgte virksomhetsområder hos Kjøper på grunnlag av Kjøpers
Informasjonsmateriale. Selger kan ikke fremme garantikrav som følge av forhold som Selger
hadde eller burde hatt kunnskap om på Avtaledatoen eller som for øvrig er Rimelig Opplyst i
Kjøpers Informasjonsmateriale.
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11.5

11.6

En Part må skriftlig varsle den annen Part om brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller
Kjøper og IEHs Garantier innen tretti (30) dager etter at Parten ble klar over de forhold som
medførte brudd på de aktuelle garantiene, likevel slik at fristen for Hafslund Eco til å fremme
krav (jf. punkt 15.1.4) skal regnes fra det tidspunktet Hafslund Eco ble klar over de forhold
som medførte brudd på de aktuelle garantiene. En Part kan ikke fremme krav på grunnlag av
brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller Kjøper og IEHs Garantier etter datoen som
faller
(a)

fem (5) år etter Gjennomføringsdatoen for brudd på garantiene i punkt 9.7 og 10.7
(Skatt);

(b)

tre (3) år etter Gjennomføringsdatoen for brudd på garantiene i punkt 9.3 (Rettslig
status) og 9.5 (Aksjene) i Kjøper og IEHs Garantier, og punkt 10.3 (Rettslig status) og
10.5 (Aksjene) i Selgers Garantier; og

(c)

atten (18) måneder etter Gjennomføringen for andre garantibrudd.

En Parts ansvar for brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller Kjøper og IEHs Garantier
skal kvantitativt begrenses som følger:
(a)

Parten skal ikke være ansvarlig for enkeltkrav under NOK 1 million. Tap som oppstår
som følge av samme forhold eller tilknyttede forhold, skal bli bedømt som ett krav etter
dette punkt 11.6.

(b)

Parten skal ikke være ansvarlig med mindre det totale tap Parten ellers er ansvarlig
for overstiger NOK 10 millioner, og skal i så fall kun være ansvarlig for det
overskytende beløpet.

(c)

Partens totale ansvar for brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller Kjøper og IEHs
Garantier skal aldri overstige NOK 80 millioner.

Dette punkt 11.6 skal ikke begrense en Parts ansvar for brudd på garantiene i punkt 9.3
(Rettslig status) og 9.5 (Aksjene) i Kjøper og IEHs Garantier, og punkt 10.3 (Rettslig status)
og 10.5 (Aksjene) i Selgers Garantier.
11.7

Punkt 11.3 - 11.6 skal ikke begrense en Parts ansvar for brudd på henholdsvis Selgers
Garantier eller Kjøper og IEHs Garantier som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra den
misligholdende Partens side.

11.8

En Part svarer ikke for tap i den utstrekning slikt tap med rimelighet kunne vært avverget
eller begrenset ved rimelige tiltak hos den annen Part eller Partens Nærstående.

11.9

Kjøper skal informere Selger uten ugrunnet opphold dersom Kjøper mottar varsel om krav
fra en tredjepart, som kan resultere i et krav mot Selger for brudd på Selgers Garantier
("Tredjepartskrav"). Kjøper skal, etter rådføring med Selger, lede og kontrollere forsvaret i
enhver klageprosess, rettsprosess eller voldgift vedrørende et Tredjepartskrav, med de
begrensninger som følger av eventuelle rettigheter til utenforstående assurandører. Kjøper
skal ikke inngå forlik eller gjøre innrømmelser i slik rettsprosess eller voldgift uten Selgers
skriftlige forutgående samtykke. Slikt samtykke kan bare nektes på saklig grunnlag.

11.10

En Part skal ikke være ansvarlig for tap i den utstrekning tapet:
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(a)

oppstår som et resultat av ny lovgivning som ikke var i kraft på Gjennomføringsdatoen
eller endringer i lovgiving eller forvaltningspraksis etter Gjennomføringsdatoen;

(b)

er hensyntatt gjennom avsetninger i Regnskapet eller årsregnskapet for 2021;

(c)

dekkes av forsikringer hos den annen Part eller dennes Nærstående;

(d)

er dekket ved krav mot tredjeparter iht. lov, avtale eller på annen måte;

(e)

oppstår som en følge av en handling, unnlatelse, instruksjon eller transaksjon foretatt
av den annen Part;

(f)

er et indirekte tap; eller

(g)

er et betinget tap. Betingede tap kan ikke kreves erstattet før den relevante betingelse
er inntruffet og tapet således konstatert.

11.11

Dersom en Part har betalt erstatning til den annen Part og sistnevnte Part eller dennes
Nærstående mottar dekning fra en tredjepart (inkludert dekning under forsikringspoliser) for
tapet, skal sistnevnte Part tilbakebetale det mottatte beløpet til den førstnevnte Parten,
fratrukket eventuelle økte forsikringskostnader, herunder økte premie, som følge av
dekningen, oppad begrenset til det beløpet den førstnevnte Part har erstattet.

11.12

Ved beregningen av en Parts tap som følge av brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller
Kjøper og IEHs Garantier, skal enhver besparelse eller nettogevinst for Parten og dennes
Nærstående som følge av det forholdet garantibruddet eller det relevante tap gjelder, tas
med, inkludert men ikke begrenset til enhver nåværende eller fremtidig reduksjon i Skatt hos
Parten eller dennes Nærstående som er et resultat av slike forhold eller tap.

