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Viktig informasjon 
Dette Registreringsdokumentet er godkjent av Finanstilsynet, som kompetent myndighet i henhold 
til Prospektforordning (EU) 2017/1129. Finanstilsynet har godkjent dette Registreringsdokumentet 
utelukkende basert på at det oppfyller de standardene som er pålagt i Prospektforordning (EU) 
2017/1129. Finanstilsynets godkjenning skal ikke betraktes som en godkjenning av selve utstederen 
av dette Registreringsdokumentet. 
 
Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av 
utsteders obligasjonslån på Oslo Børs. Registreringsdokumentet er gyldig 12 måneder fra 
Finanstilsynets godkjennelse – 28.06.2021. 
 
Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver 
uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. 
 
Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette 
kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling 
for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er 
påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet selv å sette seg 
inn i og overholde slike restriksjoner. 
 
Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe 
obligasjoner.  
 
Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. 
Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller 
skatterådgiver. 
 
Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet. 
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1. Risikofaktorer  
 
Investering i obligasjoner utstedt av TrønderEnergi AS innebærer risiko. TrønderEnergi AS er 
Utsteder av obligasjonene for Konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene som 
datterselskapene. Hvis noen av følgende risikoer faktisk oppstår, kan Selskapets virksomhet, 
økonomiske stilling eller driftsresultat bli vesentlig negativt påvirket.  
 
Nedenfor angir Selskapet de mest vesentlige risikoene, i sin vurdering, hensyntatt den negative 
effekten den aktuelle risikoen vil ha for Selskapet og sannsynligheten for at den oppstår. Inntreffer 
flere av risikofaktorene beskrevet nedenfor samtidig kan det føre til at TrønderEnergi AS ikke kan 
betale renter, hovedstol eller andre beløp på eller i forbindelse med obligasjonene. 
 
 
FINANSIELL RISIKO 

Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.  

 

Markedsrisiko 
(i) Kraftpris 
Endringer i nedbør og vind vil påvirke kraftprisen og Konsernets kraftproduksjon. Kombinasjonen 
kraftpris og kraftproduksjon er normalt de viktigste risikoer for Konsernet. TrønderEnergi vil normalt 
være netto eksponert som selger av kraft. For 2020 ville en endring i kraftprisen på 10 % gitt en 
resultateffekt etter skatt på 6 millioner kroner. Resultateffekten og risikoen er moderat fordi 
Selskapet har en stor andel sikring. 
 
(ii) Valutarisiko 
Inntektene fra energiomsetningen på Nord Pool gjøres opp i euro. Inntekter og utgifter for øvrig er i 
hovedsak i norske kroner, med unntak av enkelte investeringer med kontantstrømmer i utenlandsk 
valuta. Konsernet har et lån i EUR i tillegg til kontoer i SEK, USD og EUR med trekkrettigheter. En 
styrkelse eller svekkelse av NOK på 10% ville gi en resultatendring etter skatt på +/-100 millioner 
kroner. Den store effekten skyldes urealiserte verdiendringer på valutaterminer flere år frem i tid. 
Hvis denne effekten på NOK er vedvarende vil den imidlertid balanseres ut av økte eller reduserte 
inntekter på kraftproduksjonen som selges i EUR.  
 
(iii) Renterisiko 
I tillegg til ordinær renterisiko på Konsernets finansiering og likviditetsplasseringer er Konsernet 
eksponert mot renterisiko gjennom friinntekt i særbeskatning for kraftproduksjon 
Særbeskatning på kraftproduksjon har et fradrag i form av en friinntektsrente på skattemessige 
anleggsmidler. Denne friinntektsrenten er basert på 12 måneders faktisk observert 
statskasseveksler. Endring i renten vil således påvirke skattekostnaden i Konsernet. 
 
Etter skatt ville en renteendring på 100bp utgjøre ca 2 millioner kroner i resultatendring. 
TrønderEnergi har med friinntekt i særbeskatningen en naturlig balansert eksponering mot 
renteendringer og derfor en forholdsvis lav resultatrisiko mot renteendringer, gitt låneporteføljens 
størrelse.  
 
Inntektsrammen i nettselskapet reguleres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 
fastsettes årlig basert på selskapets og bransjens kostnader samt en normal avkastnings på investert 
kapital (NVE-renten). NVE-renten framkommer som en funksjon av blant annet faktisk utvikling i 5 
års swaprenter. Inntektene i nettselskapet vil således være eksponert mot endringer i denne. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risikoen for at en part i en finansiell eller fysisk handel vil påføre den annen part et 
finansielt tap ved ikke å innfri sine forpliktelser. TrønderEnergi påtar seg motpartsrisiko ved salg av 
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kraft. De fleste betydelige motparter for TrønderEnergi er store finansinstitusjoner og kredittrisikoen 
vurderes som lav. 

Likviditetsrisiko 
Med likviditetsrisiko menes risiko for at Konsernet ikke kan oppfylle sine finansielle forpliktelser ved 
forfall. TrønderEnergi påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke 
samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer. Konsernet har betydelige 
trekkfasiliteter og en stor kontantbeholdning slik at likviditetsrisikoen er lav. 

OPERASJONELL RISIKO 

TrønderEnergi er utsatt for en rekke forhold som representerer operasjonell risiko, som mangelfulle 
avtaler, mangelfull prosjektstyring, dårlig kvalitet i arbeidsprosesser, tilgjengelighet på produksjon 
og leveringssikkerhet infrastruktur. Sannsynligheten for alvorlig innvirkning på Selskapets resultat 
og betjeningsevne vurderes som svært lav 

REGULATORISK RISIKO 

Konsernet er påvirket av en rekke ulike rammevilkår som kan ha stor økonomisk betydning. 
Nettvirksomhet er av offentlige myndigheter definert som et naturlig monopol. Av samme årsak 
legger det offentlige via NVE sterke føringer for driften av nettselskapene samt rammene for inntekt. 
NVE definerer årlig en avkastning for bransjen totalt sett. Fordeling av rammen mellom de enkelte 
nettselskapene påvirkes av effektiviteten hos det enkelte selskap.  

