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KRAFTSELSKAPENES SAMFUNNSROLLE ER I 
KONSTANT ENDRING 
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MÅL OM GLOBALE REDUKSJONER I CO2-UTSLIPP FORUTSETTER 
MASSIVE INVESTERINGER I FORNYBAR ENERGI 
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World energy-related CO2 emissions abatement 

Kilde: IEAs publikasjon ”How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen” publisert oktober 2009 



NÆRINGSLIVETS SAMFUNNSANSVAR 

   Selskapenes 
hovedoppgave er å skape 
verdier og økonomiske 
resultater innen rammen av 
lover og regler i det 
samfunn de opererer i 

   I lys av klimautfordringene 
handler energiselskapenes 
samfunnsansvar særlig om 
den rollen de kan spille for 
å skape en bærekraftig 
verden 
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STATKRAFTS PERSPEKTIV PÅ EIERSTYRING 

Eier 

Styre 

Administrasjon 

   Aksjeeierne setter rammer 
for selskapets virksomhet 
gjennom aksjeeieravtale, 
vedtekter og vedtak på 
generalforsamlingen  

   Styret må sørge for at 
selskapet utvikles i tråd med 
disse rammene 

   Styret og administrasjonen 
må også legge vekt på 
aksjonærenes ambisjoner 
med eierskapet som for 
eksempel forventninger til 
lønnsomhet, utbytte, 
eierstrategier mv. 

   Styret må balansere ut de 
ulike interessene 
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   Som industriell eier vil Statkraft etablere klare mål 
for eksisterende og nye virksomhetsområder for å 
nå mål om vekst og langsiktig verdimaksimering 

EIERSTRATEGIER GIR FORUTSIGBARHET 

   Aksjonærenes eierstrategi 
vil være sentrale innspill til 
selskapets strategiprosess 

   Bedre grunnlag for 
samtaler om vesentlige 
spørsmål angående 
selskapets utvikling 
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   Eierne må ha fokus på selskapets strategi og 
kapitalisering 

   Kapitaliseringen må jevnlig vurderes blant annet i 
lys av selskapets vekstmuligheter og behov for 
reinvesteringer 

   Agdereierne bestemmer utbyttepolitikken i Agder 
Energi 

KAPITALISERING 
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EIERNE HAR ETABLERT KLARE RAMMER 

”Statkraft har ambisiøse mål for 
utviklingen av mer klimavennlig 
energi og andre 
kjerneaktiviteter innen 
energiområdet” 

Agdereierne 
”…selskapets definerte 
kjernevirksomhet [er] produksjon 
og leveranse av strøm basert på 
vannkraft” 
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Statkraft 



Statkraft forventer at Agder Energi er i front mht oppgradering og 
utvikling av vannkraft i sin region 

Statkraft vil aktivt støtte utvikling av nye småkraftprosjekter 

Statkraft vil aktivt støtte utvikling av en sikker energiforsyning,  
herunder bidra til å realisere Agder Energis kabelprosjekt til 
utlandet 

Statkraft vil aktivt støtte opp om SAE Vind med utgangspunkt i 
Kristiansand 

Statkraft vil aktivt støtte utvikling av annen fornybar energi som 
kan utvikles kommersielt innenfor selskapets region 
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DET ER MANGE UTVIKLINGSMULIGHETER INNENFOR DEN 
INDUSTRIELLE RAMMEN SOM EIERNE HAR TRUKKET OPP 
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DET ER MULIG Å SE LYST PÅ FREMTIDEN 
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