- i samme båt

EIERMØTE
AGDER ENERGI
1. DESEMBER 2017

Program og agenda
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Velkommen
Status i fusjonssonderinger, ved leder av AU Bjørn Ropstad
Presentasjon av fusjonsanalyse, ved styreleder Lars Erik Torjussen/AE
Kan det la seg gjøre? Ved rådgiver for AU, Nicolai Homme
Samtale med salen
Lunsj
Status for Agder Energi etter Q3, utsikter for 2017 og selskapets arbeid med rating.
Ved konserndirektør økonomi, finans og risiko Pernille Kring Gulowsen/AE
Muligheter for spørsmål og kommentarer
Gjennomgang av innhold i ny eierskapsmelding fra Agdereierne. Mulighet for innspill
og kommentarer. Ved nestleder av AU, Gro Anita Mykjåland
Valg av nytt AU, ved valgkomiteen for AU
Eventuelt
Agdereiernes årshjul 2018, med godkjenning av ny eierskapsmelding, evaluering av
utbyttepolitikk og rullering av viljeserklæring om eierskap.

Møte er planlagt slutt til kl. 14.00
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Status i fusjonssonderinger
•
•
•

17 år med aksjemajoriteten i Agder Energi
Samarbeidet med Statkraft fungerer godt
Statkraft ber oss vurdere sammenslåing med Skagerak Energi
– Er det fornuftig?
– Er det mulig?

Foreløpig konklusjon fra AU er at vi ikke vet, men vi har noen viktige spørsmål:
1. Ønsker Agdekommunene dette?
2. Ønsker Grenlandskommunene dette?
3. Vil Statkraft være føyelig nok i forhandlinger?
4. Finnes det finansielle- og eiermessige grep som kan gjøre det mulig?
Dagens møte skal gi :
• Mer informasjon om mulighetene, med presentasjon av fusjonsanalyse fra
selskapene
• Innledende betraktninger om hvordan en sammenslåing eventuelt kan gjøres
Spørsmål 1-3 får vi ikke svar på i dag.
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Statkraft tok initiativ
i eiermøtet 4. november 2016
•

Konsernsjef
Christian RynningTønnesen, gjestet
Eiermøtet med en
oppfordring om
fusjonssamtaler.

•

Selv er Statkraft klar
til å selge seg ned eller ut av
selskapene.
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Fusjonsanalysen
•

Initiativet fra Statkraft gjorde at vi ønsket å spørre selskapene selv
hvordan de ser på en mulig fusjon
– Styrene i både AE og SE gav mandat til konsernlederne for å utrede spørsmålet

•

Eierne mottok 3. november en fusjonsanalyse fra styret
– Eierne i Skagerak Energi mottok et identisk dokument fra styret i Skagerak
Energi

•
•

•

Fusjonsanalysen er utarbeidet av konsernledelsene i Agder Energi
og Skagerak Energi, i felleskap
Styrene i begge selskapene mener at en fusjon vil gi:
– «ringvirkninger og ny verdiskaping for hele regionen, og
– økt verdi for eierne»
Styrene anmoder eierne å «vurdere om det er grunnlag for å gå
videre i en fusjonsprosess»
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Styreleder Lars Erik Torjussen
presenterer fusjonsanalyse fra Agder Energi
og Skagerak Energi
(se egen presentasjon)

Fusjonsanalysen gir en del interessante svar
– men bare på noen spørsmål
Styrene i selskapene konkluderer med at en fusjon kan være fornuftig.
Flere spørsmål må besvares, for eksempel:
ü Eierspørsmål:
– Dagens situasjon med Agdereierne i flertall og Statkraft i mindretall i
Agder Energi fungerer bra
– Hva er alternativene til dagens modell?
– Kan vi få til noe som er like bra eller bedre i samarbeid med
Grenlandskommunene?
ü Sikring av arbeidsplasser
ü Lokaliseringsspørsmål
ü Prising
ü M.m
Dette er spørsmål vi eventuelt skal utrede. AU sin oppgave er uansett å ivareta
Agderkommunenes interesser i prosessene.
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AU mener
• Kommunene på Agder eier milliardverdier i Agder Energi
– Som ansvarlige eiere må vi forvalte disse på best mulig
måte
• Det er naturlig å følge opp den tydelige oppfordringen til å
vurdere en fusjon fra Statkraft som største enkelteier og fra
styret i selskapet
• AU fikk i eiermøtet den 4. november 2016 mandat til å
sondere
• AU har i dag ikke noen mening om en eventuell fusjon er
riktig for eierne i Agder Energi
– Det gjenstår en rekke eierspørsmål som må besvares.
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Premisser for videre arbeid
• AU er positivt innstilt til å vurdere mulighetene,
men er samtidig tydelige på at kommunene må
tjene på en eventuell fusjon:
– I form av økt verdiskapning
– I form av synergieffekter
– I form av regional kompetanse og arbeidsplasser