Endringer i særbeskatning som grunnrenteskatt og eiendomsskatt har også stor betydning. Indirekte 
påvirker europeiske rammevilkår som f.eks. CO2 avgifter kraftprisen. Konsernet har i dag relativt 
liten andel av produksjon som er berettiget til elsertifikater, men rammevilkårene knyttet til denne 
ordningen vil kunne ha stor betydning for nye utbyggingsprosjekter. 

Dette er en bransjespesifikk risiko og på kort sikt vurderes risikoen som lav med tanke på store 
konsekvenser for Selskapets resultat og betjeningsevne.  
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2. Ansvarlige

PERSONER ANSVARLIGE FOR INFORMASJONEN 

Personer som er ansvarlige for informasjonen gitt i Registreringsdokumentet er følgende: 

TrønderEnergi AS  
Forretningsadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim, Norge 
Postadresse: Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim, Norge 

ANSVARSERKLÆRING 

TrønderEnergi AS krefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt TrønderEnergi AS 
kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet. 

Trondheim, 28.06.2021 

TrønderEnergi AS 

FINANSTILSYNETS GODKJENNELSE 
Dette Registreringsdokumentet er godkjent av Finanstilsynet, som kompetent myndighet i henhold 
til Prospektforordning (EU) 2017/1129. Finanstilsynet har godkjent dette Registreringsdokumentet 
utelukkende basert på at det oppfyller de standardene som er pålagt i Prospektforordning (EU) 
2017/1129. Finanstilsynets godkjenning skal ikke betraktes som en godkjenning av selve utstederen 
av dette Registreringsdokumentet. 



TrønderEnergi AS  28.06.2021 
 
Registreringsdokument 

 7 av 23 

3. Definisjoner 
 
EUR    - Euro 
 
GWh    - Million kilowattimer 
 
IFRS    - International Financial Reporting Standards 
 
Konsernet / TrønderEnergi  - TrønderEnergi AS – med datterselskaper 
 
NOK    - Norske kroner 
 
Nord Pool   - Nord Pool AS – organisasjonsnummer 984 058 098 
 
NVE    - Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Registreringsdokument  - Dette dokumentet datert 28.06.2021 
 
SEK    - Svenske kroner 
 
Selskapet / Utsteder  - TrønderEnergi AS - morselskapet 
 
TWh    - Milliarder kilowattimer 
 
USD    - Amerikanske dollar 
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4. Revisorer 
 
TrønderEnergi AS revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette 
Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS. 
 
PricewaterhouseCoopers AS 
Brattørkaia 17B 
Postboks 6365 Torgard 
7492 Trondheim 
Norge 
 
PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening og autorisert 
regnskapsførerselskap.  
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5. Opplysninger om Utsteder 
 
TrønderEnergi er et norsk energikonsern med virksomhet som omfatter produksjon og salg av energi, 
eierskap i nettselskap samt tjenester knyttet til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger. 
TrønderEnergi selger energiprodukter hovedsakelig i regionale markeder. 
 
Selskapets registrerte navn er TrønderEnergi AS, og det kommersielle navnet er TrønderEnergi.  
Selskapet ble stiftet 6. juli 1998 og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 980 417 824 og LEI kode 5967007LIEEXZXIN4006. Selskapet er underlagt 
norsk lov, herunder aksjeloven. 
 
Forretningsadresse: Klæbuveien 118, 

7031 Trondheim. 
 
Postadresse:  Postboks 9483 Torgarden, 

7496 Trondheim. 
 
Telefon:  +47 73 54 16 00. 
Nettadresse:  www.tronderenergi.no1 
 
Kjernevirksomheten handler om å produsere energi fra vann og vind og bidra til et lønnsomt, effektivt 
og velfungerende fornybarsamfunn. TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig 
produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. Konsernet har i overkant av 200 
ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en 
rekke datterselskaper. Konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann- og vindkraft, utvikling 
av framtidsrettede energirelaterte tjenester. 
 
I henhold til Selskapets vedtekter §3 er Selskapets virksomhet:  

• å produsere, overføre, fordele og omsette energi, 
• å bygge og drive anlegg for slik virksomhet, 
• å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen 

forretningsmessig utnytting av anlegg og teknologi, 
• å eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten. 

 

TrønderEnergi AS er morselskap i Konsernet. og har således begrenset aktivitet annet enn 
eieroppgaver. Konsernets driftsinntekter kommer hovedsakelig fra datterselskapene, mens all gjeld 
er samlet under morselskapet. Følgelig er Selskapet avhengig av aktiviteter i og inntekter fra 
datterselskaper til å betjene sin gjeld. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Informasjonen på hjemmesiden til Selskapet utgjør ikke en del av Registreringsdokumentet, med mindre den  
spesifikke informasjonen er inkorporert ved henvisning. 

http://www.tronderenergi.no/
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ORGANISASJONSSTRUKTUR 
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6. Forretningsoversikt 
Kilden til informasjonen om Selskapet samt opplysninger om Selskapets konkurransemessige stilling i 
Registreringsdokumentet er TrønderEnergi AS. Opplysningene i Registreringsdokumentet som har tredjemann 
som kilde, bekreftes det at opplysningene er korrekt gjengitt og at etter det Selskapet kjenner til og kan 
kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de 
gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende.  
 
