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BAKGRUNN

•

Alpha Corporate Finance («Alpha») ble høsten 2020 engasjert av Agdereierne ved AU som
finansielle rådgivere i forbindelse med den mulige fusjonen mellom Agder Energi og Glitre
Energi

•

Alpha er et meglerhus som spesialiserer seg på transaksjonsprosesser (såkalt M&A) og
verdsettelser er en viktig del av vår produktportefølje

•

Vi har under prosessen vært involvert i det løpende arbeidet til AU rundt fusjonen og har
bidratt som kompetansemiljø i forhandlinger med så vel Statkraft som Glitres eiere

•

Vårt arbeid med verdsettelser og selve bytteforholdet har vært begrenset av tilgang til
dokumentasjon. Vi har først fått tilgang til selskapenes datarom (med 100.000 + sider)
etter at styrene i selskapene sa ja til fusjonen. Dette har gjort at vi har måttet fokusere på
en overordnet kvalitetssikring av det arbeidet som er gjort og de konklusjoner
Forhandlingsutvalget har kommet frem til på bytteforhold
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PROSESSOPPSUMMERING

EN GRUNDIG OG KOMPLEKS PROSESS MED MANGE ULIKE KOMPETANSEOMRÅDER OG
MILJØER INVOLVERT
Roy Mersland

AGDEREIERNE

2 318

DOKUMENTER I DATAROMMET

40 000+

TIMER BRUKT PÅ AGDERSIDEN TIL FORBEREDELSER
OG GJENNOMFØRING

100 000+

SIDER I DATAROMMET

En svært grundig prosess har ledet frem til verdi, bytteforhold og juridiske avtaler
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PROSESSOPPSUMMERING

TIDSLINJE – VERDIVURDERING OG BYTTEFORHOLD

•
•
•
•

Forberedelser
Harmonisering av regnskapsprinsipper
Felles valg av eksterne rådgivere og premisser
som skal ligge til grunn for verdsettelsene
Utarbeidelse av harmoniserte «databøker»
Fylle opp et digitalt datarom med dokumenter
og relevante rapporter og data

•
•
•
•

•
•
•
•

Forhandlinger
16 møter mellom forhandlingsutvalgene
Grundige forberedelser før hvert møte
Agdersiden med støtte fra ressurser internt i
organisasjonen, samt Statkraft
Diskusjoner rundt prisbaner, brukstidstillegg,
middelproduksjon, etc for å gjøre egen
verdivurderinger av vannkraft

Eksterne verdsettelser
Enighet om ikke å bruke rådgivere med
bindinger til noen av selskapene
Valg av SEB og Swedbank etter
anbudsutlysning
Lang rekke møter med rådgiverne hvor
begge parter var tilstede
Sluttrapport levert september 2021

1) To styremedlemmer og CEO og CFO fra hvert selskap

Forhandlingsutvalget1)
AE
• Steffen Syversen
• Pernille Gulowsen
• Kristin Steenfeldt-Foss
• Gro Elisabeth Lundevik
GE
• Pål Skjæggestad
• Margrethe Smith
• Robert Olsen
• Morten Andre Yttreeide

Sluttfase
• Enighet om å bruke snitt av SEB og
Swedbank på verdi av alt utenom
vannkraft
• Vannkraft verdivurdert i felleskap
mellom partene
• Felles rapport levert 21. mars i år
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OVERORDNEDE BETRAKTNINGER

•

Verdivurderingene har vært gjort med stor grundighet, og det er brukt lang tid på
forberedelser og gjennomføring

•

Begge selskaper har brukt sine interne fagmiljøer til å støtte oppunder
forhandlingsutvalget. Det har vært jevnlige briefingmøter med Forhandlingsutvalgets
medlemmer fra Agdersiden

•

Statkraft er med sin fagkompetanse på vannkraft en nyttig bidragsyter i arbeidet med å
verdsette denne delen av selskapene

•

Det er anerkjente prinsipper som er brukt for verdivurdering

•

Eksterne rådgivningsmiljøer (Swedbank, SEB, Thema, Volue med flere) er anerkjente
innen sine fagfelt. Vi legger til grunn at det er faglige gode vurderinger som er brukt i
verdivurderingsarbeidet
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

AGDER ENERGI ER DEN STØRSTE PARTEN I FUSJONEN (NOEN UTVALGTE
PARAMETERE)
ANTALL ANSATTE

907

278

INNTEKTER 2021 (NOKM)

