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Viktig informasjon* 
 
Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers 
obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til 
Verdipapirhandellovens § 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av 
opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at 
utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har 
heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på 
annen måte omfattet av Verdipapirdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets 
datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik 
informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-15. 
Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk 
av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller 
at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. 
 
Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i 
Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til 
Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. 
 
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. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet 
innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. 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 og Tilrettelegger til 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. 
 
Registreringsdokumentet datert 26. september 2014 og verdipapirdokumentet må sees i sammenheng, som 
sammen utgjør Prospektet. 
 
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 eller Tilretteleggeren. 
 
 
* Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet ”Definisjoner” 
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1. Risikofaktorer 
TrønderEnergi AS er utsteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene 
som datterselskapene. Aktivitetene til TrønderEnergi konsernet medfører ulike typer risiko; markedsrisiko, 
kredittrisiko og likviditetsrisiko. I tillegg er konsernet utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko.  
 
Risiko styres innenfor mål og rammer som fastsettes av styret og måles og følges opp av TrønderEnergis enhet 
for Risiko og kontroll. Risikofaktorer og risikostyring er beskrevet i detalj i Årsrapport for 2013, note 4, side 36-38  
(www.tronderenergi.no) 
 
Markedsrisiko 
 
Markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko og renterisiko.  
 
Kraftpris 
Kombinasjonen kraftpris og kraftproduksjon er normalt de viktigste risikoer for konsernet. TrønderEnergi vil 
normalt være netto eksponert som selger av kraft. 
 
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. Valutaeksponeringen sammenstilles på 
konsernnivå. 
 
Renterisiko 
I tillegg til ordinær renterisiko på konsernets finansiering og likviditetsplasseringer er konsernet eksponert mot 
andre typer renterisiko gjennom inntektsrammen i nettselskapet og friinntekt i særbeskatning for kraftproduksjon.  
 
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. 
 
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 selskapet. 
 
Gjennom selskapets risikostyringsmodell aggregeres de ulike renteeksponeringer. For å redusere selskapets 
renterisiko kan det benyttes låneavtaler med både fast og flytende rente, samt ulike typer av rentebytteavtale. 
 
Kreditt- og motpartrisiko 
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 kraft, distribusjon av kraft 
(nettleie).  
 
Hoveddelen av TrønderEnergi’s energiomsetning foregår på den nordiske kraftbørsen NordPool der handelen 
cleares. For både nettvirksomheten og kraftsalg har tap på motparter historisk sett vært små i forhold til 
omsetningen 
 
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.  
 
Refinansieringsrisikoen til TrønderEnergi skal holdes lav. TrønderEnergi styrer derfor etter spredte låneforfall 
langt ut i tid. Det følger og at likviditetsrisikoen skal holdes lav og til enhver tid sikre økonomisk handlefrihet. 
Likviditetsreserven skal, inklusive trekkrettigheter, utgjøre minst 20 % av konsernets omsetning 
 
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. Operasjonell risiko vurderes kontinuerlig og noe av konsernets viktigste oppgaver er å sikre 
effektivitet og kvalitet i alle industrielle ledd.  
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Regulatorisk risiko 
Konsernet er påvirket av en rekke ulike rammevilkår som kan ha stor økonomisk betydning. Nettvirksomheten er 
monopolvirksomhet som reguleres av NVE og endringer i betingelser vil påvirke hvor stor inntektsramme man har 
lov å kreve inn. 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. 
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2. Definisjoner 
 
Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet 
ha følgende betydning: 
 
CO2: Karbondioksid 
 
EUR: Euro 
 
GWh: Gigawatttime 
 
Halvårsrapport 2014: Selskapets halvårsrapport for 2014 slik denne foreligger på www.tronderenergi.no 
 
Halvårsrapport 2013: Selskapets halvårsrapport for 2013 slik denne foreligger på www.tronderenergi.no 
 
kWh: Kilowattime 
 
Låntaker/Selskapet/ 
TrønderEnergi: TrønderEnergi AS.  
 
MW: Megawatt 
 
NOK: Norske kroner. 

 
NTE: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 
 
NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i 

sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om 
notering av obligasjonslån på Oslo Børs. 

 
Registrerings- 
dokument: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse.  
 
SEK: Svenske kroner 
 
Tilrettelegger: DNB Bank ASA, DNB Markets. 
 
TrønderEnergi  
konsernet/Konsernet: Selskapet og dets datterselskaper. 
 
Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det 

utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av 
Selskapet.  

 
USD: Amerikanske dollar 
 
VPS: Verdipapirsentralen. 
 
Årsrapport 2013: Selskapets årsrapport for 2013 slik denne foreligger på www.tronderenergi.no 
 
Årsrapport 2012: Selskapets årsrapport for 2012 slik denne foreligger på www.tronderenergi.no 
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3. Ansvarlige

3.1 Personer

TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet.

3.2 Ansvarserklæring
TrønderEnergi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i

samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en
slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige
tiltak for å sikre dette.