11.13

Partenes rett til å kreve erstatning under dette punkt 11 skal være Partenes eneste
beføyelse for brudd på henholdsvis Selgers Garantier eller Kjøper og IEHs Garantier etter
Avtalen.

12

SPESIFIKKE SKADESLØSHOLDELSER

12.1

Selger samtykker i å holde Kjøper og Kjøpers Nærstående, og deres respektive etterfølgere
og stedfortredere skadesløse for ethvert tap og/eller for kostnader påført i forbindelse med
eller som følge av:
(a)

ethvert krav, forpliktelser og ansvar fremsatt overfor Stange Nett som gjelder ukorrekt
avgiftsbehandling i fellesregistreringen med Selger, som Stange Nett vil være
solidarisk ansvarlig for som følge av at Stange Nett tidligere inngikk i
fellesregistreringen på tidspunktet for avgiftsbehandlingen;

(b)

ansvar for alle forpliktelser etter Selgers ytelsesbaserte pensjonsordning hos KLP,
herunder men ikke begrenset til reguleringspremier, slik beskrevet i punkt 13.5; og

(c)

skatt- og/eller avgiftskrav knyttet til VKDA-andelene frem til tidspunktet for
Gjennomføringen.
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12.2

Dersom det i løpet av de første fem år etter Gjennomføringen oppdages at grunn eller
servitutter som tilhører og brukes i Stange Netts kjernevirksomhet eller i Viksdammen formelt
er tinglyst i Stange kommunes navn og disse rettighetene ikke er omfattet av erklæring fra
Stange kommune som inntatt i Vedlegg 5, skal Selger holde Kjøper skadesløs i forbindelse
med overføring av rett til slik grunn eller servitutter til henholdsvis Stange Nett eller
Datterselskapet.

12.3

Kjøper kan ikke fremme krav på grunnlag av skadesløsholdelsene i dette punkt 12 etter
datoen som faller fem år etter Gjennomføringsdatoen. Punkt 11.6 (c), 11.7, 11.8, 11.9,
11.10, 11.11 og 11.12 skal gis tilsvarende anvendelse på krav etter dette punkt 12. Øvrige
begrensinger som fremgår av punkt 11 skal ikke gjelde for krav etter dette punkt 12.

13

FORPLIKTELSER ETTER GJENNOMFØRINGEN

13.1

Kapitalforhøyelsene i hver av Kjøper og IEH skal sendes til registrering i Foretaksregisteret
umiddelbart etter Gjennomføringen.

13.2

Kjøper skal så snart som mulig etter Gjennomføringsdatoen informere NVE, RME og OED
om gjennomføringen av Transaksjonen.

13.3

Kjøper skal så snart som praktisk mulig etter Gjennomføringen oppdatere Stange Netts
nettariffer tilsvarende Elvias nettariffer, og informere Stange Netts nettkunder og RME om
endringene i nettariffene som følge av Transaksjonen i rimelig tid før de trer i kraft, jf. § 13-5 i
kontrollforskriften.

13.4

Selger skal før eller så snart som mulig etter gjennomføring av Transaksjonen:
(a)

sørge for at rettslig rådighet til alle eiendommer og rettigheter til grunn hvor Stange
Netts anlegg er lokalisert eller som for øvrig er benyttet i Stange Netts
kjernevirksomhet (kontorlokaler unntatt), men som i dag er tinglyst i Selgers navn,
overdras (inkludert tinglysning) fra Selger til Stange Nett. Dette omfatter overføring av
Finstad trafostasjon (gnr. 16, bnr. 292 i Stange kommune), Ilseng trafostasjon (gnr.
211, bnr. 154 i Stange kommune), Bekkelaget trafostasjon (gnr. 16, bnr. 292 i Stange
kommune) og Vika koblingsstasjon (gnr. 172, bnr. 3 i Stange kommune), med
påfølgende hjemmelsskifte fra Selger til Stange Nett;

(b)

sørge for at rettslig rådighet til alle eiendommer og rettigheter til grunn som er
nødvendig for å eie og drifte Viksdammen, men som i dag er tinglyst i Selgers navn,
overdras (inkludert tinglysning) fra Selger til Datterselskapet. Dette omfatter overføring
av eiendomsretten til den tidligere kraftstasjonstomten i tilknytning til Viksdammen,
gnr. 172 bnr. 3 i Stange kommune, med påfølgende hjemmelsskifte fra Selger til
Datterselskapet;

(c)

sørge for å fradele eventuell eiendom og/eller anlegg på gnr. 172 bnr. 3 i Stange
kommune som tilhører Stange Nett og tinglyse hjemmel til grunn i Stange Netts navn;

(d)

medvirke til at eventuelt andre hjemler og grunnrettigheter som ligger i Selger, men
som tilhører Stange Netts kjernevirksomhet eller Viksdammen, overføres til
henholdsvis Stange Nett eller Datterselskapet og at slik overføring tinglyses; og
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(e)

dekke enhver kostnad, herunder eventuell dokumentavgift, forbundet med dette punkt
13.4.

13.5

Selger skal være ansvarlig for og sørge for å betale alle forpliktelser knyttet til Selgers
ytelsesbaserte pensjonsordning hos KLP, herunder men ikke begrenset til,
reguleringspremier, for nåværende eller tidligere ansatte i Selger. Dersom Stange Energi
oppløses etter Gjennomføring, skal Stange kommune sørge for å ta over samtlige
forpliktelser etter Selgers tidligere ytelsespensjonsordning hos KLP (herunder, men ikke
begrenset til, reguleringspremier).

