
STATKRAFT SOM MEDEIER 
REFLEKSONER RUNDT VEIEN VIDERE FOR 
NORSK KRAFT-BRANSJE OG AGDER ENERGI 
 
Eiermøte Agder Energi 
Januar 2012 



AGENDA 

ü Markante utviklingstrekk  

ü Kort om Statkraft 

ü  Agder Energi – posisjon og muligheter 

ü God eierstyring og vektlegging av samfunnsansvar 

ü  Finansielle rammebetingelser 

Page 2 



STERK ØKNING I ETTERSPØRSELEN  
ETTER ENERGI 
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CO2-UTSLIPPENE NÅR NYE HØYDER 
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EUROPA HAR AMBISIØSE MÅL  

"   EUs energi- og klimapakke 
innebærer omfattende utbygging 
av fornybar energi framover  

"   Fram til 2020 er det ventet en 
vekst i  fornybar kraftproduksjon 
på hele 600 TWh  

"   Nærmere 60% av ny kapasitet vil 
være vindkraft 

"   Innebærer totale investeringer i 
størrelsesorden; ~1200 mrd NOK 
innen offshore og ~1100 mrd 
NOK innen onshore vindkraft 

Kilde: EU-27 NREAP, IHS Emerging Energy Research 5 
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STATKRAFTS STRATEGI 

MAKROTRENDER 

"   Global vekst i energietterspørsel 
"   Store CO2-utslipp gir global 

oppvarming 
"   Ambisiøse klimamål i EU. Mer 

sol- og vindkraft 
"   Venter likevel moderate 

kraftpriser og lave CO2-priser i 
EU pga høy statsgjeld og 
resesjon i økonomien 

 

MAKROTRENDER OG STRATEGI 

     Vekst innen miljøvennlig  
     og kostnadseffektiv energi 
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Småkraft 

VÅR STRATEGI: VEKST INNEN FORNYBAR ENERGI 

Fleksibel europeisk kraftproduksjon og 
markedsoperasjoner 

Vindkraft 

Internasjonal vannkraft 

Fjernvarme 
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Land Vannkraft Gasskraft Vindkraft Fjernvarme/
bio 

Kraftprod 
(MW) 

Norge 165 1 3 6 11334 
Sverige 59 5 1481 
UK 3 1 72 
Tyskland 10 4 2 2215 
Finland 4 66 
Tyrkia 1 20 
Laos 1 42* 
Peru 8 270 
Chile 2 1 1 221* 

India 2 136* 

Nepal 1 30* 
Sri Lanka 2 2* 
Filippinene 2 240* 

258 6 5 13 16129 

STATKRAFTS ANLEGG 

STATKRAFT 

SN POWER 

TOTALT 
* Statkrafts andel i deleid produksjon.  Page 9 



STATKRAFTKONSERNET MED DATTER- OG 
TILKNYTTEDE SELSKAPER I NORGE 

TILKNYTTEDE SELSKAPER 
 

45.5% 

49.9% 
60% 

51% 

50% 

STATKRAFTKONSERNET 
 

66.6% 

60% 

60% 
49 % 
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Statkraft forventer at Agder Energi er i front mht oppgradering 
og utvikling av vannkraft i sin region inkludert realisering av 
lønnsomme småkraftprosjekter 

Statkraft støtter utvikling av en sikker energiforsyning gjennom  
nødvendige investeringer i nettanlegg. Statkraft støtter Agder 
Energi sin rolle som pådriver for realisering av kabelprosjekt til 
utlandet 

Statkraft er innstilt på å videreføre SAE Vind som redskap for å 
realisere vekstambisjonene innen landbasert vind i Norge. 

Statkraft støtter utviklingen av LOS som leverandør av strøm til 
privatkunder og næringslivskunder 

MANGE UTVIKLINGSMULIGHETER OG ET 
TIDSVINDU NÅ MED GRØNNE SERTIFIKATER 
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Vindkraft i norge 

Ambisjon om å etablere en stor og kostnadseffektiv landbasert 
vindsatsning i Norge sammen Agder Energi (SAE Vind). 