Trondheim, 26. september 2014

Utarbeidet isamarbeid med DNB Markets 7av29



TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september 2014 
 
REGISTRERINGSDOKUMENT 

Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 29

4. Selskapets revisorer 

4.1 Navn og adresse 
Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet 
vært: 
 
PricewaterhouseCoopers AS  
Brattørkaia 17 B 
NO-7492 Trondheim  
Telefon: 02316 
 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap. 
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6. Opplysninger om utsteder 

6.1 Utsteders historie og utvikling 

6.1.1 Selskapsnavn 
Selskapets registrerte navn er TrønderEnergi AS, det kommersielle navnet er TrønderEnergi. 

6.1.2 Hjemsted og registreringsnummer 
Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer: 980 417 824. 
 
Selskapets forretnings- og besøksadresse er Klæbuveien 118, 7031 Trondheim, telefonnummer er 73 54 16 00 
Postadresse: Postboks 9483 Sluppen, 7496 Trondheim. 

6.1.3 Registreringsdato 
Selskapet ble registrert i enhetsregisteret 8. februar 1999. Selskapet ble stiftet 6. juli 1998. 

6.1.4 Utsteders domisil og juridisk form 
TrønderEnergi AS er morselskapet i TrønderEnergi konsernet og har en todelt rolle i konsernstrukturen. 
Morselskapet er ansvarlig for eierutøvelse i datterselskapene gjennom å inneha styreverv og gjennom å fastsette 
overordnede konsernføringer.  
 
Selskapet er underlagt norsk lovgivning, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er 
Aksjeselskapsloven.  

6.1.5 Formål i henhold til selskapets vedtekter §2 

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 
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7. Presentasjon av TrønderEnergi AS og konsernet 

7.1 Hovedvirksomhet 
TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke 
datterselskaper. Konsernet har tre forretningsområder; Energi, Nett og Marked.  
 
Morselskapet, TrønderEnergi AS, består av administrasjon, økonomi og finans, kommunikasjon og HR og 
organisasjon. 
 
Forretningsområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med 
konsernsjefen utgjør konsernledelsen. 

7.1.1 Forretningsområder 

7.1.1.1 Energi 

TrønderEnergi Kraft AS er et heleid datterselskap av TrønderEnergi AS og har ansvaret for kraftproduksjon og 
kraftomsetning i engrosmarkedet. Daglig leder for TrønderEnergi Kraft AS er energidirektør Tormod Eggan. 
Eggan har også ansvar for forretningsområde energi. Ved utgangen av 2013 var det 93 ansatte i selskapet. Antall 
årsverk var 89,1. Gjennom konsernets effektiviseringsprogram LØFTE er det inngått avtaler om å redusere antall 
ansatte i deler av virksomheten frem mot 2016. 

TrønderEnergi Kraft AS eier 11 vannkraftverk og 2 vindkraftverk. Selskapet eier også 35 % av Kraftverkene i 
Orkla (KVO), 75 % av Driva kraftverk, 80 % av Usma kraftverk og 50 % av Sarepta Energi. Selskapet driver sine 
egne kraftverk og er operatør på vegne av eierne av KVO, Driva og Usma. Samlet normalproduksjon fra egne og 
deleide produksjonsverk er 2.128 GWh, inklusive en tilsigsavhengig kraftrettighet i Nea kraftverk med et 
gjennomsnittlig uttak på 344 GWh. Produksjonen er eksklusiv produksjon i Sarepta. 

 
Innenfor forretningsområde energi vil det være fokus på kostnadseffektiv drift, høy tilgjengelighet på anlegg over 
tid, skape merverdier fra fysisk og finansiell optimalisering og arbeide aktivt for å sikre egen produksjonskapasitet 
i forbindelse med innføring av EU sitt vanndirektiv, samt revidering av konsesjoner.  
 
Konsernet har en betydelig portefølje av vindprosjekter, som enten er hel- eller deleid. TrønderEnergi har to 
vindparker i produksjon som i et normalår produserer om lag 200 GWh. I tillegg er det søkt konsesjon på to 
vindparker i indre deler av Sør-Trøndelag på til sammen 250 MW. I Sarepta Energi AS, hvor TrønderEnergi eier 
50 % av aksjene, er det konsesjonsgitt 580 MW vindkraft. TrønderEnergi har sammen med NTE inngått avtale 
med Statkraft og Agder Energi om å etablere et felles selskap hvor eierne legger inn tre prosjekter på Fosen med 
en samlet konsesjonsgitt effekt på 600 MW. Dette vil, forutsatt at det blir fattet investeringsbeslutning for disse tre 
vindparkene, utløse bygging av sentralnettlinje på Fosen. Full utbygging av TrønderEnergi sin vindkraftportefølje 
vil representere et så stort finansielt løft for konsernet at det anses som urealistisk for egen del. Det vil derfor bli 
arbeidet aktivt med å invitere inn medeiere i selskapene som eier vindparkene samtidig som det kan være aktuelt 
å emittere ny egenkapital i TrønderEnergi AS for benyttelse innenfor vindinvesteringer. En egenkapitalemisjon i 
morselskapet vil forutsette attraktiv finansiell avkastning. 
 
Driftsresultat for forretningsområde energi ble i 2013 205 millioner kroner mot 322 millioner kroner i 2012. 
 