13.6

Dersom Stange kommune beslutter å oppløse Selger eller på annen måte overfører
Vederlagsaksjene fra Selger til Stange kommune, plikter Stange kommune enten (i) å stille
lovlig sikkerhet, som etter Kjøpers vurdering gir tilfredsstillende sikkerhet for oppfyllelse av
Selgers forpliktelser etter Avtalen, eller (ii) dokumentere at Stange kommune lovlig tiltrer
Avtalen i sin helhet og overtar Selgers forpliktelser etter denne, herunder Avtalens
bestemmelser om garantier og skadesløsholdelser. Kjøper skal samtykke til sikkerheten som
stilles eller tiltredelsen til Avtalen før oppløsning eller overføring av Vederlagsaksjene finner
sted. Partene er enige om at eventuell lovlig pantsettelse av Vederlagsaksjene vil utgjøre
tilfredsstillende sikkerhet etter dette punkt 13.6.

13.7

Selger og Kjøper skal ved innlevering av skattemelding for transaksjonsåret sørge for at
skattemeldingen og tilhørende deltakeroppgaver er basert på skattemessig kontinuitet hva
gjelder deltakerandelen i VKDA og den overførte andelen av de særskilte driftsmidler i
kraftanlegg som nevnt i skatteloven § 18-6 første ledd og fallrettigheter eller andel i slike, jf.
punkt 2.5 ovenfor.

14

KUNNGJØRINGER OG KONFIDENSIALITET

14.1

Ingen kunngjøring om Avtalens eksistens eller innhold skal foretas av, eller på vegne av, en
Part uten forutgående skriftlig godkjenning fra den andre Part. Partene skal bli enige om en
pressemelding som informerer om at Transaksjonen er avtalt og/eller gjennomført. Alle
Partene er kommunalt eid, og denne Avtalen og Transaksjonen kan derfor bli gjort offentlig i
lys av Partenes eieres forpliktelser etter Gjeldende Rett. Partene er videre kjent med at
aksjonæravtalen for IEH og Eidsiva er offentlig tilgjengelig.

14.2

Selger skal etter Gjennomføringen holde konfidensielt, og skal sørge for at Selgers
styremedlemmer, konsulenter, ansatte, representanter og rådgivere holder konfidensielt, all
informasjon relatert til Eiendelene og de Ansatte.

14.3

Verken punkt 14.1 eller punkt 14.2 skal gjelde (i) informasjon som er eller blir offentlig
tilgjengelig når dette ikke skyldes feil begått av en Part; eller (ii) i den utstrekning
fremleggelse eller bruk av informasjonen er pålagt ved lov, forskrift eller i rettsprosess. Punkt
14.2 skal heller ikke gjelde hvor fremleggelsen er gjort til en tredjepart i forbindelse med en
due diligence av den relevante Part, og den aktuelle tredjeparten har forpliktet seg til å holde
informasjonen konfidensiell.

14.4

Avtalens bestemmelser om konfidensialitet skal gjelde selv om avtalen blir hevet.
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15

GENERELLE BESTEMMELSER

15.1.1

Avtalen utgjør hele avtaleforholdet mellom Partene vedrørende Transaksjonen og erstatter
alle tidligere avtaler, så vel muntlige som skriftlige, mellom Partene i tilknytning til
Transaksjonen.

15.1.2

Avtalen kan bare endres ved en skriftlig avtale signert av Partene.

15.1.3

Ingen Part skal under noen omstendighet kunne heve Avtalen, bortsett fra før Gjennomføring
i henhold til punkt 7.

15.1.4

Ingen Part kan overføre sine rettigheter eller forpliktelser etter denne Avtalen til en annen
part (verken ved overføring, fusjon, sammenslåing eller på annen måte) uten forutgående
skriftlig samtykke fra den annen Part eller dersom det skjer som ledd i omorganisering eller
konsernintern overdragelse. Ved inngåelse av denne Avtalen samtykker Selger til at alle
rettigheter etter denne Avtalen vedrørende VKDA-andelene og Viksdammen, herunder
garantikrav og krav som følge av brudd på skadesløsholdelse, med de begrensinger som
følger av denne Avtalen, skal anses overdratt til Hafslund Eco fra og med Gjennomføring.

15.1.5

Med mindre Avtalen uttrykkelig fastsetter noe annet, skal hver av Partene dekke sine egne
kostnader og utgifter ved utarbeidelsen, signeringen og gjennomføringen av denne Avtalen
og Transaksjonen, herunder alle salærer og kostnader til advokater, representanter og
rådgivere.

15.1.6

Eventuell ugyldighet eller ulovlighet knyttet til, eller manglende adgang til fullbyrdelse av,
Avtalens bestemmelser i én jurisdiksjon, skal ikke innvirke på gyldigheten, lovligheten eller
fullbyrdelsen av vedkommende bestemmelse i andre jurisdiksjoner, eller annen
bestemmelse i Avtalen i noen jurisdiksjon.