20 474

2 487

EBIDTA 2021 (NOKM)

4 622

1 022

ANTALL KRAFTVERK

50

22

NORMALPRODUKSJON (KWH)

8 782

2 514

KRAFTNETT

ANTALL NETTKUNDER

210 000

98 800

MARKED

ANTALL PRIVATKUNDER

158 000

48 000

ANTALL FIBERKUNDER

-

225 500

EIERANDEL VIKEN FIBER

-

26,6%

KONSERN

VANNKRAFT

FIBER

Kilde: Rapport fra forhandlingsutvalget
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

FORHANDLINGSUTVALGET ER ENIG OM ET BYTTEFORHOLD TILSVARENDE 73.15% AE MOT
26.85% GE
FASTSATTE VERDIER OG BYTTEFORHOLD

41 044

VERDIER

KOMMENTARER

BYTTEFORHOLD

• Parallelt med forhandlingene arbeidet
fagmiljøene i Agder Energi og Statkraft med
egne analyser og vurderinger, noe som ble
brukt som underlag inn i forhandlingene
• Verdi og bytteforhold ble fastsatt etter
lange forhandlinger, men basert på det
Alpha vil kalle anerkjente verdsettelsesmetoder

NOKm

26,85%

15 067
73,15%

Agder Energi

• Forhandlingsutvalget gjennomførte 16
møter i løpet av forhandlingene

Glitre Energi

Kilde: Rapport fra forhandlingsutvalget

• Forhandlingsutvalget har fastsatt verdiene
per 31.12.2021 til 41.0 milliarder kroner for
Agder Energi og 15.1 milliarder kroner for
Glitre Energi. Dette er justert for utbytter,
nettogjeld og avvik i arbeidskapital
• Dette leder til et avtalt bytteforhold på
26.85% og 73.15% til henholdsvis Glitre
Energi og Agder Energis aksjonærer
• Det er viktig å understreke at verdiene på
vannkraft er beregnet av AE og GE i
fellesskap, mens verdiene på de øvrige
eiendelene er gjennomsnittet av
verdivurderingene fra Swedbank og SEB
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

VERDISAMMENSETNING HOS AGDER ENERGI
VERDIER HOS AGDER ENERGI (NOKM)

KOMMENTARER

• Majoriteten av verdiene hos Agder Energi ligger i vannkraft.
Forhandlingsutvalget har fastsatt verdiene av denne delen til
omkring 75% av de totale verdiene i konsernet
1,25
42,89913559
7,24217800141,64913559
41,04413559
-0,755 -1,1
-0,102294277
3,435026070
31,0742258

• Kraftnett følger som den nest største eiendelen i konsernet
med 3,4 mrd, mens Annet (i figuren til venstre) består av
kraftforvaltning, strømsalg, fjernvarme, venture med mer
• «Andre justeringer» er summen av de justeringer som er
gjort for å flytte verdsettelsestidspunktet fra 31.12.2020 til
31.12.2021, som ikke inkluderer endringer i nettogjeld og
arbeidskapital. Flytting av verdsettelsestidspunkt ble
nødvendig fordi prosessen tok vesentlig lengre tid enn
forutsatt

Kilde: Rapport fra forhandlingsutvalget

Eierbrøk

Ekstraord. utbytte

Utbytte

EK etter fusjon

Synergier

EK før fusjon

Andre justeringer

Annet

Fiber

Kraftnett

Vannkraft

• Forhandlingsutvalget har også kommet frem til at
kvantifiserbare synergier til eierne er verdsatt til omkring
2.5 milliarder i fusjonen, hvor dette deles 50/50 mellom
Agder og Glitres eiere i utregningen av bytteforholdet.
Synergier som tilfaller nettkundene i Agder er ikke tatt med i
regnestykket
• AE gjorde det svært godt i 2021 i forhold til GE.
Ekstraordinært utbytte til AEs eiere på 1,1, mrd skal
kompensere for dette. Dette utbyttet betales over tre år og
kommer i tillegg til utbytte fra eventuelle utbytter fra det
fusjonerte selskapet
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

VERDISAMMENSETNING HOS GLITRE ENERGI
VERDIER HOS GLITRE ENERGI (NOKM)

KOMMENTARER

1,25 15,25923
-0,192447

1,905381529
14,00923
-0,026981251

0 15,066783

• Den nest største eierposten i GE er en ca 28% eierandel i
Viken Fiber. Denne er satt til 3,3 mrd. Dernest kraftnett med
2,1 mrd og så andre eiendeler som strømsalg, varme, etc.