• De kommunale eierne i Agder og Grenland må
være i flertall i et eventuelt fusjonert selskap.
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Det samme har vi sagt i media
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Kan det la seg gjøre?
Rådgiver for AU, Nicolai Homme
(se egen presentasjon)

Kort oppsummert
•

Før vi dykker dypere inn i «materien» må den politisk
interessen i Grenland avklares
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Kort oppsummert
• Det er ikke Agdereiernes sitt ansvar å finne muligheter
for å løfte ut Statkraft
– Dagens eiersammensetning i AE fungerer godt
– Kan Statkraft bli med videre i et mindretall i et nyfusjonert
selskap?
– Uansett vil en «separasjon» fra Statkraft kreve at Statkraft er
føyelig i forhandlingene og at eventuelle alternativ til Statkraft
oppleves positive for selskapet og for kommunene

• AU sitt premiss er at Agdereierne må få tilstrekkelig igjen
for å bidra til «å løfte ut» Statkraft.
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Kort oppsummert
• Et videre arbeid må blant annet avklare:
– Hvordan 33 kommuner kan organisere sitt eierskap i
et eventuelt fusjonert selskap
– Hvilke eiere selskapet skal ha
– Hvordan eierskapet skal utøves, herunder
utbyttepolitikk
– Avtaler med Statkraft
– Lokalisering av hovedvirksomhetene
– Omstillingsavtaler med ansatte.
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Veien videre
• Det foreligger ikke noe nå som eierkommunene kan eller skal
ta stilling til
– Kommunene informerer om selskapets fusjonsanalyse i egen
kommune slik de finner det naturlig

• Statkraft har nylig signalisert at de vil invitere de kommunale
eierne i begge selskapene til et felles møte i løpet av
desember
• AU fortsetter sonderingene og vil sørge for informasjon til
kommunene når det er grunnlag for dette.
Og selvsagt: Ingen forpliktende avtaler inngås uten mandat fra
kommunene.
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Valg til nytt AU og valgkomite for AU
Bakgrunn
- Opprinnelig vedtak om endret tidspunkt for valg av AU
- Valgkomiteen har forberedt valg, men etter en totalvurdering
av status i sonderingsprosess anbefales utsettelse av valgene
til mai 2018
- Valgene vil da sammenfalle med øvrige valg (til
bedriftsforsamling og styre)
- Sittende medlemmer av AU støtter valgkomiteens anbefaling
og er villige til å sitte i sine oppgaver frem til våren.
Valgkomiteens anbefaling til eiermøte 1.12.17
Valg av nytt AU og valgkomite for AU for perioden 2018 – 2020
utsettes til mai 2018.
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Eiermøtet årsplan 2018
foreløpige aktiviteter
Eiermøte
Tilslutning til ny
eierskapsmelding
Evaluering av tre siste
år med nåværende
utbyttepolitikk
Status i
fusjonssonderinger
Ny viljeserklæring

Behandling av ny
eierskapsmelding i
kommunene

Januar

Februar

Mars

April

Behandling av ny
viljeserklæring i
kommunene

Mai

juni/juli

August

Eiermøte
- Etter behov

September

Oktober

Eiermøte
- Utbytte etter 2016
- Utbyttepolitikk neste tre år
- Ny viljeserklæring
- Budsjett 18/19
- Saker til generalforsamling
- Valg

November

Desember