15.1.7

Dersom en Part, som er pålagt å betale et beløp (inkludert renter) etter denne Avtalen, ikke
betaler ved forfall, skal vedkommende betale renter på denne summen for perioden fra og
med forfallsdato og frem til dagen da betaling faktisk skjer i henhold til lov om renter ved
forsinket betaling av 1976.

15.1.8

Selgers ansvar og det samlede ansvaret for Eidsiva og IEH for brudd på denne Avtalen skal
ikke under noen omstendighet overstige Kjøpesummen.

15.2

Meddelelser
Enhver meddelelse som skal avgis etter denne Avtalen skal være skriftlig og på norsk. Slik
meddelelse skal være ansett gyldig avgitt når den er levert personlig eller gjennom post eller
e-post til vedkommende Part ved bruk av følgende kontaktinformasjon (informasjonen kan
endres av vedkommende Part ved skriftlig varsel til den andre Part i forkant av
meddelelsen):
Dersom til Selger:

Stange Energi AS
v/Ragnhild Skarstad Sveen
Storgate 43, 2335 Stange
ragnhild.sveen@stangeenergi.no
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Med kopi til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS
v/Ole Henrik Wille
Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo
owi@wr.no

Dersom til Kjøper:

Eidsiva Energi AS
v/Leif Henning Asla
Postboks 4100, 2307 Hamar
leif.henning.asla@eidsiva.no

Med kopi til:

Advokatfirmaet Thommessen AS
v/Gunnar Martinsen
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo
gma@thommessen.no

Dersom til IEH:

Innlandet Energi Holding AS
v/Oddleiv Sæle
Industrigata 45, 2619 Lillehammer
oddleiv.saele@innlandet-energi.no

Med kopi til:

Advokatfirmaet Forsberg DA
v/Jens I. Kobro
Postboks 1289 Vika, 0111 Oslo Norway
jik@forsberglaw.no

16

LOVVALG OG TVISTELØSNING

16.1

Avtalen er underlagt, og skal tolkes i samsvar med, norsk rett.

16.2

Enhver uenighet eller tvist og ethvert krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med
denne avtalen, eller et brudd på, terminering av eller ugyldighet av denne avtalen, skal
avgjøres av de norske domstoler med Oslo tingrett som rett verneting. Partene kan også
forsøke mekling.

* * * * *
[Signaturside følger]
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Signaturside

Stange Energi AS
_____________________________________
Kristen Bartnes
Styreleder

Eidsiva Energi AS
_____________________________________
Øistein Magnar Andresen
Etter fullmakt

Innlandet Energi Holding AS
_____________________________________
Øystein Løseth
Etter fullmakt

Ved sin signatur på Avtalen bekrefter Stange kommune å tiltre aksjonæravtalene for IEH og Kjøper og
denne Avtalens punkt 13.6.
Stange kommune

_____________________________________
Bjarne Højsgaard Christiansen
Ordfører
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VEDLEGG 5

ERKLÆRING STANGE KOMMUNE

VEDLEGG 5

ERKLÆRING STANGE KOMMUNE

ERKLÆRING OM RETTIGHETER KNYTTET TIL EKSISTERENDE NETTANLEGG
Stange kommune bekrefter med dette at Stange Energi Nett AS har tidsubegrenset og vederlagsfri
rett til drift, vedlikehold og oppgradering, herunder også fullstendig utskiftning/fornyelse, for
eksisterende nettanlegg i/på grunn eid av Stange kommune og som i dag benyttes til slik infrastruktur,
Ovennevnte omfatter også rett til nødvendig adkomst over Stange kommunes grunn for utøvelse av
Rettighetene.
Rettighetene er for øvrig gitt på de vilkår som følger av servituttloven.
Anlegg i kommunal veigrunn anses etablert på vilkår om flytteplikt og kostnadsansvar etter vegloven §
32, jf forskrift om ledninger i offentlig veg § 16, med mindre Stange Energi Nett AS kan dokumentere
at dette likevel ikke er tilfellet.
Stange Energi Nett AS kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne erklæringen, helt eller delvis,
uten forutgående samtykke fra Stange kommune, dersom selskapet anser dette ønskelig og/eller
hensiktsmessig.
Denne erklæringen kan tinglyses på eiendommer der ovennevnte nettanlegg er etablert.

[sted, dato]

For Stange kommu
___________________________
[navn]
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VEDLEGG 6

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL KJØPER

'R

PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I
EIDSIVA ENERGI AS
(ORG.NR. 983 424 082)

Den [11. mai] 2022 kl. [13:00] ble det avholdt generalforsamling i Eidsiva Energi AS ("Selskapet"). Generalforsamlingen
ble avholdt [på Selskapets hovedkontor i Vangsvegen 73, Hamar, Norge. / digitalt via Teams.]
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Pål Egil Rønn, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere [og
fullmakter]. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Hafslund AS var representert ved [navn], Innlandet Energi Holding AS var representert ved [navn] og Åmot kommune
var representert ved [navn]. Dermed var samtlige aksjer og stemmer representert.
Følgende saker ble behandlet:

1

VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Pål Egil Rønn ble valgt til møteleder.