SEGMENT ENERGI  
Segmentet omfatter deler av TrønderEnergi Kraft AS som har ansvaret for kraftproduksjon og 
kraftomsetning i engrosmarkedet, operatørtjenester og sikringsportefølje av krafthandel, samt 
selskapene Driva Kraftverk, Usma Kraft AS, TrønderEnergi Vind Holding AS og TrønderEnergi Vind 
AS. 
 
TrønderEnergi’s kraftproduksjon foregår i 18 vannkraftverk og 7 vindkraftverk med ytterligere 2 
vindparker som settes i drift i løpet av 2021. Totalt vil de 9 vindparkene omfatte 200 vindturbiner. 
 
TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 
nesten 300 GWh vindkraft. Selskapet har i tillegg operatøransvar for ytterligere 1,2 TWh vann- og 
vindkraft.  
 
TrønderEnergi Kraft AS eier 35 % av Kraftverkene i Orkla, 75 % av Driva Kraftverk, 80 % av Usma 
Kraft.  
 
Sammen med Stadtwerke München (70 %) eier TrønderEnergi Kraft AS (30 %) vindparkene 
Bessakerfjellet, Frøya, Hundhammerfjellet, Skomakerfjellet, Sørmarkfjellet, Valsneset og Ytre Vikna 
1.  Vindparken Roan Vind DA eies 60 % av TrønderEnergi Roan Holding (51 % TrønderEnergi / 49 
% Stadtwerke München) og 40 % av Nordic Wind Power. 
 
TrønderEnergi Vind AS har ansvar for drift av eksisterende vindparker i tillegg til utbyggingen av nye 
vindparker. TrønderEnergi AS har en eierandel på 51% i TrønderEnergi Vind AS, mens Stadtwerke 
München eier 49% av aksjene i dette selskapet. Ansatte for både TrønderEnergi Vind AS og 
TrønderEnergi Kraft AS er involvert i leveransene fra TrønderEnergi Vind AS til de enkelte 
vindparkselskapen. 
 
Komplett oversikt over alle kraftverkene, vennligst se her:  
https://tronderenergi.no/produksjon/kraftverk2  
 
For mer informasjon om Konsernets kraftproduksjon henvises det til note 18 i Konsernets regnskap 
2020. Vennligst se kryssreferanseliste i kapittel 11 av dette Registreringsdokumentet. 
 
SEGMENT NETT 
TrønderEnergi har bidratt til å etablere Norges nest3 største nettselskap gjennom etableringen av 
Tensio AS som er holdingselskap og konsernspiss for nettselskapene Tensio Trøndelag Sør AS 
(tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). Tensio eies 
av TrønderEnergi AS (40%), NTE AS (40%), og KLP (20%). 
 
Formålet med etableringen var å utvikle et nettkonsern med en sterk utviklingsevne, høy 
leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie for å sikre konkurransekraft for regionens 
nettkunder.  Tensio har ansvaret for strømforsyningen til 260 000 kunder i hele Trøndelag, og er 

 
2 Informasjonen på hjemmesiden til Selskapet utgjør ikke en del av Registreringsdokumentet, med mindre den  
spesifikke informasjonen er inkorporert ved henvisning. 
3 https://tensio.no/om-tensio/finansiell-informasjon/_/attachment/inline/62c1218c-c419-4094-9943-
c3f129ae5a05:46b2740b21ff67664c29bd1e66be0e89b3b0ee17/%C3%85rsrapport%20Tensio%20konsern%202
020.pdf – side 5  

https://tronderenergi.no/produksjon/kraftverk
https://tensio.no/om-tensio/finansiell-informasjon/_/attachment/inline/62c1218c-c419-4094-9943-c3f129ae5a05:46b2740b21ff67664c29bd1e66be0e89b3b0ee17/%C3%85rsrapport%20Tensio%20konsern%202020.pdf
https://tensio.no/om-tensio/finansiell-informasjon/_/attachment/inline/62c1218c-c419-4094-9943-c3f129ae5a05:46b2740b21ff67664c29bd1e66be0e89b3b0ee17/%C3%85rsrapport%20Tensio%20konsern%202020.pdf
https://tensio.no/om-tensio/finansiell-informasjon/_/attachment/inline/62c1218c-c419-4094-9943-c3f129ae5a05:46b2740b21ff67664c29bd1e66be0e89b3b0ee17/%C3%85rsrapport%20Tensio%20konsern%202020.pdf
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med det Norges nest største nettselskap. Strømnettet i Trøndelag bindes sammen av 29 000 km 
kabel og linjer i bakke, luft og sjø, 13 000 nettstasjoner, og 100 trafostasjoner.   
 
ØVRIG VIRKSOMHET 
Øvrig virksomhet omfatter deler av TrønderEnergi Kraft AS som har ansvar for marked og 
forretningsutvikling og trading porteføljen av krafthandel samt morselskapet TrønderEnergi AS, 
Eiendomsselskapene Terminalveien 7 Berkåk AS og Energibygget AS, Utgard Microgrid AS, Ohmia 
Charging AS, Ohmia Retail AS og TrønderEnergi Service AS. 
 
TrønderEnergi satser på nye kundenære forretningskonsepter som er knyttet til elektrifisering og 
hjelp til kundene med å redusere energikostnadene og forbedre kvaliteten på sin energirelaterte 
infrastruktur. Tjenestekonseptene kan inneholde elementer som håndtering av energileveransen, 
teknologileveranse som reduserer teknisk kompleksitet og risiko for kunden samt 
finansieringsløsninger.   
 