3,331816553

• Glitre er i likhet med Agder tildelt 50% av de tallfestede
synergieffektene som er identifisert i transaksjonen, altså
1.250 millioner

2,136766074

Kilde: Rapport fra forhandlingsutvalget

Eierbrøk

Ekstraord. utbytte

Utbytte

EK etter fusjon

Synergier

EK før fusjon

Andre justeringer

Annet

• Videre trekkes det fra utbytte for å fastsette bytteforholdet.
Glitre er i motsetning til AE ikke tildelt et ekstraordinært
utbytte da selskapet ikke har generert tilsvarende store
overskudd som AE i perioden

Fiber

Kraftnett

6,662247096

Vannkraft

• Verdiene i Glitre Energi er i større grad fordelt utover flere
områder enn det det er i Agder, selv om vannkraft også her
er den klart største delen og utgjør omkring 48% av totale
verdier i henhold til Forhandlingsutvalgets verdifastsettelser
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

FORDELING AV DE SAMLEDE VERDIENE TIL AE OG GE
FORDELING AV VERDIER

KOMMENTARER

• Vannkraft er med god margin den mest
verdifulle eiendelen i begge de to
selskapene, og totalt er den verdsatt til om
lag 68% av helheten

ANNET
17 520 NOKm
EK-VERDIER

32%
68%

VANNKRAFT
37 555 NOKm
EK-VERDIER
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

FORDELING AV DE SAMLEDE VERDIENE TIL AE FØR FUSJON OG DE SAMLEDE VERDIENE ETTER
FUSJON
FORDELING AV VERDIER (31.12.2020)

AE FØR FUSJON

KOMMENTARER

SAMLET KONSERN ETTER FUSJON

• Ved gjennomføring av fusjonen reduserer AE
sin eksponering mot vannkraft fra å utgjøre
om lag 75% av de totale verdiene til 68% av
de totale verdiene
• Fusjonen representer dermed (blant annet)
en diversifisering hvor AE blir mer eksponert
mot andre eiendeler enn vannkraft, her
under fiber (6% av de totale verdiene etter
fusjonen)

25 %

26 %
6%

68 %

75 %

VANNKRAFT

FIBER

• Dette betyr også at en mindre andel av
konsernet vil være bundet opp i
konsesjonsbelagt vannkraft som krever
offentlige eiere. Dette betyr at eiendelene
blir finansielt sett mer fleksible og kan slik
sett utgjøre flere strategiske muligheter for
konsernet

ANNET
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

BYTTEFORHOLDET ER FASTSATT MED BAKGRUNN I EKSTERNE VERDSETTELSER OG
HARMONISERTE VANNKRAFTSMODELLER
EKSTERNE VERDSETTERE OG FORHANDLINGSUTVALGETS EK VERDIESTIMATER
(31.12.2020)

Vannkraft

• To uavhengige meglerhus (SEB og Swedbank) ble valgt til å
gjennomføre verdsettelse av de to selskapene. Etter vårt syn har
begge brukt anerkjente metoder for verdsettelse av AE og GE.
De har likevel kommet til ulike verdianslag på de forskjellige
eiendelene. Særlig er avviket på Vannkraft betydelig mellom de
to meglerhusene

Annet

51,0
10,9

• Ser man bort fra Vannkraften er imidlertid gjennomsnittet av
verdiene omtrent like, så i bytteforholdet er dette lagt til grunn.
Vår forståelse er likevel at det er brukt mye tid på diskutere
verdiene av øvrige eiendeler før man konkluderte med at en
snittbetraktning var «fair» og dermed akseptabel