2

VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

[navn] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkallingen og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere den

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

4

GODKJENNELSE AV TRANSAKSJONEN

4.1

Bakgrunn

Selskapet, Innlandet

Energi Holding AS

("IEH")

og Stange

Energi AS ("Stange")

har fremforhandlet en

transaksjonsavtale ("Transaksjonsavtalen") om overføring av samtlige aksjer i Stange Energi Nett AS ("Stange Nett"),

et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 985 294 836 og 8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS ("ENAS"), et
norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 987 290 994 til Selskapet, og 5 % av andelene i Vinstra Kraftselskap DA
("VKDA"), et norsk ansvarlig selskap med delt ansvar og organisasjonsnummer 944 001 751 og eierskapet til
Viksdammen damanlegg ("Viksdammen") til et nyetablert datterselskap av Selskapet, Athomstart Invest 683 AS
("Datterselskapet"), mot endelig oppgjør i aksjer i IEH ("Transaksjonen").
Transaksjonen skal gjennomføres i flere steg:
1.

Gjennomføres ved at (i) aksjene i Stange Nett og ENAS overføres til Selskapet hvor kjøpesummen gjøres opp
ved at det utstedes en selgerkreditt til Stange. (ii) Andelene i VKDA og Viksdammen overføres til Datterselskapet
hvor kjøpesummen gjøres opp mot at det utestedes en selgerkreditt til Stange. Deretter (iii) overtar Selskapet
selgerkreditten benevnt i (ii) mot at det utstedes en likelydende fordring til Selskapet fra Datterselskapet, som
umiddelbart konverteres til aksjekapital i Datterselskapet.

2.

Gjennomføres ved at (i) generalforsamlingen i Selskapet vedtar en rettet emisjon mot Stange, hvor Stange gis
rett til å tegne seg for nye aksjer i Selskapet ("Eidsiva-aksjene"). Innskuddsforpliktelsen gjøres opp ved
motregning av selgerkredittene benevnt i Steg 1. Videre (ii) vedtar generalforsamlingen i IEH en rettet emisjon
mot Stange, hvor Stange gis rett til å tegne seg for nye aksjer i IEH. Innskuddsforpliktelsen gjøres opp som
tingsinnskudd ved at Stange overfører Eidsiva-aksjene til IEH.

3.

Umiddelbart etter gjennomføring av Steg 1. og 2. vil Hafslund Eco AS' ("Hafslund Eco") eierandel i Selskapet
via Hafslund AS ("Hafslund") falle til under 50 %. I henhold til aksjonæravtalen for Selskapet har Hafslund Eco
rett til å opprettholde sin eierandel på 50 %. Oppvektingen gjennomføres ved at (i) generalforsamlingen i
Selskapet vedtar en rettet emisjon mot Hafslund Eco hvor Hafslund Eco gis rett til å tegne seg for nye aksjer i
Selskapet ("EE-aksjene"). Innskuddsforpliktelsen gjøres opp som tingsinnskudd ved at Hafslund Eco overfører
aksjer i Hafslund Eco Vannkraft AS ("HEV") og et kontantvederlag til Selskapet. Deretter (ii) overfører Hafslund
Eco EE-aksjene videre til Hafslund.

4.

I tillegg skal (i) generalforsamlingen i HEV vedta en rettet emisjon mot Selskapet hvor Selskapet gis rett til å
tegne seg for nye aksjer i HEV. Innskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved at Selskapet overfører samtlige aksjer
i Datterselskapet til HEV. (ii) HEV og Datterselskapet kan deretter, om ønskelig, fusjoneres gjennom en mordatter fusjon.

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av flere forhold nærmere beskrevet i Transaksjonsavtalens punkt 6. Dersom
Transaksjonen, herunder stegene beskrevet over, gjennomføres, skal alle handlinger (så vidt praktisk mulig) utføres
samtidig, og skal være gjensidig betinget av hverandre.
4.2

Beslutning

På denne bakgrunn og i tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Transaksjonen godkjennes, i det alt vesentligste som beskrevet i utkast til Transaksjonsavtalen, herunder
godkjennes at Stange Energi AS og Stange kommune tiltrer aksjonæravtalen for Selskapet.

5

KAPITALFORHØYELSE

Det vises til Steg 1.(i) skissert under Sak 4 over. På denne bakgrunn og i samsvar med styrets forslag om
kapitalforhøyelse i Selskapet med oppgjør ved motregning av fordringer, samt styrets redegjørelse etter aksjeloven § 26, jf. § 10-2 (3) vedrørende verdsettelse av innskuddet, traff generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse:
i.

Aksjekapitalen forhøyes med NOK [12.290.554,50], fra NOK [1.037.128.524] til NOK [1.049.419.078,50], ved
utstedelse av [8.193.703] nye aksjer, hver pålydende NOK [1,50].

ii.

De nye aksjene skal tegnes av Stange Energi AS (org.nr. 971 585 757).

iii.

Det

skal

betales

NOK

[65,1390212093360]

[66,6390212093]

utgjør

per

overkurs/annen

aksje,
innskutt

hvorav

NOK

egenkapital.

[1,50]
Samlet

er

aksjekapital

og

NOK

tegningsbeløp

er

NOK

[546.020.348,00].
iv.

De nye aksjene tegnes i separat tegningsdokument innen 3 måneder fra dato for generalforsamlingens
beslutning.

v.

Aksjeinnskuddet ytes som tingsinnskudd, ved at Stange Energi AS motregner en fordring på NOK [546.020.348]
som Stange Energi AS har mot Selskapet. Oppgjør av aksjeinnskuddet

motregning av fordringen

anses

gjennomført ved tegning av aksjene.
vi.

For nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse [inntatt
som hhv. Vedlegg

vii.

og Vedlegg

til protokollen].

De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, umiddelbart etter tegningen av de nye
aksjene.

viii.

[Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.]

ix.

Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK

x.

Vedtektene § 4 endres til å lyde:

. Utgiftene dekkes av Selskapet.

"Selskapets aksjekapital er kr [1.049.419.078,50], fordelt på [699.612.719] aksjer, hver pålydende kr [1,50]."
xi.

Kapitalforhøyelsen besluttes i forbindelse med, og er betinget av, gjennomføring av Transaksjonen som
beskrevet i Transaksjonsavtalen, på de vilkår og betingelser som beskrevet i Transaksjonsavtalen.

6

KAPITALFORHØYELSE

Det vises til Steg 3.(i) skissert under Sak 4 over. På denne bakgrunn og i samsvar med styrets forslag om
kapitalforhøyelse i Selskapet med oppgjør i form av tingsinnskudd, samt styrets redegjørelse etter aksjeloven § 2-6, jf.
§ 10-2 (3) vedrørende verdsettelse av innskuddet, traff generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse:
i.

Aksjekapitalen forhøyes med NOK [12.290.554,50], fra NOK [1.049.419 078,50] til NOK [1.061.709.633], ved
utstedelse av [8.193.703] nye aksjer, hver pålydende NOK [1,50].

ii.

De nye aksjene skal tegnes av Hafslund Eco AS (org.nr. 920 596 509).

iii.

Det skal betales NOK [66,63902121] per aksje, hvorav NOK [1,50] er aksjekapital og NOK [65,1390212093360]
utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK [546.020.348,00].

iv.

De nye aksjene tegnes i separat tegningsdokument innen 3 måneder fra dato for generalforsamlingens
beslutning, forutsatt at Stange Energi AS allerede har tegnet seg for forhøyelse av aksjekapitalen til NOK
[1.049.419 078,50].

v.

Aksjeinnskuddet ytes som tingsinnskudd, ved at Hafslund Eco AS overfører [10.298] aksjer i Hafslund Eco
Vannkraft AS (org.nr. 976 894 677) og et kontantvederlag på NOK [401.426.869,00] ("Tingsinnskuddet") til
Selskapet. Oppgjør av aksjeinnskuddet anses gjennomført når Tingsinnskuddet er overført Selskapet og
Selskapet er innført i aksjeeierboken til Hafslund Eco Vannkraft AS.

vi.

For nærmere beskrivelse av Tingsinnskuddet vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse [inntatt
som hhv. Vedlegg

vii.

og Vedlegg

til protokollen].

De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, umiddelbart etter tegningen av de nye
aksjene.

viii.

[Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.]

ix.

Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK

x.

Vedtektene § 4 endres til å lyde som følger:

. Utgiftene dekkes av Selskapet.

"Selskapets aksjekapital er kr [1.061.709.633], fordelt på [707.806.422] aksjer, hver pålydende kr [1,50]."
xi.

Kapitalforhøyelsen besluttes i forbindelse med, og er betinget av, gjennomføring av Transaksjonen som
beskrevet i Transaksjonsavtalen, på de vilkår og betingelser som beskrevet i Transaksjonsavtalen.

7

VEDTEKTSENDRINGER

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter i samsvar med utkast til nye
vedtekter, inntatt som Vedlegg

til protokollen.
***

Alle beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

***

[signaturside følger]

[11.mai] 2022

____________________
[Pål Egil Rønn]
(møteleder)

VEDLEGG
1.
2.
3.
4.

Fortegnelse over møtende aksjeeiere
[Nye vedtekter]
[Styrets redegjørelse]
[Revisors bekreftelse]

____________________
[Navn]
(medundertegner)
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GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL IEH

PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I
INNLANDET ENERGI HOLDING AS
(ORG.NR. 922 320 918)

Den [11. mai] 2022 kl. [13:00] ble det avholdt generalforsamling i Innlandet Energi Holding AS ("Selskapet").
Generalforsamlingen ble avholdt [på Selskapets hovedkontor på Lillehammer, Norge. / digitalt via Teams.]
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øystein Løseth, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere [og
fullmakter]. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Eidskog kommune var representert ved [navn], Elverum Energi AS var representert ved [navn], Engerdal Energi Holding
AS var representert ved [navn], Gjøvik kommune var representert ved [navn], Grue kommune var representert ved
[navn], Hamar kommune var representert ved [navn], Hedmark Fylkeskraft AS var representert ved [navn], Kongsvinger
kommune var representert ved [navn], Lesja kommune var representert ved [navn], Lillehammer kommune var
representert ved [navn] og Gausdal kommune var representert ved [navn], Løten kommune var representert ved [navn],
Nord-Fron kommune var representert ved [navn], Nord-Odal kommune var representert ved [navn], Oppland Fylkeskraft
AS var representert ved [navn], Ringebu kommune var representert ved [navn], Ringsaker kommune var representert
ved [navn], Skjåk kommune var representert ved [navn], Stor-Elvdal kommune var representert ved [navn], Sør-Odal
kommune var representert ved [navn], Trysil kommune var representert ved [navn], Vang kommune var representert
ved [navn], Vestre Slidre kommune var representert ved [navn], Våler kommune var representert ved [navn], Østre
Toten kommune var representert ved [navn], Øyer kommune var representert ved [navn], Øystre Slidre kommune var
representert ved [navn] og Åsnes kommune var representert ved [navn].
Dermed var samtlige aksjer og stemmer representert.
Følgende saker ble behandlet:

1

VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Øystein Løseth ble valgt til møteleder.