Driftsresultatet preges av lav produksjon på 1.655 GWh mot normal 2.099 GWh. Årsak til den relativt lave 
produksjonen er lavere tilsig enn normalt og at man i løpet av året bygde opp vannmagasinene fra 478 GWh til 
666 GWh. Til sammenligning er gjennomsnittlig magasinbeholdning ved årsskiftet de siste 10 år på 603 GWh. For 
mer informasjon om produksjon og magasinbeholdning vises det til note 18 i konsernets regnskap (komplett 
internettadresse fremgår av Kryssreferanselisten på side 25). 
 
Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) ble 30,3 øre per kWh i 2013 mot 23,6 øre per kWh i 2012. 
Gjennom optimalisering disponeres kraften for å oppnå best mulig pris gitt de begrensninger som 
konsesjonsreglement og tekniske forhold gir. Fra dette arbeidet ble det oppnådd en merverdi på 1,07 øre per kWh 
over gjennomsnittlig kraftpris i NO3 2013. Dette sammenlignet med 1,25 øre per kWh i 2012. I tillegg er noe av 
kraften bundet opp i konsesjonskraft- og industrikraftkontrakter. Utover dette gjøres det finansiell prissikring og 
plassering på kraftbørsen. Dette bidro med 10,5 millioner kroner til driftsresultatet i 2013, sammenlignet med 21 
millioner kroner i 2012. 
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7.1.1.2 Nett 
TrønderEnergi Nett AS er et datterselskap i TrønderEnergi konsernet. Selskapet har ansvar for energitransport, 
utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet i hele Sør-Trøndelag, og distribusjonsnettet i 13 kommuner i 
fylket. Daglig leder i TrønderEnergi Nett AS er nettdirektør Bård Olav Uthus som også er ansvarlig for 
forretningsområde nett. 
 
TrønderEnergi Nett AS eies av TrønderEnergi AS med 85 % og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig 
forsikringsselskap (KLP) med 15 %.  
 
Nettselskapet eier 100 % av datterselskapet TrønderEnergi Elektro AS. TrønderEnergi Elektro AS leverer 
eksterne tjenester innenfor blant annet energimontasje, veibelysning og installasjon. 
 
Innenfor forretningsområde nett vil hovedfokuset være todelt. Videre effektivisering av nettvirksomhetens 
kjerneprosesser vil bli betydelig vektlagt samtidig som selskapet vil ha høy beredskap for den strukturelle utvikling 
som antas å komme fremover. Nettselskapet har ambisjon om å delta aktivt i den restrukturering som antas å 
tvinge seg fram i Midt-Norge i kommende strategiperiode. 

Med nærmere 265 ansatte og 136.425 nettkunder er selskapet en betydelig arbeidsplass i Midt-Norge, og er 
Trøndelags viktigste transportør av elektrisk energi. Nettleien i konsesjonsområdet er blant landets laveste og 
leveringssikkerheten er god. Et pågående omstillingsarbeid har som mål å gjøre selskapet til et av Norges mest 
effektive nettselskap, noe som vil bidra til å holde en lav nettleie også i fremtiden. 

 
Driftsresultat for forretningsområde nett ble 299 millioner kroner i 2013 mot 57 millioner kroner i 2012. 
 
Årets inntektsramme (2013) ble 1.037 millioner kroner mot 543 millioner kroner i 2012. Økningen fra 2012 er 
betydelig, og kommer av at inntektsrammen for 2013 er betydelig høyere enn tidligere år, men også at 
inntektsrammen for 2012 var veldig lav. De viktigste endringene er: 

 Generelt tillegg i inntektsrammen på bransjenivå på grunn av økte kostnader i bransjen totalt sett. Dette 
er et tillegg som vanligvis skal være lite, men som er stort i 2013 på grunn av ekstraordinære 
pensjonskostnader i bransjen i 2011. Tillegget utgjør 56 millioner kroner mot et fradrag på 6 millioner 
kroner i 2012. Tillegget er midlertidig og det forventes en tilsvarende reduksjon i årene framover. 

 NVE-renten, som er en referanserente som settes av NVE for å regulere avkastning i nettbransjen som 
helhet, ble 6,90 % sammenlignet med 4,20 % i 2012. Økningen kommer hovedsakelig fra at modellen for 
beregning av renten er endret for å gi nettbransjen en markedstilpasset avkastning på investert kapital. 
Økningen utgjør ca 45 millioner kroner i økt inntektsramme. Økningen forventes å vedvare også årene 
framover. 

 Oppkjøp av nettvirksomheten i Malvik kommune og Tydal kommune som bidrar med eninntektsramme 
på ca 40 millioner kroner i 2013. 

 Kompensasjon for framtidig tapt inntektsramme som følge av fusjon med Trondheim EnergiNett AS i 
2011 (harmoniinntekten). Tillegget utgjør 320 millioner kroner og er et engangstillegg. 

 
Forskjellen mellom tillatt inntekt (inntektsrammen) og faktisk inntekt fra kundene videreføres til neste år som en 
mer-/mindreinntekt. Størrelsen på mindreinntekten er 277 millioner kroner ved utgangen av 2013. Nett-tariffene er 
fra 1.1.2014 regulert for å hente inn mindreinntekten i løpet av 2014 og 2015. For mer informasjon om dette  
henvises det til note 15 i konsernets regnskap. 
 
