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PROGRAM
• Velkommen 
• Agder Energi, status og resultater etter Q2 2022
• Fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

• Kvalifisering av verdivurderinger og styrets anbefaling til eierne
• Prosessen og videre framdrift

• Saker til behandling i kommende generalforsamling
1. Fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi, herunder valg av 

styremedlemmer til interimsstyre (saksdokumenter distribuert til 
kommunene)

LUNSJ KL. 12.00 – 12.30



PROGRAM, etter lunsj
• «Strømrikets tilstand», analysesjef Tor Reier Lilleholt, Volue Insight
• «Eiersignaler og samfunnsansvar i praksis», Agder Energi

- Panelsamtale med salen
• Eventuelt

Senest slutt kl. 1430



Eiermøte i Agder Energi
5. september 2022

Steffen Syvertsen
Konsernsjef

Status og resultater 
etter Q2 2022
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Ekstraordinære 
tider



Endringer kan 
komme





Hva kan vi gjøre?



I det korte bildet må 
krisen håndteres 
gjennom politiske 
vedtak



I det lengre bildet er 
svaret mer kraft og 
mer nett



En fusjon vil gjøre oss
bedre rustet til å 
etterleve oppdraget 
om å produsere og 
distribuere mer
fornybar kraft



Resultat 
1. halvår 2022



Konsernresultat Q2 2022

Resultat for 1. halvår ble 1 176 mill. kr, 170 mill. kr i andre 
kvartal. En lav produksjon i andre kvartal medfører at en 
stor del av volumet selges til kontrakts- og 
konsesjonskraftpris.

Vannkraftproduksjonen i 1. halvår var 3,4 TWh (5,0 TWh), 
en nedgang på 32 %. I 2. kvartal var produksjonen på 1,1 
TWh (2,2 GWh) noe som er en halvering fra samme 
periode i fjor, og den laveste produksjonen i et andre 
kvartal siden etableringen av Agder Energi. 

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) har hittil i år økt 
kraftig og var 162 øre/kWh (48 øre/kWh).

Skattekostnaden på underliggende resultat i 1. halvår var 
på 2 044 mill. kr (936 mill. kr), en økning på 1 108 mill. kr. 
Dette innebærer at 64 % av konsernets resultat før skatt 
går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt og 
grunnrenteskatt.



IFRS-resultat for 1. halvår

IFRS-resultatet etter skatt for 1. halvår ble -478  mill. kr mot 
736 mill. kr i 2021. Driftsinntektene ble 12 019 mill. kr (7 554 
mill. kr). 

Hovedsakelig utgjør forskjellen fra IFRS U-resultatet den 
regnskapsmessige effekten av verdiregulering av 
finansielle instrumenter.

Fremtidsprisen på kraft har steget betydelig i 1. halvår, og 
det har medført urealiserte tap på konsernets kontrakter 
for sikring av kraftpris. Det er årsaken til det negative 
IFRS- resultatet i 1. halvår.



Segmentresultater Q2 2022
Kraftprisene fortsatte å stige fra et allerede høyt nivå i første 
kvartal. Pris er hoveddriveren for driftsresultatet, delvis 
motvirket av en lavere produksjon.

Hovedpunkter for andre kvartal 2022

LOS har til tross for et lavere volum et solid resultat

Nyttejustert tilgjengelighet etter første halvår endte på 95,0%, 
ned fra 98,7% ved utgangen av første kvartal. Utviklingen 
skyldes havari på trafoen på Hanefoss og at Rygene ikke kan 
produsere på de lave vannføringene som har vært.

Høye kraftpriser har gitt høyere inntektsramme for Nett. 
Selskapet økte tariffen 1. juli i år for å hente inn 
mindreinntekten/gjelden fra kundene.

Entelios Norden leverer nok et godt kvartalsresultat som følge 
av gode resultater fra de posisjonene Entelios har valgt å ta 
på finansielle kontrakter knyttet til forvaltningen for kunder. 