30,9

13,6

6,7

7,0

6,3

8,7

6,6
Forhandlingsutvalget

29,0

15,4

Swedbank

40,1

SEB

10,5

10,0

13,6
7,2

Swedbank

SEB

41,4

Agder Energi
Kilde: Verdsettelsesrapporter

Forhandlingsutvalget

39,1

KOMMENTARER

• Når det gjelder verdien av Vannkraften har Forhandlingsutvalget
sett bort fra beregningene til SEB og Swedbank da disse sprikte
mye. Forhandlingsutvalget kjente seg heller ikke igjen i alle
forutsetninger og betraktninger som verdsetterne hadde lagt til
grunn. Eksempelvis ble produksjonsmultippelen Swedbank kom
frem til 5,3 kroner per KWh som er høyere enn historiske
multipler i det norske markedet. Verdien på Vannkraften har
derfor blitt beregnet og forhandlet av Forhandlingsutvalget, hvor
det er blitt benyttet harmoniserte modeller på tvers av
vannkraftverkene til AE og GE for å sikre at de samme
forutsetningene blir lagt til grunn
• Alt arbeid er basert på anerkjente metoder innenfor verdsetting.
Det er ikke unormalt at avvik ved slike øvelser vil forekomme, da
det å estimere markedsverdier ikke er en eksakt vitenskap. Slike
verdsettelser er gjenstand for flere usikre faktorer som
omhandler fremtiden, hvor til dels mindre variasjoner vil kunne
ha større innvirkning på de fastsatte verdiene

Glitre Energi
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

BYTTEFORHOLD DERSOM SEB OG SWEDBANKS GJENNOMSNITTLIGE ESTIMATER HADDE BLITT
LAGT TIL GRUNN
KOMMENTARER

Vannkraft 31.12.2020 - SEB
Vannkraft 31.12.2020 - Swedbank
Vannkraft 31.12.2020 (snitt Swedbank og SEB)
Andre poster
Total selskapsverdi
Flytting av tidspunkt (ink. Vannkraft-justeringer)
Synergier
Nettogjeld og arbeidskapitaljustering
Andrte justeringer
Ordinært utbytte
Ekstraordinært utbytte
Eierbrøk
Bytteforhold %

NOK mill
AE
34 200
45 295
39 747
4 817
44 564
-968
1250
857
865
-755
-1100
44 713
73.74%

NOK mill
GE
8 546
10 922
9 734
4 971
14 705
-49
1250
189
22
-192
0
15 925
26.26%

• Dersom snittet av SEB og Swedbanks verdsettelser hadde blitt
brukt for alle eiendelene, inkludert Vannkraft, ville
bytteforholdet vært ca 73,74% til AE og 26,26% til GE
• Merk at dette inkluderer alle justeringer tilsvarende det som er
blitt gjort i den virkelig fastsettelsen av bytteforholdet og at det
således kun er verdien av Vannkraften som varierer. Dette er en
noe forenklet versjon av virkeligheten da det er visse
verdijusteringer som følger av at man endret
verdsettelsestidspunktet og dermed knytter seg spesifikt til de
beregningene Forhandlingsutvalget gjorde. Differansen synes
likevel å være relativt liten slik at tallene til venstre gir en god
indikasjon på at bytteforholdet ville vært 0,5-0,6% i AEs favør
dersom man hadde lagt snittet av verdien av Vannkraften til
grunn
• Som man tydelig kan se, er spriket mellom verdsetterne store på
verdivurderingen av Vannkraft. Dette skyldes noe ulike
modelltilnærminger hvor Swedbank for eksempel har lagt til
grunn en lengre periode enn SEB. Dette synes å være
hovedårsaken til verdiforskjellene da begge har samme
antagelser på prisbaner, etc. I tillegg har SEB tilsynelatende i
større grad støttet seg på prisingsnivået i historiske
sammenlignbare transaksjoner enn Swedbank, noe som bidrar
til å trekke deres verdier nedover
• I lys av slike store differanser i modelltilnærming og
forutsetninger, synes det hensiktsmessig å benytte en felles
modell som er harmonisert på tvers av alle vannkraftverkene til
begge selskapene. Vi støtter Forhandlingsutvalgets vurdering på
dette punktet. Den valgte fremgangsmåten skaper langt bedre
konsistens i vurderingene

Merk at verdiene vist over er verdier per 31.12.2021
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

AVVIK MELLOM SEB OG SWEDBANK (EKS. VANNKRAFT)
– AGDER ENERGI
AGDER ENERGI - AVVIK MELLOM VERDSETTERNE

SEB

12

Swedbank

56%
42%

9%

Totalt (ex. vannkraft)