2

VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

[navn] ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkallingen og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere den

[dato] 2022.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

4

GODKJENNELSE AV TRANSAKSJONEN

4.1

Bakgrunn

Selskapet, Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") og Stange Energi AS ("Stange") har fremforhandlet en transaksjonsavtale
("Transaksjonsavtalen") om overføring av samtlige aksjer i Stange Energi Nett AS ("Stange Nett"), et norsk
aksjeselskap med organisasjonsnummer 985 294 836 og 8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS ("ENAS"), et norsk
aksjeselskap med organisasjonsnummer 987 290 994 til Eidsiva, og 5 % av andelene i Vinstra Kraftselskap DA ("VKDA"),
et norsk ansvarlig selskap med delt ansvar og organisasjonsnummer 944 001 751 og eierskapet til Viksdammen
damanlegg ("Viksdammen") til et nyetablert datterselskap av Eidsiva, Athomstart Invest 683 AS ("Datterselskapet"),
mot endelig oppgjør i aksjer i Selskapet ("Transaksjonen").
Transaksjonen skal gjennomføres i flere steg:
1.

Gjennomføres ved at (i) aksjene i Stange Nett og ENAS overføres til Eidsiva hvor kjøpesummen gjøres opp ved
at det utstedes en selgerkreditt til Stange. (ii) Andelene i VKDA og Viksdammen overføres til Datterselskapet
hvor kjøpesummen gjøres opp mot at det utestedes en selgerkreditt til Stange. Deretter (iii) overtar Eidsiva
selgerkreditten benevnt i (ii) mot at det utstedes en likelydende fordring til Eidsiva fra Datterselskapet, som
umiddelbart konverteres til aksjekapital i Datterselskapet.

2.

Gjennomføres ved at (i) generalforsamlingen i Eidsiva vedtar en rettet emisjon mot Stange, hvor Stange gis rett
til å tegne seg for nye aksjer i Eidsiva ("Eidsiva-aksjene"). Innskuddsforpliktelsen gjøres opp ved motregning
av selgerkredittene benevnt i Steg 1. Videre (ii) vedtar generalforsamlingen i Selskapet en rettet emisjon mot
Stange, hvor Stange gis rett til å tegne seg for nye aksjer i Selskapet. Innskuddsforpliktelsen gjøres opp som
tingsinnskudd ved at Stange overfører Eidsiva-aksjene til Selskapet.

3.

Umiddelbart etter gjennomføring av Steg 1. og 2. vil Hafslund Eco AS' ("Hafslund Eco") eierandel i Eidsiva via
Hafslund AS ("Hafslund") falle til under 50 %. I henhold til aksjonæravtalen for Eidsiva har Hafslund Eco rett
til å opprettholde sin eierandel på 50 %. Oppvektingen gjennomføres ved at (i) generalforsamlingen i Eidsiva
vedtar en rettet emisjon mot Hafslund Eco hvor Hafslund Eco gis rett til å tegne seg for nye aksjer i Eidsiva
("EE-aksjene"). Innskuddsforpliktelsen gjøres opp som tingsinnskudd ved at Hafslund Eco overfører aksjer i
Hafslund Eco Vannkraft AS ("HEV") og et kontantvederlag til Eidsiva. Deretter (ii) overfører Hafslund Eco EEaksjene videre til Hafslund.

4.

I tillegg skal (i) generalforsamlingen i HEV vedta en rettet emisjon mot Eidsiva hvor Eidsiva gis rett til å tegne
seg for nye aksjer i HEV. Innskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved at Eidsiva overfører samtlige aksjer i
Datterselskapet til HEV. (ii) HEV og Datterselskapet kan deretter, om ønskelig, fusjoneres gjennom en mordatter fusjon.

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av flere forhold nærmere beskrevet i Transaksjonsavtalens punkt 6. Dersom
Transaksjonen, herunder stegene beskrevet over, gjennomføres, skal alle handlinger (så vidt praktisk mulig) utføres
samtidig, og skal være gjensidig betinget av hverandre.
4.2

Beslutning

På denne bakgrunn og i tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:
Transaksjonen godkjennes, i det alt vesentligste som beskrevet i utkast til Transaksjonsavtalen, herunder
godkjennes at Stange Energi AS og Stange kommune tiltrer aksjonæravtalene for Eidsiva Energi AS og for
Selskapet.

5

KAPITALFORHØYELSE

Det vises til Steg 2.(ii) skissert under Sak 4 over.
På denne bakgrunn og i tråd med styrets forslag om kapitalforhøyelse i Selskapet med oppgjør i form av tingsinnskudd,
samt styrets redegjørelse etter aksjeloven § 2-6, jf. § 10-2 (3) vedrørende verdsettelse av innskuddet, traff
generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse:
i.

Aksjekapitalen forhøyes med NOK [8.192.451,00], fra NOK [341.600.129] til NOK [349.792.580], ved utstedelse
av [8.192.451] nye aksjer, hver pålydende NOK [1,00].

ii.

De nye aksjene skal tegnes av Stange Energi AS (org.nr. 971 585 757).

iii.