TrønderEnergi’s nyeste satsingsområde er mot dagligvarebransjen. Selskapet kjøpte i 2020 tre 
selskaper som leverer tjenester innen overvåkning, sensorteknologi og temperaturstyring til 
dagligvarebransjen. Selskapene ble slått sammen og samlet i Ohmia Retail AS, som allerede har 
kundeforhold med over 2200 norske dagligvarebutikker. Ohmia Retail AS tilbyr, som et 
tjenestekonsept, alt fra prosjektering, etablering, finansiering, drift- og overvåking av all kjøl- og 
frys-infrastruktur til dagligvarebransjen i Norge. Selskapet har alle de største dagligvarekjedene på 
kundelisten, og har betydelige vekstambisjoner. 
 
TrønderEnergi-selskapet Ohmia Charging er Selskapets første satsing knyttet til elektrifisering, hvor 
de har etablert seg som landets største4 aktør innen elbillading til borettslag og sameier. I dette 
konseptet tilbys lading som en tjeneste, hvor Ohmia Charging tar ansvar for alt knyttet til lading av 
elbiler i borettslaget. Så langt har Ohmia Charging installert ladeutstyr på rundt 22.000 
parkeringsplasser over store deler av Norge. 
 
 
MARKEDET 
TrønderEnergi har de siste årene jobbet med å realisere flere vindkraftprosjekter i Midt-Norge, og er 
blant Norges største operatør av vindkraft. Vindkraftutbyggingen har vært en viktig del av den 
nasjonale klimapolitikken frem mot 2020, og første etappe frem mot et karbonnøytralt samfunn har 
vært utbygging av ny fornybar energi. Dette har bidratt til et midlertidig nasjonalt kraftoverskudd. 
Dette skal i de neste ti årene benyttes til både elektrifisering av fossilt energiforbruk, og til utbygging 
av ny fornybar industri. Kraftforsyningssituasjonen i Midt-Norge har på kort tid endret seg fra 
anstrengt til en situasjon med regionalt overskudd. Dette har gjort regionen konkurransedyktig for 
etablering av nye industrietableringer, samt godt posisjonert i klimaarbeidet.   
 
Sammenhengen mellom klimapolitikk, mer fornybar energi og elektrifisering utfordrer og endrer den 
tradisjonelle kraftforsyningen. På den ene siden skaper det vekstmuligheter, på den andre siden vil 
det etableres nye produkter og verdikjeder bransjen tradisjonelt ikke har vært en del av. Vi ser at 
det vokser frem nye digitale løsninger hvor balansering av sentral og lokal produksjon mot et 
distribuert forbruk, vil være en viktig bestanddel av fremtidens energisystem. Parallelt med at 
kraftprisene vil variere mer de nærmeste årene. I sum betyr dette at bransjen står foran store 
endringer, og et ytterligere behov for omstilling og tilpasninger til endrede rammebetingelser.   
 
Kraftprisen i 2020 var den laveste vi har hatt noensinne. De underliggende makrotallene – både et 
regionalt kraftoverskudd og lave karbonpriser – og et mildt, nedbørsrikt år ga ekstraordinære lave 
priser. 
 

 
4 https://www.ohmiacharging.no/  
Informasjonen på hjemmesiden til selskapet utgjør ikke en del av Registreringsdokumentet, med mindre den  
spesifikke informasjonen er inkorporert ved henvisning. 

https://www.ohmiacharging.no/
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TrønderEnergi sin hovedvirksomhet er i dag produksjon av kraft og drift av vind og vannkraftverk, 
med en ambisjon om flere nyetableringer innen elektrifisering. Selskapet ser et stort vekstmarked 
innen elektrifisering, samtidig som fremtidens kraftsystem vil være mer integrert på forbruks – og 
produksjonssiden. I Europa – og spesielt Tyskland – har mer uregulerbar kraftproduksjon medført 
økt behov for fleksibilitet. Som kraftprodusent har TrønderEnergi et fortrinn i å utnytte denne 
fleksibiliteten, men det krever økt digitalisering og integrering av forbrukssiden. Selskapet har valgt 
å gå inn i områder med stort elektrisk forbruk, og hvor potensialet for energieffektivisering og 
elektrifisering er økende. TrønderEnergi’s to første satsningsområder er el-billading for borettslag, 
og energieffektivisering og elektrifisering av dagligvaresektoren. I årene fremover vil det komme 
flere etableringer innen nye segmenter, og målet er at Selskapet innen 2030 skal forvalte et like 
stort forbruk som dagens produksjon.  
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7. Styre, ledelse og tilsynsorganer 
 
SELSKAPETS STYRE: 

Navn Posisjon 
Odd Inge Mjøen Styreleder  
Morten Bostad Nestleder  
Majken Margrethe Smith Styremedlem 
Kirsti Welander Styremedlem 
Ingvill Kvernmo  Styremedlem 
Bård Benum  Styremedlem 
Terje Eidsmo Styremedlem 
Rune Olaisen Ansatterepresentant 
Sveinung Fagerli Susort Ansatterepresentant 
Rune Jerpstad  Ansatterepresentant 

 

 

Styrets leder – Odd Inge Mjøen (f. 1958) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styreleder 2021 - d.d. 
 
Periode oppnevnt: 2021 - 2023  
 
Stilling: Fylkesrådmann i Trøndelag 
 
Mjøen er utdannet innen Forsvaret, og har vært offiser i 13 år. Mjøen har vært avdelingsdirektør, 
assisterende fylkesrådmann i 10 år og fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 2011.  
 
Nestleder – Morten Bostad (f. 1964) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2016 - 2018. 
- Nestleder 2019 - d.d 
 
Periode oppnevnt: 2020 - 2022 
 
Stilling: Assisterende rådmann i Melhus kommune  
 
Bostad har erfaring som Bygg- og anleggsingeniør og er utdannet siviløkonom. 
 