For å spare på vannet inn mot den kommende vinteren, har 
det siden midten av mai blitt kjørt ned mot minstevannføring i 
flere vassdrag.



Fremtidsutsikter Usikkert fremtidsbilde

Svært høye kraftpriser gir konsernet gode økonomiske 
resultater, men usikkerheten fremover er stor.

Økt sikkerhetsrisiko for kritisk infrastruktur som følge av at 
det generelle trusselbildet er økt.

Politisk inngripen for å dempe konsekvensene av kritisk 
høye kraftpriser og lave magasinfyllinger kan få stor 
betydning for konsernets resultater, men det er fortsatt 
usikkert hvilke tiltak som kan komme.

Usikkerhet rundt energiforsyning fra Russland har drevet 
gassprisene til nye høyder i Europa. Krigen i Ukraina har 
sendt råvareprisene videre oppover og urolige markeder 
gir kapitaltørke.

Til tross for den lave produksjonen er ressursbeholdningen 
ved utgangen av halvåret fortsatt vesentlig lavere enn 
normalt.



Takk for oppmerksomheten!





Et samlet styre i Agder 
Energi anbefaler fusjon

Et samlet styre vedtok fusjonsplanen 
2. september og vedtok å kalle inn til 
ekstraordinær generalforsamling 20. 

september

Erik Gunnufsen

Birgitte Vartdal



#3

VANNKRAFT
11,3 TWH

NETT 
310.000 KUNDER

PRIVATMARKED STRØM
210.000 KUNDER

BEDRIFTMARKED STRØM 
20 TWH

#2 #4 #1

En fusjon vil skape et ledende kraftkonsern i Norge 
med virksomhet i hele verdikjeden



Størrelse gir økt vekstkraft – bidrar til å opprettholde 
og skape nye arbeidsplasser i begge regionene

Agder 
region

Glitre 
region

Økt vekstkraft innenfor 
kjernevirksomheten

Nye muligheter og bedre 
forutsetninger for å håndtere 
industriutvikling på Agder

Økt investeringskapasitet 
og nye arbeidsplasser

Kontroll i videre utvikling 
og konsolidering



Øvrige eiergrupperinger har vedtatt fusjon 

Agdereierne

Vedtatt fusjon i 
styret i Statkraft

Vedtatt fusjon i 
kommunestyret 

20.juni 2022 

Vedtatt fusjon i 
generalforsamling 
1.september 2022

Behandles i 
eiermøtet 5. 
september



Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres 
20.september

20. SEPT
2022

EKSTRAORDINÆR 
GENERAL-

FORSAMLING

2.SEPT 
2022

STYREMØTE I 
AGDER ENERGI

5.SEPT 
2022

EIERMØTE I    
AGDER ENERGI

DESEMBER 
2022

GJENNOMFØRING 
AV FUSJON FOR 

MORSELSKAP OG 
NETTSELSKAP

26.AUG
2022

UTSENDELSE AV 
SAKSUNDERLAG



Dagsorden i ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING DAGSORDEN

1. VALG AV MØTELEDER

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING

3. VALG AV EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN 
SAMMEN MED MØTELEDEREN

4. GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN FOR SELSKAPET

5. KAPITALFORHØYELSE MED TILHØRENDE 
VEDTEKTSENDRING I ANLEDNING FUSJONEN

6. VALG AV STYRE 



Fusjonen har fortsatt positiv verdi for Agder Energi 
i alle vurderte scenarier

Økte kraftpriser

Effekt på relativ 
verdi av Agder 
Energi

Økt rente Økt risiko for inngripen

Snitt ukespris Sør-Norge (mai 22-august 22) Norges Banks styringsrente (mai 22- august 22) 

Effekt på relativ 
verdi av Agder 
Energi

Effekt på relativ 
verdi av Agder 
Energi

Mai Juni Juli Aug. Sept.
(forventet)

0,75

1,25
1,25

1,75

2,0+

Deler av næringslivet går nå godt fordi
prisene er høye. De kan bidra mer og det
vil du se i budsjettet

Jonas Gahr Støre (18.aug)



Revisor bekreftet styrets redegjørelse 2. september

Finn Espen Sellæg
Statsautorisert revisor

Kristiansand,
2. september 2022



Styrets vedtak 2.september

Fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS

Innstilling datert 26.08.2022.