Det skal betales NOK [66,64920523] per aksje, hvorav NOK [1,00] er aksjekapital og NOK [65,649205225640]
utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK [546.020.348].

iv.

De nye aksjene tegnes i separat tegningsdokument innen 3 måneder fra dato for generalforsamlingens
beslutning.

v.

Aksjeinnskuddet ytes som tingsinnskudd, ved at Stange Energi AS overfører [8.193.703] aksjer i Eidsiva Energi
AS til Selskapet. Oppgjør av aksjeinnskuddet anses gjennomført når Selskapet er innført i aksjeeierboken til
Eidsiva Energi AS, som skal skje samtidig med at Stange Energi AS tegner seg for de nye aksjene.

vi.

For nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse [inntatt
som hhv.

vii.

og

til protokollen].

De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, umiddelbart etter tegningen av de nye
aksjene.

viii.

[Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.]

ix.

Utgiftene ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK

x.

Vedtektene § 4 endres til å lyde:

.

"Selskapets aksjekapital er kr [349.792.580,00], fordelt på [349.792.580] aksjer pålydende kr [1,00]."
xi.

Kapitalforhøyelsen besluttes i forbindelse med, og er betinget av, gjennomføring av Transaksjonen som
beskrevet i Transaksjonsavtalen, på de vilkår og betingelser som beskrevet i Transaksjonsavtalen.

6

VEDTEKTSENDRINGER

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter § 4 til å lyde:
"Selskapets aksjekapital er kr [349.792.580], fordelt på [349.792.580] aksjer pålydende kr [1,00]."
***

Alle beslutninger var enstemmige. Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

***

[signaturside følger]

[11. mai] 2022

____________________
[Øystein Løseth]
(møteleder)

VEDLEGG
1.
2.
3.
4.

Fortegnelse over møtende aksjeeiere
[Styrets redegjørelse]
[Revisors bekreftelse]
Nye vedtekter

____________________
[Navn]
(medundertegner)
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GJELDSBREV SELGERKREDITT

GJELDSBREV

Undertegnede, Athomstart Invest 683 AS (org.nr. 928 612 333) ("Selskapet"), erkjenner herved å skylde Stange
Energi AS (org.nr. 971 585 757):
NOK 275.531.577
som utgjør avtalt selgerkreditt knyttet til kjøp av 5 % av andelene i Vinstra Kraftselskap DA (org.nr. 944 001 751)
og eierskapet til Viksdammen damanlegg, i samsvar
Energi AS, Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS ("Transaksjonsavtalen").
Selgerkreditten skal gjøres opp som nærmere avtalt i Transaksjonsavtalen.
Dette gjeldsbrevet reguleres av norsk rett. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

Athomstart Invest 683 AS

_______________________________
[Navn]
(Styreleder)

1

GJELDSBREV

Undertegnede, Eidsiva Energi AS (org.nr. 983 424 082) ("Selskapet"), erkjenner herved å skylde Stange Energi AS
(org.nr. 971 585 757):
NOK 270 488 771
som utgjør avtalt selgerkreditt knyttet til kjøp av samtlige aksjer i Stange Energi Nett AS (org.nr. 985 294 836) og
8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS (org.nr. 987 290 994)
inngått mellom Stange Energi AS, Selskapet og Innlandet Energi Holding AS ("Transaksjonsavtalen").
Selgerkreditten skal gjøres opp som nærmere avtalt i Transaksjonsavtalen.
Dette gjeldsbrevet reguleres av norsk rett. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

Eidsiva Energi AS

_______________________________
Pål Egil Rønn
(Styreleder)

1

AVTALE OM DEBITORSKITE
Denne avtale ("Avtalen") er inngått

2022 mellom

(1) Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 082 ("Eidsiva") og
(2) Athomstart Invest 683 AS, org.nr. 928 612 333 ("Datterselskapet").
Eidsiva og Datterselskapet omtales i fellesskap som "Partene".

1

DEBITORSKIFTE

Energi AS ("Stange"), utstedte Datterselskapet en selgerkreditt til Stange pålydende NOK [275.531.577]
("Selgerkreditten"). Denne avtalen er fremforhandlet mellom partene for å regulere overføring av Selgerkreditten
fra Datterselskapet til Eidsiva.
Selgerkreditten overføres fra Datterselskapet til Eidsiva som ny debitor med virkning fra datoen for denne Avtalen.
Som fullt og endelig oppgjør til Eidsiva for overtakelse av debitorposisjonen, skal Eidsiva motta vederlag i form av
en

fordring

på

Datterselskapet

tilsvarende

Selgerkreditten

pålydende,

henholdsvis

NOK

[275.531.577]

("Fordringen").
Partene er følgelig enige om at Eidsiva overtar Datterselskapet sin debitorposisjon og at denne Avtalen har befriende
virkning for Datterselskapet.

2

OPPGJØR AV FORDRINGEN

Fordringen skal gjøres opp ved at generalforsamlingen i Datterselskapet vedtar en kapitalforhøyelse ved økning av
aksjenes pålydende, hvor Eidsiva gis rett til å tegne aksjekapitalen. Innskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved
motregning av Fordringen.
***
Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, hvor partene har mottatt hvert sitt.

For Eidsiva Energi AS

For Athomstart Invest 683 AS

_____________________________
[Pål Egil Rønn]

_____________________________
[styreleder]