Det har i 2013 vært gjennomført omfattende tiltak knyttet til integrasjonsprosessen av nettvirksomhetene i 
kommunene Tydal og Malvik. I tillegg har omstillingsprosessene som ble igangsatt i 2012, for å nå selskapets 
ambisjoner, fortsatt gjennom 2013. Stormene Hilde og Ivar har også medført høye kostnader for 
nettvirksomheten. Dette har i 2013 medført et større kostnadspådrag enn i et normalår. 
 
Totalforbruket i distribusjonsnettet i de kommunene som konsernet har områdekonsesjon i var på 3.381 GWh 
(inkludert nettap) i 2013. Tilsvarende tall i 2012 var 3.210 GWh. 
 
Antall nettkunder var 136.425 ved utgangen av 2013. Til sammenligning var det ved utgangen av 2012 125.708 
nettkunder. 
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7.1.1.3 Marked 

Forretningsområde marked består av TrønderEnergi Marked AS og TrønderEnergi Service AS som begge er 
heleide datterselskap av TrønderEnergi AS. TrønderEnergi Marked AS har ansvar for salg av strøm til 
sluttbrukermarkedet både lokalt og nasjonalt, og ledes av daglig leder Leif Lihaug. Ved utgangen av året hadde 
TrønderEnergi Marked AS 7 årsverk og 48.750 kunder. 

TrønderEnergi Service AS leverer kundesentertjenester til konsernets selskaper, og ledes av daglig leder Johnny 
Tangen. TrønderEnergi Service AS hadde ved årsskifte 24 årsverk. 

Innenfor forretningsområde marked vil hovedfokuset også være todelt. Betydelig organisk vekst kombinert med 
effektiv drift vil ha førsteprioritet. Samtidig vil forretningsområdet innta et aktivt forhold til forventning om 
betydelige endringer i bransjestrukturen frem mot 2020 også innenfor dette virksomhetsområdet. Konsernet 
legger til grunn at det vil bli større og færre enheter og i et slikt bilde vil TrønderEnergis sterke merkevare ha 
betydelig verdi. 

 
Driftsresultat for forretningsområde marked ble 7 millioner kroner i 2013 mot 6 millioner kroner i 2012. 
Markedsselskapet har også i 2013 hatt en jevn tilgang av nye kunder både i privat- og bedriftsmarkedet. 
Selskapet hadde ved utgangen av 2013 48.750 kunder og en kraftleveranse på 1.537 GWh, sammenlignet med 
35.000 kunder og en kraftleveranse på 1.330 GWh i 2012. 

7.2. Kraftmarkedet 
All kraft TrønderEnergi Kraft AS produserer omsettes på den nordiske kraftbørsen NordPool til den prisen andre 
aktører er villige til å betale. 
  
Kraftprisen fastsettes hver dag gjennom budrunder: Kraftleverandørene (de som kjøper inn kraft på 
strømkundenes vegne og selger den videre til deg og meg) melder inn hvor mye de er villige til å gi for den 
kraftmengden som trengs det kommende døgnet. Kraftprodusentene melder på sin side hvor mye de er villig til å 
selge strømmen sin for. Så går budrunden sin gang inntil prisene møtes. Jo større forbruk, dess dyrere 
produksjonsformer må man fase inn, og dess høyere blir kraftprisen.  Prisen fastsettes dermed av samspillet 
mellom tilbud og etterspørsel.  
 
Ved produksjonssentralen på Berkåk overvåker TrønderEnergi Kraft AS alle sine heleide og deleide kraftverk, 
døgnet rundt alle ukedager. Produksjonssentralen omsetter den produserte kraften gjennom daglige auksjoner 
hvor de søker å oppnå best mulig pris for kraften. Handelsavdelingen ved hovedkontoret på Lerkendal deltar 
aktivt som aktør ved den finansielle kraftbørsen hvor kraftkontrakter 10 år fram i tid kan kjøpes og selges. 
Finansielle kraftkontrakter benyttes til prissikring av framtidig kraftproduksjon og til trading. 

 
Midt-Norge er en av de regionene i kraftmarkedet med størst kraftunderskudd, og TrønderEnergi ønsker derfor å 
bidra til at det blir realisert ny fornybar kraftproduksjon i regionen. I 2013 ferdigstilte vi et nytt vannkraftverk, 
USMA kraftverk i Selbu. I tillegg ser vi på mulighetene for annen ny vannkraftproduksjon, og vi jobber kontinuerlig 
med å utrede mulighetene for å oppgradere våre eksisterende vannkraftverk slik at de blir mer effektive og kan 
levere mer ren energi. Vi ser at det er begrensede muligheter for ny vannkraftproduksjon i vår region, og i året 
som har gått har vi derfor jobbet videre med å styrke vindkraftproduksjonen i regionen. 
 
Oppsummert om markedet generelt: 
 
Kraftproduksjon:  
Lite konkurranse, kraften selges til markedsbasert børs hvor tilbud/etterspørsel totalt sett avgjører pris. Mange 
selskaper på markedet. 
 