Agder Energi AS har siden starten av 2020 vært i dialog med Glitre Energi AS om en konsernfusjon.

Fusjonsprosessen har vist at det foreligger store finansielle og industrielle gevinster ved en fusjon. Styrene i selskapene har på denne
bakgrunn utarbeidet en fusjonsplan for fusjon av selskapene. Forslaget innebærer en fusjon mellom selskapene, hvor samtlige eiendeler,
rettigheter og forpliktelser til Glitre Energi AS overføres til Selskapet. Aksjonærene i Glitre Energi AS mottar vederlag i form av nye aksjer i
Selskapet. En nærmere begrunnelse for fusjonen fremgår av fusjonsplanen. Det ble fremlagt utkast til fusjonsplan.

Enstemmig vedtak:
Styret vedtok å godkjenne fusjonsplanen og signerte denne.

Fusjonsplanen med øvrige saksdokumenter skal fremlegges for generalforsamlingen for endelig vedtakelse av fusjonen. Styret foreslår at
generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Fusjonsplanen datert 2. september 2022 vedrørende fusjon mellom Selskapet og Glitre Energi AS godkjennes.





Gjennomføring av avstemningen i fusjonssaken
• Fusjonsprosessen styres av Aksjeloven og eksisterende avtaleverk (Aksjonæravtalen 

og Samordningsavtalens §2)
• Styret fremmer forslag om fusjon og kaller inn Generalforsamlingen for å avgjøre 

saken
• Generalforsamlingen vedtar JA eller NEI til fusjonsforslaget
• Agderkommunene har forpliktet seg til å samordne sine stemmer forut for 

Generalforsamlingen. Det vil si å stemme likt og i tråd med det kommunale 
aksjeflertallet

• Flertallet bestemmes med Prøveavstemning som gjennomføres på dagens Eiermøte
• Selve avstemningen skjer ved at leder av AU leser opp hver kommune og respektive 

ordfører/representant svarer JA eller NEI på hvorvidt kommunen støtter styrets forslag om 
fusjon med Glitre Energi. Som sekretariatsleder noterer jeg ned og teller opp stemmene i 
henhold til eierandelene.

• Det skal stemmes JA eller NEI 
• Deltakelse på Generalforsamlingen, for der formelt å stemme i tråd med 

flertallsvedtaket på Eiermøtet, gjøres normalt med fullmakt til leder av AU. 
Enkeltaksjonærer kan om ønskelig delta på Generalforsamlingen, men må da avgi sin 
stemme i tråd med flertallet som bestemt i Eiermøtet.





Strømrikets tilstand!
Hva påvirker strømprisene I Norge?

Agder Energi Eiermøte. Kristiansand. 

Volue Insight, 5.sep 2022

Tor Reier Lilleholt
Head of Analysis
torli@volue.com
+47 48155425
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What happens
in Europe?



Area prices – huge deviations!
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EMPS simulation 16.11.2021
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Two years ago, we saw the lowest prices in history!
A bit more than one year ago, we saw everything 
gathered at 50€!

Prices lifted to the extreme over the past 12 months:
• Gas (DE) 2023 up 230€, SRMC up 460€
• Coal ARA 2023 up 245$, SRMC up 130€
• CO2 Dec-22 (CO2) up 32 € 
• EEX 2023 up 620€
• NP 2023 up 160€
• NO2 2023 up 230€
• NO4 2023 up 15€

• We now see the highest prices seen ever, together 
with the widest spread of area prices we have ever 
experienced. 

