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Eierskapsmeldingen åpner for verdiskapende strukturendringer 



Energibransjen er i rask endring og kompleksiteten øker. Det er viktig 
å posisjonere seg for å sikre verdier

Illustrative størrelser

Elvia klar for nye fusjoner

Kristin Lian, Elvia-sjef

GRØNT SKIFTE OG 
DIGITALISERING

ØKENDE KOMPLEKSITET 
OG SVINGNINGER

KONSOLIDERING



#3

VANNKRAFT
10,8 TWH

NETT 
300.000 KUNDER

PRIVATMARKED STRØM
204.000 KUNDER

BEDRIFTMARKED STRØM 
16,1 TWH

Kilde: NVE, Agder Energi / Glitre Energi. Notat: Rangering etter konsernverdi inkluderer ikke Statnett/Statkraft (ikke representert i hele verdikjeden) eller Hafslund E-CO (konsoliderer ikke eierposisjonen i Eidsiva/Elvia).

En konsernfusjon vil danne et stort norsk kraftkonsern med virksomhet i 
hele verdikjeden

#2 #3 #1



Glitre Energi og Agder Energi
er lokale lokomotiver for

verdiskaping og arbeidsplasser

Sammen styrkes disse posisjonene og 
gir det nye konsernet økt vekstkraft 

og mulighet for å akselerere den 
regionale utviklingen

Samlet utbytte til eierne siste 10 år: 8,4 mrd

Agder Energi og Glitre Energi er blant de 
ledende selskapene i sine respektive regioner

Samlet nesten 1.300 ansatte
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Agder Energi og Glitre Energi er resultat av verdiskapende fusjoner – naturlig å 
søke videre vekst
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Sparte kostnader Nye forretnings-
muligheter

Økte inntekter Fusjonsgevinster

Det er beregnet årlige fusjonsgevinster i størrelsesorden 250 millioner, i 
tillegg kommer inntekt fra nye forretningsmuligheter og kvalitative verdier

Beregnede årlige fusjonsgevinster før skatt
Millioner

Sterkere 
fagmiljøer

Attraktiv 
arbeidsgiver

Redusert 
risiko

Attraktiv 
partner

Øvrige gevinster



NETT

VANNKRAFT

MARKED

ØVRIG
VIRKSOMHET

EIERE
Økt verdi av aksjene og
høyere fremtidig utbytte

KUNDER
Lavere nettleie

4-5 MRD
VERDISKAPING*

SAMFUNN
Økte skatteinntekter
Nye arbeidsplasser

* Verdiskapning før skatt beregnet basert på 5% diskonteringsrente over en periode på 20-30 år.

1.600-
2.000
mnok

500-600
mnok

600-900
mnok

1.200-1.500 
mnok

Nåverdien av fusjonsgevinstene er 4-5 milliarder som går til eiere, samfunn 
og kunder
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For å sikre eierne forutsigbarhet 
og stabilitet vurderes det et fast 
utbytte i en overgangsperiode

Transaksjonskostnader tilkommer, primært i år 0 (2021). Størrelsen avhenger bl.a. 
av prosessen for verdsettelse og selskapsgjennomgang

Netto fusjonsgevinster før skatt (mnok)
Foreløpige estimater

Vekst-
kraft Utbytte

Fusjonen forventes å være lønnsom etter kort tid og gi resultater som kan 
skape vekstkraft og økt utbyttekapasitet

Fusjonen vil over tid gi vekstkraft og økt 
utbyttekapasitet (illustrativ)

Fusjons-
gevinster

Skatt

Redusert 
nettleie



Økt vekstkraft gir mulighet for å realisere nye muligheter 
og skape nye attraktive arbeidsplasser i begge regionene

Batterifabrikk

Hydrogen

Økt vannkraft

Digitalisering

Solenergi

Havvind

Kraftnett

Agder 
region

Glitre 
region

Muligheter i grønne elektriske verdikjeder

Partnerskap



Styringsgruppemøte
Kjøita, Kristiansand
30.10.2020. 

• Det er konstruktiv dialog 
mellom partene

• God fremdrift i arbeidet 
med intensjonsavtale

• Viktig å finne gode og 
balanserte løsninger



• Ingen ansatte vil sies opp som følge 
av fusjonen

• Ingen ansatte må flytte som følge av 
fusjonen

• En fusjon vil frigjøre kapasitet for økt 
vekst- og konkurransekraft, og skape 
nye arbeidsplasser i begge regionene

«Vi tror en eventuell fusjon vil være med
på å trygge arbeidsplasser, samtidig som
det kan gi nye muligheter.»

Oddvar Berli, hovedtillitsvalgt, 
Agder Energi

Hva med de ansatte



KONTOR-
LOKASJONER

SELSKAPS-
LEDELSE

STYRE 
SAMMEN-
SETNING

RETTIGHETER 
FOR ANSATTE

AKSJONÆR-
AVTALE OG 

VILLKÅR

PROSESS FOR 
VERDSETTELSE/ 
BYTTEFORHOLD

I intensjonsavtalen arbeides det med å finne gode balanserte løsninger



APR - JUN 
2021

AVTALEVERK OG 
SELSKAPS-

GJENNOMGANG
Endelig avtaleverk 

utarbeides basert på 
intensjonsavtale.

Selskapsgjennom-
gang (due diligence)

15. SEP

ENERGISEMINAR 
OG OFFENTLIG-

GJØRING
Presentasjon for 
formannskapet i 

Drammen kommune. 
Ansatte informeres 

samt at sonderingene 
offentliggjøres.

1. HALVÅR
2020

INNLEDENDE 
SAMTALER

Administrasjonene 
finner sammen.

Innledende 
sonderinger og 

samtaler. 

SEP 2020-
JAN 2021

INTENSJONS-
AVTALE OG 
RAPPORT

Utarbeider rapport 
om gevinstpotensial.

Fremforhandler 
intensjonsavtale som 

regulerer viktige 
deler av en 
transaksjon.

JUN
2021

ENDELIG AVTALE 
LEGGES FREM 

FOR EIERNE
Beslutningsgrunnlag 
med endelige avtaler 

legges frem for 
eierbeslutning.

Videre arbeid vil tilrettelegge for en god og åpen prosess med eierinvolvering

FEB – MAR 
2021

INTENSJONS-
AVTALE LEGGES 

FREM FOR EIERNE
Intensjonsavtalen 

legges frem for 
eierbeslutning før 

prosessen 
videreføres.

Løypemeldinger underveis



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Glitre Energi - Mykstufoss kraftverk