Nettvirksomhet: 
Regulert monopol så liten konkurranse. Områdekonsesjonene i Norge er fordelt ut på selskap, det er kun 1 
selskap i hvert konsesjonsområde. Mange selskaper i markedet. 

 
Kraftsalg: 
Høy konkurranse. Alle kraftselgere i Norge kan selge til alle kunder i Norge, og kundene står fritt til å velge 
leverandør. I Trondheim er Trondheim Kraft og Norges Energi de største konkurrentene. Mange selskaper i 
markedet.  
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Selskaper som inngår i konsernet per 30.06.2014 
 

 
 
   

Selskapets navn

Virksomhets‐

sted Type virksomhet
Eid direkte av 

morselskapet

Eid av 

konsernet 

totalt

Andel 

ordinære 

aksjer eid av 

ikke‐

kontrollerende 

eierinteresser

Morselskapet:

TrønderEnergi AS Trondheim

Datterselskap som konsolideres:

TrønderEnergi Kraft AS Trondheim Kraftproduksjon 100 % 100 %

TrønderEnergi Nett AS Trondheim Distribusjon av kraft 85 % 65 % 35 %

TrønderEnergi Marked AS Trondheim Kraftomsetning 100 % 100 %

TrønderEnergi Elektro AS Trondheim Elektroinstallasjon 85 % 15 %

TrønderEnergi Service AS Trondheim Kundeservice tjenester 100 % 100 %

TrønderEnergi Invest AS Trondheim Investeringsselskap 100 % 100 %

Driva kraftverk  Trondheim Kraftproduksjon 75 % 75 % 25 %

Nidit AS Trondheim IT tjenester 100 % 100 %

Usma Kraft AS Selbu Kraftproduksjon 80 % 20 %

Osaelva Kraftverk AS Trondheim Konsesjon om kraftproduksjon 50 % 50 %

TronderPower Ltd

Kampala, 

Uganda Kraftproduksjon 72.5 % 72.5 % 27.5 %
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8.2 Samspill mellom enheter i konsernet 
 
Morselskapet har ansvaret for konsernets finansiering og finansforvaltning. Datterselskapenes resultater 
overføres til morselskapet som utbytte og/eller konsernbidrag som sammen med kapitalinnskudd og lån regulerer 
kapitalflyten mellom selskapene. Morselskapet vil på lengre sikt være avhengig av kontantstrøm fra 
datterselskapene for å betale finansieringskostnader, utbytte til eierne og andre forpliktelser. Det er ingen 
restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. 
 
Alle heleide datterselskap inngår i felles konsernkontosystem med Selskapet for å oppnå nettinggevinst og 
effektiv styring av likviditetsposisjoner. TrønderEnergi Nett AS og TrønderEnergi Elektro AS inngår i eget 
konsernkontosystem. 
 
Selskapene i konsernet utfører normale konserninterne tjenester med hverandre til markedspriser. TrønderEnergi 
Kraft AS selger bl.a. kraft direkte til TrønderEnergi Marked AS istedenfor å selge/kjøpe via NordPool. 
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9. Fremtidsutsikter 
 
De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i TrønderEnergi er påvirket av både markedsbestemte priser, 
hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter. 
 
Det er styrets oppfatning at konsernet har en solid økonomisk plattform som vil bidra til å sikre 
konkurransedyktige resultater framover. I perioden fram til 2020 legger styret til grunn at kraftprisene vil holde seg 
relativt lave sammenlignet med de siste 5-10 årene. Dette vil presse resultatene i hele kraftbransjen. Dette vil 
også gjelde for TrønderEnergi. Noe av den antatte resultatnedgangen vil kompenseres av de kostnadstiltak som 
er implementert gjennom LØFTE-prosjektet. 
 
Lønnsomheten i nettvirksomheten påvirkes primært av offentlige myndigheters rammebetingelser. Styret legger til 
grunn at nettselskapets fokus på effektiv drift vil bidra til at kundene i markedsområdet fortsatt vil få en 
konkurransedyktig nettleie og at dette i tillegg vil gi eierne et godt økonomisk bidrag. I tillegg har myndighetene i 
løpet av det siste året endret rammebetingelsene for nettvirksomhet betydelig. Dette vil resultere i bedre 
avkastning på investert kapital over tid, noe som gir økonomiske insentiver for ytterligere sammenslåing av 
nettselskaper. Styret antar at TrønderEnergi vil være en attraktiv integrasjonspartner for andre energiverk i 
regionen. 
 
Konsernet har en samlet portefølje av prosjekter innenfor fornybar energiproduksjon på over 1 TWh. 
Lønnsomheten i disse kraftprosjektene vil påvirkes av de markedsbestemte kraft- og elsertifikatprisene. I tillegg vil 
den generelle makroøkonomiske utviklingen og tiltak fra norske og europeiske myndigheter ha betydning for 
hvilke fornybarhetsprosjekter som vil bli økonomisk forsvarlig å bygge ut. De fleste av konsernets vindprosjekter 
ligger på Fosen. Dette er et område med noe av Europas beste vindressurser, samtidig som fornybar kraft herfra 
vil ha lokal anvendelse. Styret ser med bekymring på de skjevheter som eksisterer mellom det norske og svenske 
skattesystemet. Forskjellene, som man antar tilsvarer en kraftprisforskjell på 4-5 øre/kWh, er i ferd med å gi 
betydelige større utbygginger i Sverige enn i Norge og kan fort føre til at det ikke blir bygget ut vindprosjekter i 
Norge. 
 