Nordic power market strongly disconnected from fuel?
Disconnected in some areas, yes…….but highly affected!  



Measuring the pulse of the market
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Time horizon is important, but power balance and integration with other markets are crucial as well. Limitations in production capacity might trigger more volatility! 

What are the most important price drivers?

M/H/D                                         W/M                                                                            Ys



Dry year in southern Norway in the past 6 months!
A deficit of 14TWh compared to normal – 8TWh comes from precipitation over the past 6 months
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Hydro reservoirs northern Norway
High reservoirs due to a lot of snow.   
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Hydro reservoirs 30 climate years southern Norway
30-percentile with critical levels at 7% in the spring. Challenge also in 2024.   
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Export out of southern Norway
We import more from the north than we export to Germany or the UK.    

Power flow so far this year:
• Trøndelag til sør Norge:   -3.7TWh
• Sverige til Sør Norge: -2.8TWh
• Sør Norge til Tyskland: 2.7TWh
• Sør Norge til Nederland: 1.0TWh
• Sør Norge til UK: 2.2TWh
• Sør Norge til Danmark: 1.7TWh

Net Export
• 2022: 1.2TWh 
• 2021: 8.9TWh 
• 2020: 10TWh 



Exchange

torsdag 8. september 2022
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Volue simulation expects heavy export. Mainly due to new wind installation. 



Just to show the variation in the simulation between different price areas:
• Strong deviation in the first years due to different hydro situations and extraordinary strong fuel prices.
• Adding new interconnections and introduction of more consumption in low-price areas might gather the 

prices a lot more in the next years. 
• Lower fuel expectations the following years will bring down the highest price areas. 

Volue: Area price simulations in €/MWh (01/09-2022)



Just to show the variation band based on 30 
climate scenarios (1986-2015). Fuel scenarios will
add more uncertainties to the market:
• Mark to market approach on fuel and 

neighbouring markets

• Winter in the simulation: Q1-23 520€, 
dry/cold/low wind 850€, wet/mild/windy 190€

• Summer in the simulation: Q3-23 forecast 
(normal weather) 210€, span from 25 to 400€

Volue: Prissimuleringer i sør Norge med 30 ulike klimatiske år (01/09-
2022)
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Market expectations in Europe this winter!



The future will be volatile – this is the base scenario, - remember weather/fuel volatility!
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TWh/y Total Power Supply Nordic area

Hydropower Nuclear CHP, thermal Wind Solar
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2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

TWh/y Total Power Consumption Nordic area

Traditional consumption Datacenters Electric Verhicles Heat Pumps Battery factories Petroleum Hydrogen/Steel

2025-2030 the consumption might run faster than the production..... 

torsdag 8. september 2022
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The green shift triggers a race on both sides!



What if we remove the UK and DE cables? 
– 25% reduction in prices in southern Norway. 



What if we remove the UK and DE cables? 
– We will fill up the hydro reservoirs a lot faster. 



Tor Reier Lilleholt
Head of Analysis
torli@volue.com
+47 48 15 54 25

Thank you for your 
attention.



Eiersignaler og 
samfunnsansvar i praksis



Hva er handlingsrommet til eierne i møte 
med løpske strømpriser?
• Selskapet må forholde seg til gjeldende reguleringer og eksisterende 

markedsdesign
• Styret må sikre at selskapet opererer i tråd med aksjonæravtalen inngått 

den 26 september 2001. 
• Gir Statkraft vetorett i alle styrevedtak som fattes på ikke forretningsmessige 

betingelser
• Selv de «kommunale» styremedlemmene vil vanskelig kunne stemme for 

forslag om beslutninger som vil være svært skadelidende for selskapet
• F.eks. kan skatteregningen, pga grunnrenteskatten, bli ekstraordinær høy dersom 

selskapet selger strøm til en pris som er under spotpris 
• Statsminister Støre har antydet at kommunale eiere har handlingsrom. Jeg 

skjønner ikke hva det handlingsrommet er utover det som AU allerede har 
gjort



Dette er så langt jeg kan forstå 
handlingsrommet til kommunene
1. Dere kan påpeke selskapets samfunnsansvar og forvente samfunnsansvarlig disponering av  

vannressursene. 
• Flere ganger har AU bedt selskapet om denne type redegjørelser. Disse har selskapet sendt (via AU) til alle 

kommunene
• Jeg opplever at Selskapet innenfor sine rammer opptrer samfunnsansvarlig