Øvrige selskaper

1,9
23%
19%
1,4 1,2

AE Venture

1,2
0,5

AE Varme

Kraftforvaltning

Kraftnett

0

0,3 0,4 0,1 0,2

1,4
0,9

LOS

1,2
0,6

2,2

Entelios AG

2,7

Entelios Norden

NOKmrd

69%
4,6

2

10,9
10,0

112%

103%

8

4

Høyeste over laveste %
125%

10

6

KOMMENTARER

• Grafen til venstre illustrere verdifastsettelsen til
140%
de eksterne verdsetterne på de ulike
eiendelene til AE, med unntak av Vannkraften
120%
• Samlet synes avvikene å jevne seg utover den
fulle porteføljen hvor Swedbank har kommet
100% frem til verdier som ligger omlag 9% høyere
enn SEB
80%
• Swedbank synes å ha verdsatt Kraftnett og
Kraftforvaltning en del høyere enn SEB, mens
60% SEB tilsvarende har verdsatt Los, AE varme og
øvrige selskaper høyere enn Swedbank.
40%• Merk, som tidligere nevnt, at grunnen til ulike
verdifastsettelser knytter seg i hovedsak til
20% ulike forutsetninger knyttet til hvordan
selskapene vil utvikle seg i fremtiden
0% • Verdsettelse er ingen presis vitenskap, og til
dels vesentlige avvik kan forekomme. Det er
ikke uvanlig at verdsettelser spriker til dels
mye, og derfor er det vanlig å bruke
gjennomsnittet av flere der slike foreligger

Større avvik på visse eiendeler jevner seg ut over den fulle porteføljen
Kilde: Verdsettelsesrapporter
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

AVVIK MELLOM SEB OG SWEDBANK (EKS. VANNKRAFT)
– GLITRE ENERGI
GLITRE ENERGI - AVVIK MELLOM VERDSETTERNE

12

SEB

Swedbank

140%

Høyeste over laveste %
122%

10
8

120%

NOKmrd

7,2
6,9

6

69%
3,4 3,3
1,9 2,3
20%

25%
0,3 0,4

0,4

Øvrig eierskap

Drammen Fjernvarme AS

GE Strøm Holding

Viken Fiber

1%

GE Nett Holding

80%

40%
1,0

0,6 0,4

0

100%

60%

20%
5%

Totalt (ex. vannkraft)

4
2

KOMMENTARER

0%

• Tilsvarende forrige side viser grafen til venstre
verdifastsettelsen til de eksterne verdsetterne
på de ulike eiendelene til GE, med unntak av
Vannkraften
• Avvikene synes også her å jevne seg utover den
fulle porteføljen hvor SEB har kommet frem til
verdier som ligger 5% høyere enn Swedbank
• Swedbank synes å ha verdsatt Nett og Strøm
noe høyere enn SEB, mens SEB tilsvarende har
verdsatt Fjernvarme og øvrige selskaper høyere
enn Swedbank. Samlet synes dermed en
snittbetraktning å virke rimelig for å fastsette
verdiene i selskapet
• De største verdiene i konsernet, med unntak av
Vannkraften, knytter seg til Viken Fiber. Her er
verdsetterne veldig samstemte om verdiene

Større avvik på visse eiendeler jevner seg ut over den fulle porteføljen
Kilde: Verdsettelsesrapporter
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

VANNKRAFT UTGJØR MAJORITETEN I BYTTEFORHOLDET OG ER SÅLEDES DEN VIKTIGSTE
FAKTOREN
NORMALPRODUKSJON TWH

VANNKRAFTVERDIER
(SELSKAPSVERDI) MRD

36,1

8,7

NOK/KWH

AE 17% høyere
4.1
NOK/KWh

2,5

Agder
Energi

78%

Glitre
Energi

22%

3.5
NOK/KWh

8,9

Agder
Energi
80%

• Vannkraft er den viktigste størrelsen i
fusjonen – i begge selskapene
• Begrepet «normalproduksjon» betyr hvor
mye kraft et selskap kan produsere ila et år.
AE innehar 8.7 TWh normalproduksjon mot
GEs 2.5 TWh
• Forhandlingsutvalget har, basert på
harmoniserte modeller med like
forutsetninger og antagelser, kommet frem til
at Agder Energis verdier i vannkraft er på 36.1
mrd og 8.9 mrd for Glitre Energi
• Dette betyr at Agder Energi sin vannkraft pr
KWh har blitt verdsatt 17% høyere enn Glitre
Energi sin vannkraft. Dette er begrunnet med
en større grad av regulerbarhet i AEs
kraftverk. AE har magasinkraft mot GEs
elvekraft (i vassdrag som reguleres av andre
enn GE)