Styremedlem – Majken Margrethe Smith (f. 1968) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi: 
- Styremedlem i TrønderEnergi 2014 – d.d. 
 
Periode oppnevnt: 2020 - 2022 
 
Stilling: Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi 
 
Smith er siviløkonom med spesialisering innen finans og økonomistyring. Har jobbet i kraftbransjen 
siden 2002, primært innenfor fagområdene økonomi, finans og strategi- / forretningsutvikling. 
Styremedlem i Lindum AS (2004-2014), Hadeland Energi AS (siden 2004) og nestleder i styret i 
Viken Fiber AS (siden 2012), i tillegg til en rekke av Glitre Energis datterselskaper. 
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Styremedlem – Kirsti Welander (f. 1967) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2020 – d.d 
 
Periode oppnevnt: 2020 - 2022 
 
Stilling: Seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune 
 
Welander er utdannet innen humaniora, IT og ledelse. Var ordfører i Oppdal kommune 2015 - 2019, 
og arbeidet før det som rektor ved Oppdal videregående skole. Arbeider nå med implementering av 
FN's bærekraftsmål i Trøndelag fylkekommunes interne og regionale planverk, samt med 
fylkeskommunens partnerskap med Trondheim kommune og FN-senteret - Center of Excellence. 
 
 
Styremedlem – Ingvill Kvernmo (f. 1978) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2016 - d.d. 
 
Periode oppnevnt: 2020 - 2022 
 
Stilling: Rådmann i Orkdal kommune 2016-2017. Prosjektleder og rådmann for nye Orkland 
kommune 2017 - d.d. 
 
Kvernmo har en Master i samfunnsøkonomi og Cand.mag med samfunnsøkonomi, statsvitenskap, 
personalpsykologi, matematikk, statistikk og ledelsesfag fra NTNU.  
 
Styremedlem – Bård Benum (f. 1962) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2019 - d.d. 
 
Periode oppnevnt: 2021 - 2023 
 
Stilling: CEO VitalThings AS 2018 - d.d. 
  
Benum har en Master Industriell Økonomi fra NTNU. CEO Powel AS (2007-2018), 10 års 
toppledererfaring fra Finans. 10 års lederfaring fra Olje og Gass. Styremedlem i Sparebank1 SMN og 
Rosenborg Ballklub.  
 
Styremedlem – Terje Eidsmo (f. 1960) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2021 - d.d. 
 
Periode oppnevnt: –2021-2023 
 
Stilling: CEO i Investinor AS 
 
Eidesmo har tidligere vært administrerende direktør i Scale-AQ (tidl. Kverva Technology), Managing 
Partner hos ProVenture og gründer og administrerende direktør i EMGS ASA. 
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Ansatte-representanter: 
 
Styremedlem – Rune Olaisen (f. 1957) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2008 - d.d 
 
Periode oppnevnt: 2020-2022 
 
Stilling: Senioringeniør hydrologi 
 
Olaisen er utdannet ved Trondheim Ingeniørhøgskole linje elkraft og ansatt i TrønderEnergi i 1983. 
Jobber i dag som senioringeniør hydrologi med ansvar for myndighetspålagte tappekrav, 
vannmålinger og rapporteringer. Leder av NITO TrønderEnergi. 
 
Styremedlem – Sveinung Fagerli Susort (f. 1983) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2019 - d.d 
 
Periode oppnevnt: 2019 – 2021 
 
Stilling: Senior forretningsutvikler 
 
Susort har en master i Energi og Miljø fra NTNU. Han har vært leder av Tekna TrønderEnergi siden 
2017. 
 
Styremedlem – Rune Jerpstad (f. 1972) 
Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:  
- Styremedlem 2019 - d.d 
 
Periode oppnevnt: 2019 – 2021 
 
Stilling: Energioperatør 
 
Jerpstad er energioperatør i TrønderEnergi avd. Drift og Vedlikehold, kraftverk og reguleringsanlegg. 
Leder av EL og IT TrønderEnergi. 
 
 
KONSERNLEDELSEN 

Navn Posisjon 
Ståle Gjersvold Konsernsjef 
Olav Sem Austmo Konserndirektør økonomi-/ finansstab 
Tormod Eggan Prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter vind 
Gøril Forbord Konserndirektør teknologi 
Ann-Cathrine Holmen Konserndirektør driftsoperasjoner 
Tarje Holskil Konserndirektør marked og forretningsutvikling 
Jon Holstad Konserndirektør strategi 
Hilde Landsem Konserndirektør energiforvaltning 
Stig Tore Laugen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar 
Kari Skeidsvoll Moe Konserndirektør Juridisk / administrativ stab 
Cathrine Tronstad Konserndirektør Organisasjon 

 
 
Personene i Selskapets styre og ledelse kan nås på adressen til Selskapet, Klæbuveien 118, 7031 
Trondheim, Norge. 
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REVISJONSUTVALG 

Styret har oppnevnt et revisjonsutvalg. Utvalget består av Margrethe Smith, Morten Bostad og Kirsti 
Welander. Revisjonsutvalget har regelmessige møter gjennom året og gjennomgår konsernrapporter 
og regnskap før fremleggelse i styret. Utvalget har utstrakt samarbeid med revisor. Utvalget foretar 
gjennomgang av Konsernets prosess for finansiell rapportering og organisering av risikostyring og 
internkontroll. 
 
NÆRSTÅENDE PARTER 

Alle datterselskaper, felleskontrollerte selskap og tilknyttede selskap er nærstående parter til 
TrønderEnergi AS, se note 11 og note 12 i årsrapport 2020 for informasjon om selskapene. Vennligst 
se kryssreferanseliste i kapittel 11 av dette Registreringsdokumentet. 
 