I tillegg til kraftprisutviklingen vil tilgang til kapital, både fremmed- og egenkapital, være avgjørende for hvor mye 
ny fornybar kraftproduksjon TrønderEnergi vil investere i. Det vil være mange forhold som avgjør dette og styret 
legger opp til at eierne får avgjøre spørsmålet gjennom å ta stilling til en emisjon i morselskapet. Et 
emisjonsforslag for generalforsamlingen vil være betinget av at den forventede økonomiske avkastningen på de 
nye prosjektene overstiger konsernets avkastningskrav. 

9.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap 
Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntakers fremtidsutsikter etter sist offentliggjorte 
reviderte regnskaper for 2013.  
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10. Styre og ledelse  

10.1 Personopplysninger 
Styret 
Styret i Selskapet består av følgende personer: 
 
Navn Stilling Forretningsadresse
Medlemmer   
Per Kristian Skjærvik Styreleder TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Anne Therese Flatmo Nestleder TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Margrethe Smith Styremedlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Jorid Oliv Jagtøyen Styremedlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Arve Slørdahl Styremedlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Kåre Ytre-Eide Styremedlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Oddbjørn Bang Styremedlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Roger Harsvik Ansattes representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Karin Skogan Holm Ansattes representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Rune Olaisen Ansattes representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
 
 
Per Kristian Skjævik (f. 1953), styreleder. 

•Styreleder 2007 – d.d.  
•Leder Bedriftsforsamlingen TrønderEnergi 2002 – 2007  
•Medlem Bedriftsforsamling TrønderEnergi 1999 – 2002 
 

Stilling: Styreleder TrønderEnergi 
 
Ordfører i Rissa kommune i perioden 1998 – 2011 med tidligere erfaringer innen postverket. Styreleder i 
Næringsmiddeltilsynet på Fosen og styremedlem i Museet Kystens Arv. 
 
 
Anne Therese Flatmo (f. 1959), nestleder. 

•Styremedlem 2001 – d.d.  
•Nestleder 2009 – d.d.  
•Periode oppnevnt: 2014 - 2016 

 
Stilling: Advokat 
 
Driver egen advokatpraksis, tidligere erfaring fra forsvaret, politi og forsikring. Har andre styreverv innen 
eiendomsutvikling, produksjon og energi. Sitter også i disiplinutvalget for advokater. 
 
Margrethe Smith (f. 1968) 

•Styremedlem 2014 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2014 - 2016 

 
Stilling: Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring i Energiselskapet Buskerud (EB) 
 

Utdannet 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 EBs datterselskaper. 

 
Jorid Oliv Jagtøyen (f. 1971) 

•Styremedlem 2013 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2013 - 2015 

 
Stilling: Ordfører i Melhus Kommune  
 
Lokalpolitiker for Senterpartiet. Har siden 2011 vært ordfører i Melhus og har vært med i kommunestyre siden 
1999. Har en yrkesmessig bakgrunn som bonde og sykepleier. 
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Arve Slørdahl (f. 1947) 
•Styremedlem 2008 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2013 - 2015 
 
Stilling: Administrerende direktør i Chr. Salvesen & Chr. Thams’s communications AS 
 
Er utdannet bergingeniør fra NTH. Varaordfører i Meldal kommune og har mange styrverv, blant annet styreleder i 
Vigor Kristiansund AS, Devico AS og Meldal Næringssenter AS.  
 
Kåre Ytre-Eide (f. 1948) 
•Styremedlem 2013 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2013 - 2015 
 
Stilling: Selvstendig næringsdrivende  
 
Tidligere personaldirektør i Siemens Norge, samt plassjef i Siemens Trondheim. Har hatt en rekke styreverv for 
næringslivet i Trondheim.  

 
Oddbjørn Bang (f. 1953) 
•Styremedlem 2008 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2014 - 2016 
 
Stilling: Adjunkt ved Orkanger ungdomsskole  
 
Utdannet cand. mag med fagene matematikk, fysikk og biologi. Styreleder i det interkommunale 
renovasjonsselskapet Hamos IKS. 
 
Ansatterepresentanter 
 
Roger Harsvik (f. 1966) 
•Styremedlem 2012 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2014 - 2016 
 
Stilling: Energiteknikker  
 
Startet som linjemontør lærling i Åfjord Kommunale Everk i 1984, tok fagbrev "B" i 1987. Everket ble da kjøpt opp 
av Sør Trøndelag Kraftselskap.  Fagskolen elektronikk – fagbrev «L» og «A».. Kom tilbake til S-TK i 1989. 
 