2. Dere kan formidle tydelig, og forklare hvorfor, at det er Staten som må finne en løsning på 
strømkrisen, ikke eierkommunene 
• Gjort blant annet med brevet som ble sendt til Regjeringen

3. Den enkelte kommune bestemmer selv over sine utbytter
• Utbytte til kommunene utgjør kun ca 16% av de ekstraordinære overskuddene selskapet får på grunn av de 

høye strømprisene
• Overskudd = 100
• Selskapsskatt = -22
• Grunnrenteskatt = -37
• Beholdes av selskapet = -12
• Statkrafts andel av utbytte = -13
• Fordelt mellom Agderkommunene = 16

Dere løser ikke et problem som 
koster 100 kroner med et budsjett 

på 16 kroner



Forventet utbytte for 2023 forutsatt fusjon er 
beregnet til kr. 1,518 millioner til eierne i Agder Energi

Aksjonær
Eierandel i 
dagens AE

Utbytte 2023
(millioner)

Utbytte pr 
innbygger

Statkraft 45,53 % 691,70
Kristiansand 8,38 % 127,26 1130
Arendal 6,39 % 97,00 2152
Lindesnes 5,59 % 84,81 3679
Grimstad 2,96 % 44,97 1882
Lyngdal 2,74 % 41,60 3975
Flekkefjord 2,52 % 38,19 4230
Kvinesdal 2,33 % 35,31 5962
Lillesand 2,27 % 34,49 3085
Sirdal 2,07 % 31,43 17737
Vennesla 2,00 % 30,35 2032
Froland 1,77 % 26,86 4473
Evje og Hornes 1,53 % 23,20 6411
Hægebostad 1,36 % 20,63 12206
Farsund 1,30 % 19,71 2044
Birkenes 1,26 % 19,13 3627
Åmli 1,22 % 18,49 10146
Risør 1,17 % 17,75 2625
Valle 1,13 % 17,14 14664
Bygland 1,11 % 16,86 14766
Iveland 1,06 % 16,15 12101
Tvedestrand 1,06 % 16,08 2650
Åseral 1,03 % 15,61 16839
Vegårshei 0,81 % 12,27 5768
Bykle 0,74 % 11,16 11999
Gjerstad 0,69 % 10,48 4311

• Beregnes på grunnlag av 
overskuddene i både Glitre 
Energi og Agder Energi i 2021.
• Svært høyt på grunn av svært 

gode resultater i 2021
• Eierne i Agder Energi får 367 

millioner ekstra på grunn av det 
høye overskuddet i AE i 2021
• Får tilsvarende ekstra også i 2024 

og 2025.
Overskuddet og utbyttet er enormt høyt, men 
langt mindre enn det kommunene ville trenge 
dersom kommunene skulle løse strømkrisen 

Store 
forskjeller 

mellom 
kommunene



Forslag til felles uttalelse fra Agderkommunene

«Eiermøtet ser med forventning frem til regjeringens 
forslag til tiltak for å avdempe den ekstreme 
strømkrisen vi står i. Videre vil Eiermøtet påpeke 
selskapets samfunnsansvar og ber selskapet vurdere 
muligheten for, innenfor eksisterende avtaleverk og 
reguleringer, å kunne tilby hensiktsmessige 
fastprisavtaler til vårt lokale næringsliv.»



Veien videre for oss som eiere

• Generalforsamling 20. september
• Felles eiermøte med Drammen/Vardar
• Konstituere «agdermøte» og velge representanter til AU