 
Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de personene som nevnt i dette kapittelet har 
overfor Selskapet, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Ingen av selskapets aksjer 
eies av medlemmer i styret eller i ledelsen. 
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8. Større aksjeeiere 
 
Selskapets aksjekapital er på kr 124.008.720 og er fordelt på 9.820.106 A-aksjer, 1.666.824 B-
aksjer og 913.942 C-Aksjer a kr 10,-.  Selskapets A-aksjer kan bare eies av Trønderenergi AS, staten, 
statsforetak, kommuner og fylkeskommuner eller selskapet hvor disse eier hundre prosent av 
aksjene. Denne begrensingen gjelder ikke Selskapets B-aksjer. C-aksjer er et resultat av 
konvertering av foretaksfondsobligasjon og er gjenstand for preferert utbytte. Aksjene konverteres 
til A-aksjer i 2023. Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i Selskapet. Erverv av aksjer 
er betinget av styrets samtykke. Ved salg eller annen avhendelse av aksjer har de øvrige aksjonærer 
forkjøpsrett. På generalforsamlingen representerer en aksje en stemme. Vedtektsendringer krever 
tilslutning fra minst 2/3 av den representerte aksjekapital.  
 
TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag og KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig 
forsikringsselskap). Eierkommunene utgjør også generalforsamlingen i TrønderEnergi. 
 
Selskapets aksjonærer: 

 
 
 
TrønderEnergi har totalt 67 301 egne aksjer, noe som utgjør 0,54 prosent av aksjekapitalen. 
TrønderEnergi har ikke stemmerett for egne aksjer. 
 
Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser som begrenser aksjens omsettelighet, se Vedtektene 
§ 4, 5 og 6 i vedlegg 1, vennligst se kryssreferanseliste, kapittel 11 i dette Registreringsdokumentet.  
 
Det foreligger igjen avtaler som er kjent av Selskapet og som på et senere tidspunkt kan føre til en 
endring av kontrollen over Selskapet. 
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9. Finansiell informasjon 
 
Konsernregnskapet til TrønderEnergi er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC) som fastsatt av EU. 
Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Selskapsregnskapet er satt 
opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 
 
Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning, vennligst se 
kryssreferanseliste, kapittel 11 av dette Registreringsdokumentet: 
 

TrønderEnergi AS - Konsern 
Finansielle rapporter 

2020 2019 
Resultatregnskap Side 26 - 27 Side 19 - 20 
Balanseoppstilling Side 28 - 29 Side 21 - 22 
Kontantstrømanalyse Side 31 Side 24 
Noter Side 35 - 95 Side 28 - 84 
Regnskapsprinsipper Side 35 - 48 Side 28 - 41 
Revisjonsberetning Side 121 - 125 Side 109 - 113 

    

TrønderEnergi AS - Morselskap 
   

2020 2019  

Resultatregnskap Side 97 Side 85  

Balanseoppstilling Side 98 - 99 Side 86 - 87  

Kontantstrømanalyse Side 101 Side 89  

Noter Side 105 - 119 Side 93 - 107  

Regnskapsprinsipper Side 103 - 104 Side 91 - 92  

Revisjonsberetning Side 121 - 125 Side 109 - 113  

 
 
Årsrapport 2020 – https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2020/arsrapport-2020.pdf   
Årsrapport 2019 – https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-tronderenergi-as-
2.pdf  
 
Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert. 
 
 
  

https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2020/arsrapport-2020.pdf
https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-tronderenergi-as-2.pdf
https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-tronderenergi-as-2.pdf
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ANNEN FINANSIELL INFORMASJON  

Det er ingen hendelser knyttet til Selskapet som nylig er inntruffet og som i vesentlig grad er 
relevante ved vurderingen av Selskapets solvens. 
 
Konsernets aktiviteter finansieres gjennom kontantstrøm fra drift, samt en differensiert 
låneportefølje bestående obligasjoner, trekkfasiliteter og banklån. 
 
Det er ingen vesentlige endringer av Selskapets låne- og finansierings struktur. 
 
I februar utstedte Selskapet to nye grønne obligasjonslån totalt utestående NOK 1 500 millioner.   
 
I mars signerte Selskapet sammen med Stadtwerke München en avtale om å kjøpe ut Statkraft fra 
Norges nest største vindkraftverk, Roan vindpark i Åfjord. Transaksjonen ble gjennomført i april. 
 
Utover det ovennevnte er det ingen vesentlige endringer i Konsernets finansielle stilling siden utløpet 
av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller 
delårsinformasjon for. 
 
Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Selskapets fremtidsutsikter etter sist 
offentliggjorte reviderte regnskaper eller noen vesentlig endring i Konsernets økonomiske resultater 
siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort delårsinformasjon for. 
 
Driftsmessig har koronasituasjonen ikke gitt TrønderEnergi kritiske utfordringer. Selv om det fortsatt 
er usikkerhet knyttet til når samfunnet er tilbake i en mer normalsituasjon, antas det at 
TrønderEnergi vil håndtere sin del av den samfunnskritiske infrastrukturen på en tilfredsstillende 
måte. Utover dette foreligger ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser 
eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Selskapets framtidsutsikter for 
inneværende regnskapsår. 
 
Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder 
(herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller 
som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller Konsernets finansielle stilling 
eller lønnsomhet. 
 