Karin Skogan Holm (f. 1958) 
•Styremedlem 2011 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2013 - 2015 
 
Stilling: Teamleder for TrønderEnergi Nett  
 
Begynte ved Trondheim E-verk i 1979, og har tidligere vært saksbehandler med ansvar for klagebehandling ved 
TrønderEnergi Nett. Er merkantil nestleder i El og IT ved TrønderEnergi, er også 1. vara til styret ved 
Personellservice Trøndelag, og medlem av brukerrådet ved Saupstad Helsehus. 
 
Rune Olaisen (f. 1957) 
•Styremedlem 2008 – d.d. 
•Periode oppnevnt: 2014 - 2016 
 
Stilling: Driftsingeniør 
 
Utdannet ved Trondheim Ingeniørhøgskole linje elkraft og ansatt i TrønderEnergi i 1983. Jobber i dag som 
driftsingeniør hydrologi med ansvar for myndighetspålagte tappekrav, vannmålinger og rapporteringer. Leder av 
NITO TrønderEnergi. Sitter i Rennebu kommunestyre, formannskapet og i hovedutvalget for Helse Omsorg og 
Oppvekst i Rennebu. Er også medlem av rådet for Kvikne Rennebu Kraftlag og er nestleder i Kvikne Fjellstyre. 
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Ledelsen 
Selskapets ledelse består av følgende personer: 
 
Navn Stilling Forretningsadresse
Ståle Gjersvold Konsernsjef TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Ingrid J. Aune Sjef for samfunns- og 

myndighetskontakt 
TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 

Jens P. Nupen Viseadm. direktør TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Olav Sem Austmo Økonomi og finansdirektør TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Bård Olav Uthus Nettdirektør TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Cathrine Tronstad Organisasjonsdirektør TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Arnt Inge Sætern Kundedirektør TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Helene Muri Skalmerås Administrasjonssjef TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
 

Bedriftsforsamling 
 
Navn Stilling Forretningsadresse
Inga Balstad Leder TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Berit Flåmo Nestleder TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Ola Røtvei Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Ole Haugen Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Erling Lenvik Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Terje Granmo Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Gunnar Lysholm Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Ståle Vaag Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Jon P. Husby Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Rita Ottervik Medlem TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Erland Aarvik Intern representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Helge Grønning Intern representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Rune Aagesen Intern representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Stein Inge Solum Intern representant TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
Astrid Houen Ler  TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 

Revisjonsutvalg 
Styret har oppnevnt et eget revisjonsutvalg bestående av Margrethe Smith, Oddbjørn Bang og Anna Therese 
Flatmo.  
 
Revisjonsutvalget har hatt regelmessige møter og gjennomgår konsernrapporter og regnskap før fremleggelse i 
styret. Utvalget har utstrakt samarbeid med revisor. Utvalget er også presentert for selskapets risikohåndtering 
som følger NUES sine anbefalinger. Utvalget har foretatt gjennomgang av fullmaktstruktur, prosess for finansiell 
rapportering og organisering av risikostyring og internkontroll. Revisjonsutvalget vurderer årlig revisors 
uavhengighet. 

10.2 Styre og ledelse – interessekonflikter 
Det foreligger ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 10.1. har overfor 
TrønderEnergi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser.  

10.3 Eierstyring og selskapsledelse 
Konsernets styringsprinsipper er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Med 
bakgrunn i denne har styret vedtatt «Eierstyring og selskapsledelse i TrønderEnergi». Avvikene fra anbefalingen 
har i hovedsak sammenheng med vedtektene som ble endret i generalforsamling den 8. april 2013. Dokumentet 
«Eierstyring og selskapsledelse i TrønderEnergi» er tilgjengelig på www.tronderenergi.no/om-
tronderenergi/organisasjon/eierstyring.  
 
De formelle eierorganene er generalforsamlingen, bedriftsforsamling og valgkomité. Videre avholdes det også 
jevnlige eiermøter der selskapet informerer og drøfter strategisk viktige saker. I tillegg har konsernledelsen 
kontakt med eierne ved besøksrunder. 
 
Instrukser for styre og daglig leder er gjennomgått og oppdatert for samtlige selskap. Samtidig ble 
fullmaktstrukturen gjennomgått og vedtatt i konsernstyret og i datterselskapene. 
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12. Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, 
finansielle stilling og resultater 

12.1 Historiske regnskapsopplysninger 
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. 
 
TrønderEnergi utarbeider i 2013 sitt første årsregnskap etter IFRS for konsernregnskapet. Selve overgangen fra 
god regnskapsskikk (NGAAP) til IFRS innebærer omfattende endringer i regnskapsprinsipper. Disse endringene 
er beskrevet i note 38 i Årsrapport 2013. Halvårsrapport 2013 er utarbeidet etter NGAAP. 
 
I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. 
På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter 
ved henvisning til Årsrapport 2013, Årsrapport 2012,  Halvårsrapport 2014 og Halvårsrapport 2013. 
 
Halvårsrapport 2014 og 2013 er ikke revidert. 
 
Komplett internettadresse til ovennevnte årsrapporter og halvårsrapport fremgår av Kryssreferanselisten på side 
26. 
 