Statkraft idag:  
244 MW installert på Smøla, 
Hitra og Kjøllefjord 
 
SAE Vind: 
Ambisjon om å bygge 1500 
MW innen 2020. Dette 
innebærer en investering på 
ca. 18 mrd kr i perioden 
fram mot 2020 
 
Strategisk rasjonale:  
Attraktivt marked pga vekst i 
fornybar energi i Norge og 
Europa 
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Utveksling av kraft 

"   Graf/illustrasjon 

14 

Norge som grønt batteri 
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STATKRAFTS PERSPEKTIV PÅ EIERROLLEN 

 
 

Eier 

Styre 

Administrasjon 

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

"   Styret og administrasjonen vil utvikle 
selskapet i tråd med eiernes ønsker og 
ambisjoner 

"   Statkraft kjøpte seg inn i Agder Energi i 2001 

"   Legger til grunn at Agdereierne vil være majoritetseier i 
overskuelig framtid 

"   Samarbeidet mellom AU og Statkraft fungerer godt 
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"   Prioritering av 
kjerneaktiviteter 

"   Riktig kapitalisering med rom 
for lønnsomme investeringer  

"   Legge til rette for vekst og 
langsiktig verdimaksimering 

"   God styresammensetning 

GODE EIERSTRATEGIER GIR FORUTSIGBARHET 
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STATKRAFT VEKTLEGGER I EGEN VIRKSOMHET 
OG SOM EIER SAMFUNNSANSVAR OG HMS 

Samfunnets  
forventninger og 
reguleringer skaper  
stadig større krav til 
selskaper 
 

 
" Helse  

 
" Sikkerhet 
 
" Innvirkning på miljø 
 
"  Anti-korrupsjon 
 
" Rolleforståelse 

 
" Forvalte samfunnsansvar 

 
 
 
 

•  Kompetanse 

•  Systematisk 
tilnærming 

•  Bedriftskultur 
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SENTRALT VED VURDERING AV UTBYTTEPOLICY 

• Hensyn til aksjelovens regler om:   
•  Krav til egenkapital/lovlig utdelt utbytte 
•  Tilstrekkelig fri egenkapital 

Alminnelige 
lovkrav 

• Nye kapitalkrav for livselskapene gjør at offisiell 
rating blir viktigere for energiselskaper. Utbyttet har 
stor effekt på finansielle nøkkeltall som igjen avgjør 
rating og lånekostnad:  
•  Gjeldsbetjeningsevne og egenkapitalandel 

Rating og lån 

• En akseptabel avkastning på verdijustert egenkapital 
ift alternativ plassering, tatt i betraktning; 
•  Selskapets fremtidige vekst 
•  Selskapets mulighet til å hente inn frisk egenkapital  

Eierne  

• Selskapets risikobærende evne 
• Selskapets evne til å løfte nye investeringer  
• Påvirkning på fremtidig utbytteevne  

Selskapet 
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HOVEDELEMENTER I EN OFFISIELL RATING 

Eierstøtte og 
utbyttepolicy 

Forretnings-
risiko 

Finansiell 
risiko 

Rating 

" Rating er den offisielle karakter på 
selskapets kredittverdighet og 
bestemmer tilgang på lån og nivået på 
lånerenten  

3 faktorer som avgjør ratingen; 

"   Utbyttepolitikk og eiernes evne og vilje 
til å større selskapet med ny 
egenkapital dersom behov 

"   Gjeldsbetjeningsevne og  
soliditet, herunder  
gjeldsnivået   
og selskapets inntjening 

"   Risikoen i selskapets 
forretningsoperasjoner og 
svingningene i resultatene 
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FOR DÅRLIGE FINANSIELLE NØKKELTALL KAN GI 
UHELDIGE KONSEKVENSER 

"  Lånekostnader vil kunne gå opp 

"   Investeringsevne vil kunne reduseres  

"  Langsiktig verdiskapning vil kunne bli 

redusert 

"  Fremtidige resultat og utbytte vil kunne 

bli redusert   
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"   Utbytte må balanseres i forhold til selskapets finansielle 
situasjon   

"   Eierne har en rettmessig forventing til en rimelig avkastning 
på sin kapital og en litt stram balanse skaper lettere effektiv 
kapitalbruk 

"   Det er selskapets underliggende drift som er grunnlaget for 
utbytte over tid 

"   For stort utbytte på kort sikt, vil kunne redusere 
utbyttegrunnlaget  betydelig i kommende år 

" Stakraft har et langsiktig perspektiv – maksimering av 
avkastning over tid viktig i driften og gjennom investeringer 

"   Statkraft mener Agder Energi sin finansielle situasjon er slik at 
selskapets kapitalisering krever eiernes oppmerksomhet 

"   …. Agdereierne bestemmer utbyttepolitikken…. 

KAPITALISERING OG UTBYTTE 
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REN ENERGI 
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