Det er ingen vesentlige kontrakter som ikke inngår i Selskapets normale løpende virksomhet, og som 
kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker 
Selskapets evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. 
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10. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten 
 
Følgende dokumenter (der det er aktuelt) er tilgjengelige for innsyn i løpet av 
Registreringsdokumentets gyldighetstid på www.tronderenergi.no: 
 

(a) Selskapets stiftelsesdokument og vedtekter; 
 
(b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og ekspertuttalelser som er 

utarbeidet på anmodning fra Selskapet og som helt eller delvis inngår i 
Registreringsdokumentet, eller som det vises til i Registreringsdokumentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tronderenergi.no/
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11. Kryssreferanseliste 
I kapittel 6 av Registreringsdokumentet er informasjon om Konsernets kraftproduksjon inkorporert 
ved henvisning til note 18 i Konsernets årsrapport 2020. 
 
I kapittel 7 av Registreringsdokumentet er informasjon om nærstående parter inkorporert ved 
henvisning til note 11 og note 12 i Konsernets årsrapport 2020. 
 
I kapittel 8 av Registreringsdokumentet er informasjon om vedtektsbestemmelser som begrenser 
aksjenes omsettelighet inkorporert ved henvisning til Vedtektene § 4,5 og 6 vedlegg 1.  
 
I kapittel 9 av Registreringsdokumentet er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som 
følger: 
 
Informasjon om 2020 er inkorporert ved henvisning fra TrønderEnergi AS – Årsrapport 2020  
Informasjon om 2019 er inkorporert ved henvisning fra TrønderEnergi AS – Årsrapport 2019 
 
Regnskapsrapportene finnes her:  
Årsrapport 2020 – https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2020/arsrapport-2020.pdf  
Årsrapport 2019 – https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-
tronderenergi-as-2.pdf 

https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2020/arsrapport-2020.pdf
https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-tronderenergi-as-2.pdf
https://tronderenergi.no/media/pdf/arsrapporter/2019/arsrapport-2019-tronderenergi-as-2.pdf
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12. Vedlegg 
 

• Vedtektene  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtekter for TrønderEnergi AS 
Endret i generalforsamling 19. mai 2020, samt styremøte iht styrefullmakt til kapitalforhøyelse den 16. oktober 2020. 

 
§1 Selskapets navn 
Selskapets navn er TrønderEnergi AS. Selskapet er et offentlig eiet aksjeselskap med eiermessig 
forankring i Midt-Norge regionen. 

§2 Selskapets virksomhet 
Selskapets virksomhet er 

 å produsere, overføre, fordele og omsette energi, 
 å bygge og drive anlegg for slik virksomhet, 
 å delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen 

forretningsmessig utnytting av anlegg og teknologi, 
 å eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten. 

 
§3 Forretningskontor 
Selskapet skal ha forretningskontor i Trondheim. 
 
§4 Selskapets aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er NOK 124 008 720 

Selskapet har tre aksjeklasser, Aksjeklasse A, Aksjeklasse B og Aksjeklasse C, hvor Aksjeklasse 
A («A-aksjer») utgjør 9 820 106 aksjer hver pålydende kr 10,-, Aksjeklasse B («B-aksjer") utgjør 
1 666 824 aksjer hver pålydende kr. 10,- og Aksjeklasse C («C-aksjer") utgjør 913 942 aksjer 
hver pålydende kr. 10,-. Hvor disse vedtekter omtaler «aksjer», «aksjene» «aksjeeier» eller 
lignende så skal dette anses å omfatte samtlige aksjer i selskapet, med mindre bestemmelsen 
fastsetter at denne kun gjelder enten A-aksjene, B-aksjene eller C-aksjene. Aksjeklasse B kan 
maksimalt utgjøre 20 % av den samlede aksjekapitalen i selskapet. 

Aksjene i Aksjeklasse B skal ha like rettigheter som aksjene i Aksjeklasse A, herunder men ikke 
begrenset til stemmerett og økonomiske rettigheter, men har ikke forkjøpsrett, hverken til A-
aksjer, B-aksjer eller C-aksjer. Aksjene i Aksjeklasse B omfattes av forbudet mot å eie mer enn 
25 % av aksjene i selskapet, men skal ikke være omfattet av eierbegrensningen i 
vedtektenes§ 5 første ledd, som fastsetter at selskapets aksjer kun kan eies av staten, 
statsforetak, kommuner og fylkeskommuner mv. 

Det kan ikke innføres andre vedtektsfestede omsetningsbegrensninger på B-aksjene enn A- 
aksjonærenes forkjøpsrett, uten etter tilslutning fra eier som representerer minst 90 % av B-
aksjene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, andre forkjøps- og løsningsretter, krav om 
styrets samtykke ved aksjeovergang eller bestemmelser om at aksjonærer skal ha bestemte 
egenskaper. 

C-aksjene skal ha fortrinnsrett foran A-aksjene og B-aksjene til et utbytte stort kr 54,85 per år 
per C-aksje i 2021, 2022 og 2023, totalt kr 164,55 per aksje («Preferanseutbyttet»), forutsatt 
at selskapet vedtar å utbetale utbytte. Dersom Preferanseutbyttet for et år ikke utbetales i sin 
helhet akkumuleres Preferanseutbyttet, og skal utbetales så snart selskapet har anledning i 



etterfølgende år. Preferanseutbyttet gjelder ikke for senere år enn 2023, med unntak for 
eventuelt akkumulert Preferanseutbytte. 

Etter utbetaling av det årlige Preferanseutbyttet skal eventuelt gjenværende utbytte i det 
enkelte år fordeles forholdsmessig mellom A-, B- og C-aksjene. Etter at det totale 
Preferanseutbyttet er fullt ut utbetalt skal alt utbytte fordeles forholdsmessig mellom A- B- og 
C- aksjene. 

C-aksjene skal med unntak av Preferanseutbyttet for øvrig ha samme rettigheter og 
begrensninger som A-aksjene, herunder samme omsettelighetsbegrensninger og 
forkjøpsrettigheter som A-aksjene. 