Navn Halvårsrapport 2014 Halvårsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2012 
Resultatregnskap konsern Side 7 Side 8 Side 16 Side 15 
Eiendeler Side 8 Side 9 Side 17 Side 16 
Egenkapital og gjeld Side 9 Side 9 Side 18 Side 17 
Kontantstrømoppstilling 
konsern 

Side 10  Side 19 Side 18 

Noter Side 14-19 Side 10 Side 24-83 Side 21-46 
Revisjonsberetning   Side 106-107 Side 69-70 
     
Resultatregnskap morselskap   Side 84 Side 47 
Eiendeler   Side 85 Side 48 
Egenkapital og gjeld   Side 86 Side 49 
Kontantstrømoppstilling   Side 88 Side 50 
Noter   Side 90-104 Side 53-67 
 

12.2 Regnskaper 
Inngår i punkt 12.1 Historiske regnskapsopplysninger. 

12.3 Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger 

12.3.1 Erklæring om revisjon 
Historisk finansiell informasjon for 2013 og 2012 som nevnt i punkt 12 er revidert. 
 
Revisjonsrapporten fremgår i Årsrapport 2013 på side 106-107 og i Årsrapport 2012 på side 69-70 

12.4 Alder for siste regnskapsopplysninger 

12.4.1 Alder reviderte regnskapsopplysninger 
Siste reviderte regnskapsår er 2013. 
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12.5 Retts- og voldgiftssaker 

TrønderEnergi As har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 
måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den 
senere tid har hatt vesentlig innvirkning på TrønderEnergi AS og/eller konsernets finansielle stilling eller 
lønnsomhet.   

12.6 Vesentlige endringer i utsteders finansielle eller 
forretningsmessige stilling 
Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden 
utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort revidert finansiell informasjon.  

12.7 Vesentlige kontrakter 
Det foreligger ingen vesentlige kontrakter utover det som inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og som 
kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker TrønderEnergi sin 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes.  
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13. Dokumentasjonsmateriale 
Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av 
Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Låntaker, TrønderEnergi AS, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 
eller på Låntakers til enhver tid gjeldende besøksadresse.  
 
Låntaker kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelig elektronisk, helt eller delvis. 

a) Selskapets stiftelsesdokument og vedtekter  
b) Alle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 

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

c) historisk finansiell informasjon om Selskapet og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for 
publiseringen av Registreringsdokumentet. 

 
Ovennevnte dokumenter er lagt ut på Låntakers hjemmeside: www.tronderenergi.no 
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Kryssreferanseliste 
 

 
 
 
 
Erklæring 
 
DNB Bank ASA v/ DNB Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette 
Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger 
kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og 
Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av 
eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg 
noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet 
eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette 
Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før 
vedkommende tar sin investeringsbeslutning. 
 

Oslo, 26. september 2014 
 

DNB Bank ASA, DNB Markets 
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Vedtekter for TrønderEnergi AS 
Oppdatert: 12. mai 2014 
 
§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 Selskapet aksjekapital 
 
Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00 fordelt på 10.228.000 aksjer à kr 10,-. Selskapet har en 
aksjeklasse. 
 
§5 Aksjeeiere. 
 
Selskapets aksjer kan bare eies av staten, statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt selskaper hvor 
staten, statsforetak, kommuner og/eller fylkeskommuner eier hundre prosent av aksjene. Ved en eventuell 
overdragelse av aksjer i en aksjeeier som medfører at aksjeeieren ikke lenger er hundre prosent eiet av staten, 
statsforetak, kommuner og fylkeskommuner, skal styret gi aksjeeieren en frist på tre måneder til å bringe forholdet 
i orden. Dersom forholdet ikke er bragt i orden innen fristen på tre måneder, kommer aksjeloven § 4-18 til 
anvendelse. 
 
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. 
 
Aksjeeierne har forkjøpsrett til 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. 
 
Dersom forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse 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. 
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§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 bedriftsforsamling og revisor samt en valgkomite på 3 medlemmer som skal komme med forslag 

til aksjonærvalgte medlemmer til styre og bedriftsforsamling. 
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen 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 Bedriftsforsamling 
 
Selskapet skal ha en bedriftsforsamling som velges i henhold til aksjelovens regler. Bedriftsforsamlingen skal ha 
15 medlemmer med varamedlemmer hvorav 10 medlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen 
og 5 medlemmer med varamedlemmer velges av de ansatte. Ved valg av de ansattes representanter i 
bedriftsforsamlingen skal alle ansatte i konsernet ha stemmerett og være valgbare. 
 
Bedriftsforsamlingens leder innkaller til møte så ofte som nødvendig, og dessuten når minst 1/6 av medlemmene 
eller styret krever det. 
 
§9 Styret 
 
Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer som velges av de 
ansatte etter aksjelovens bestemmelser. 
 
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 og to medlemmer valgt av bedriftsforsamlingen eller deres varamedlemmer 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. 
 
§10 Daglig ledelse 
 
Selskapet skal ha en administrerende direktør som ansettes av styret. 
 
§11 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. 
 
§12 Verdipapirsentralen 
 
Selskapets aktiva skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 
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§13 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. Forøvrig skal en eventuell voldgiftsbehandling gjennomføres i samsvar med Lov om voldgift av 14. 
mai 2004 nr. 25. 