Glitre
Energi
20%

KOMMENTARER

Agder
Energi

Glitre
Energi

• Det er en rekke usikre faktorer som spiller inn
ved verdsettelse av vannkraftverk og slik vi
forstår det har det vært grundige diskusjoner i
forhandlingsutvalget hvor særlig fremtidige
prisbaner, volatilitet og normalproduksjon har
vært tema
• Modellene har blitt utarbeidet gjennom 2021
og har således vært basert på de langsiktige
prisprognosene fremlagt sommeren/høsten
2021, mens de kortsiktige prisene er fra
31.12.2021
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

SAMMENLIGNBARE VERDSETTELSER AV VANNKRAFT
TRANSAKSJONSMULTIPLER (EV/KWH) – SWEDBANK
4,5x

4,3x

VERDSETTELSE AV AE 4.1x

•

Forskjeller i prising blant
kraftverkene i denne oversikten
reflekterer at det er ulike
karakteristikker ved de
respektive kraftverkene

•

De fritt omsettelige
vannkraftverkene synes å
spesielt ha oppnådd høyere
prisingsmultipler enn de som er
underlagt ulike former for
eierskaps- og
skattebegrensninger

•

Swedbanks utvalg (øverst til
venstre) viser i utgangspunktet
multipler på storskala
vannkraftprodusenter/verk,
mens SEBs gruppe er en blanding

•

Samlet viser begge gruppene at
relevante transaksjoner for
storskala vannkraft ligger i
området 3.5x historisk

•

Det må likevel anføres at det
ikke er rart at multiplene er
høyere i dag enn i et historisk
perspektiv, gitt fallende
avkastningskrav sammen med
økt fokus på fornybar energi
blant investorer

Hafslund 1 0%

VERDSETTELSE AV GE 3.5x

Hafslund

Vrangfos s
20 12

2,5x

Troms ø Kraft
Skibotn

20 11

2,8x

Statkraft Finland

20 10

3,1x

Kraftgården

20 09

3,2x

3,7x

3,6x

3,5x

TK &E

Nordkraft

Salten

EB

Bremanger

2,7x

3,5x

Sks Prod

3,5x

SKS

4,2x

KOMMENTARER
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VERDSETTELSE AV AE 4.1x
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Nordic Power
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Nordkraft

SKS 2

SKS 1

Trønde r Energi

Bremanger

VERDSETTELSE AV GE 3.5x

Siso/lakshola

EB

Trønde r Energi

Bidde r quotes

Skjerstad

Trønde r Energi

1,6x

3,7x
2,6x 2,4x 2,7x

2,6x 2,6x 2,4x
2,1x

4,6x 4,8x

4,5x 4,2x

20 20

Fritt omsettelig
Kilde: Eksterne verdsettelsesrapporter
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VERDSETTELSER OG BYTTEFORHOLD

UTVIKLING I MARKEDSFAKTORER MED SÆRLIG BETYDNING FOR VERDSETTELSEN AV
VANNKRAFT

PRIS

VOLATILITET/
BRUKSTIDSTILLEGG

POLITISK RISIKO

Strømprisene har økt
siden verdsettelsestidspunktet

Volatiliteten synes å være relativt
lik/fallende siden verdsettelsestidspunktet. Dette sier noen om
svingningene i kraftpriser over tid

Politisk risiko har økt i takt
med høyere priser og
volatilitet siste året

DET STORE SPØRSMÅLET:
HVORDAN BLIR DETTE FREMOVER?
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2021 OG 2022 HAR VÆRT SPESIELLE ÅR FOR STRØMPRISENE..
NO1 (GE) OG NO2 (AE) 1999-2022
Oslo(NO1), Base

NO1 OG NO2 2020-2022
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•
•
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450

Strømprisene har steget kraftig det siste året, til historiske høye priser i 2021 og 2022, opp fra historisk lave priser i 2020
Fremtidige anslag på strømprisene er en viktig faktor i utregningen av verdiene i Vannkraft. Verdsettelsene er gjort på et tidspunkt med
svært høye priser i et historisk perspektiv. Merk at spotprisen ikke slår mest inn i verdiberegningene, men forventingene om fremtidige
langsiktige prisbaner (diskuteres senere i presentasjonen)
Turbulensen i markedet belyser at dette er en utfordrende øvelse hvor ekspertenes anslag varierer (vist senere i presentasjonen)
Merk at prisene i Oslo og Kristiansand (NO1 og NO2) varierer sammen slik at de nærmest ligger «oppe på» hverandre
Historisk høye priser gjennom 2021 og 2022, drevet av flere markedsfaktorer
(blant annet fyllingsgrad i magasinene, høye gasspriser, krig i Ukraina)