 

§5 Aksjeeiere 
Selskapets A-aksjer og C-aksjer kan bare eies av TrønderEnergi AS, staten, statsforetak, 
kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor TrønderEnergi AS, staten, statsforetak, 
kommuner og/eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell 
overdragelse av aksjer i en A-aksjeeier eller C-aksjeeier som medfører at A-aksjeeieren eller C-
aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eier av TrønderEnergi AS, staten, statsforetak, 
kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi vedkommende A-aksjeeier eller C-aksjeeier en frist 
på tre måneder til å bringe forholdet i orden. 
Dersom forbeholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven  
§4-18 til anvendelse. Eierbegrensningen i denne § 5 1.ledd kommer ikke til anvendelse på 
selskapets B-aksjer. 
 
Ingen aksjeeier kan eie mer enn 25 % av aksjene i selskapet. I forhold til denne bestemmelse 
regnes i like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av; i) selskap innen 
samme konsern, ii) selskap hvor aksjeeieren selv eller selskap i samme konsern som aksjeeieren 
har bestemmende innflytelse gjennom eierskap til aksjer eller avtale eller iii) noen som det må 
antas at vedkommende aksjeeier har et forpliktende samarbeide med når det gjelder å gjøre 
bruk av rettighetene som aksjeeier. 
 
§6 Aksjeoverdragelser 
Aksjeeiere som ønsker å overdra eller overføre en aksje og har inngått avtale om slik 
overdragelse, skal varsle selskapets styre om dette skriftlig. Det skriftlige varselet skal inneholde 
fullstendige opplysninger om det antall aksjer som skal selges, hvilket vederlag som er avtalt og 
hvem som er kjøper. 
 
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Samtykke kan bare nektes når det 
foreligger saklig grunn for det. Som saklig grunn for nektelse ansees alltid at aksjeervervet er i 
strid med vedtektene, konsesjonsregler eller lovgiving. For øvrig gjelder aksjelovens 
bestemmelser om styresamtykke. 
 
A-aksjeeierne og C-aksjeeiere har forkjøpsrett til A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer som skal skifte eier 



eller som har skiftet eier. Reglene i aksjeloven gjelder med de presiseringer som er fastsatt i disse 
vedtekter. Fristen for å utøve forkjøpsretten utløses fra den dato styret mottar skriftlig varsel om 
overdragelse som angitt i disse vedtekter. Løsningssummen skal settes lik det avtalte vederlag, med 
mindre den selgende aksjonær kan sannsynliggjøre at vederlaget er satt klart lavere enn 
markedsverdien på den aksjeposten som selges. B-aksjeeierne har ikke forkjøpsrett. 
 
Dersom forkjøpsretten utøves av flere A-aksjeeiere eller C-aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til 
det samlede antallet A-aksjer og C-aksjer disse A-aksjeeierne eller C-aksjeeierne har i selskapet fra 
før. Dersom de overdratte aksjer er pantsatt eller på annen måte beheftet på det tidspunkt 
forkjøpsretten utøves, kan løsningssummen deponeres hos norsk bank frem til heftelsen er 
slettet. 
 

§7 Generalforsamlingen 
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På 
generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall 
hvis ikke annet er fastsatt i aksjeloven eller vedtektene. 
 
Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og skal 
behandle og avgjøre: 

1. Styrets årsberetning 
2. Fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse 
3. Anvendelse av selskapets årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den 

fastsatte balanse og utdeling av utbytte 
4. Valg av styre og revisor samt en valgkomite på 3 medlemmer som skal komme med 

forslag til aksjonærvalgte medlemmer til styret 
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret samt godkjennelse av revisors godtgjørelse 
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen eller som 

styret legger frem for generalforsamlingen 
 
Styret innkaller til møte i generalforsamlingen med minimum 14 dagers varsel. 
Innkalling og saksmateriale skal sendes til ordføreren i den enkelte eierkommune. 
 
§8 Styret 
Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer og 
observatører som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser og etter avtale om 
avvikling av bedrift forsamling. 
 
Selskapets administrerende direktør har møterett-/plikt i styret og har rett til å uttale seg i 
alle saker som ikke gjelder vedkommende selv. Administrerende direktør har ikke 
stemmerett. 
 
For at styret skal være beslutningsdyktig må mer enn 50 % av styrets medlemmer, herunder 
styrets leder eller nestleder være tilstede. Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant 
de møtende, men de som stemmer for beslutningen må alltid utgjøre mer enn 1/3 av 



samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 
 
§9 Daglig ledelse 
Selskapet skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret. 
 
§10 Innløsning 
Den enkelte aksjeeier kan kreve innløsning av sine aksjer overfor selskapet, forutsatt at slik 
innløsning gjennomføres i henhold til aksjelovens bestemmelser og at innløsningssummen 
fastsettes til aksjenes pålydende. Innløsningsrett som nevnt bortfaller hvis selskapets bokførte 
egenkapital i henhold til siste reviderte årsregnskap er lavere enn selskapets aksjekapital. 
 
De øvrige aksjeeierne plikter å medvirke i nødvendig utstrekning for gjennomføring av slik 
innløsning. 
 
§11 Verdipapirsentralen 
Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 
 
 
§12 Tvister 
Oppstår tvist om forståelsen av disse vedtekter, avgjøres denne med bindende virkning for 
samtlige aksjeeieres vedkommende av en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer oppnevnt 
av førstelagmannen i Frostating lagmannsrett. Omkostningene ved voldgiftsretten fastsettes av 
denne og utredes av den eller dem retten bestemmer. For øvrig skal en eventuell 
voldgiftsbehandling gjennomføres i samsvar med Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25. 
 

*** 
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