Kilde: Nordpool
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..OG PRISSVINGNINGENE (VOLATILITETEN) STIGER I TAKT MED PRISENE
12 MÅNEDERS RULLERENDE STANDARDAVVIK - NO1 OG NO2 19992022

DAGLIG ENDRING - NO1 OG NO2 1999-2022

Oslo(NO1), Base
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300%
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Størrelsen på de daglige endringen i strømprisene (volatiliten) kan også synes å ha økt de siste to årene, illustrert i grafene over
Volatiliten er en viktig faktor i beregningen av verdien av Vannkraft da det benyttes til å beregne verdien av regulerbarkraft, som i
hovedsak knytter seg til magasinkraft i forhold til elvekraft. Altså i hvilken grad et kraftverk kan styre og tilpasse produksjonen etter
prisbildet og slik sett oppnå bedre priser og lønnsomhet enn et kraftverk som produserer når det renner vann i elven
AE innehar en større andel regulerbarkraft enn GE, selv om det kan anføres at elvekraften til GE reguleres høyere opp i vassdraget av
andre aktører (Statkraft og Hafslund ECO)

Kilde: Nordpool, Alpha analyse
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MARKEDSFAKTORER MED SÆRLIG BETYDNING FOR VERDSETTELSEN AV VANNKRAFT

PRIS
•
•
•
•
•

Det har vært store bevegelser i kraftmarkedet siden verdsettelsestidspunktet
Med høyere priser i beregningen ville verdiene i vannkraft vært høyere for både AE og GE
Siden AE har en noe høyere andel vannkraft enn GE totalt, ville dette gi positive utslag på bytteforholdet for AE
Det er en krevende øvelse å fastsette fremtidige prisbaner med et rekordlavt år i 2020 og rekordhøyt i 2021/2022
Tabellen under viser hva slags potensielle endringer en ville fått på bytteforholdet ved verdiendringer på
Vannkraften til både AE og GE (NB: AE har også gjennomført ulike sensitivitetsanalyser ved endringer av
kraftprisene lagt til grunn som kommenteres på neste side)
SENSITIVITET PÅ BYTTEFORHOLDET VED VERDIENDRINGER I VANNKRAFT

Endring verdier vannkraft (AE og GE)

-10%

-5%

-2%

0%

2%

5%

10%

AEs implisitte andel i bytteforholdet

72.5%

72.8%

73.0%

73.1%

73.3%

73.4%

73.7%

GEs implisitte andel i bytteforholdet

27.5%

27.2%

27.0%

26.9%

26.7%

26.6%

26.3%

Ettersom begge selskap er store innen vannkraft er endringene i bytteforhold ved endret verdsettelse av vannkraft alene, mindre enn man
kunne anta
Kilde: Forhandlingsutvalegts rapport, Alpha Analyse, Nordpool
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PÅVIRKNING PÅ BYTTEFORHOLDET VED EN HØYERE PRIS PER KWH
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Hypotetisk prising
5.0
NOK/KWh
4.3
NOK/KWh

4.1
NOK/KWh
3.5
NOK/KWh

g
knin
ø
22%

EK-verdi
Vannkraft
(NOKMRD)

31.1

6.7

37.9

8.1

Bytteforhold

73.15%

26.85%

74.33%

25.67%

EK-verdi
Vannkraft
(NOKMRD)
Implisitt
bytteforhold
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PRISBANER LAGT TIL GRUNN I VERDSETTELSEN AV VANNKRAFT
KOMMENTARER

EUR/MWh

Nasdaq Futures (07.05.2022)
Thema (sep 2021)
120 StormGeo (okt 2021)
NVE (okt 2021)
100

Nasdaq Futures (31.12.2021)
Volue (sep 2021)
Statnett (juli 2021)
Snitt Statnett/StormGeo

•
•
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Bytteforhold

%

%

AE
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Oppdaterte NASDAQ futures

73.99%

26.01%

Snittet av alle langsiktige kraftprisbaner

73.72%

26.28%

Den høyeste kraftprisbanen (Volue)

74.19%

25.81%

Kilde: Nasdaq, Thea, StormGeo, Volue, Statnett, NVE, AE

•

For å sikre et objektivt grunnlag for verdsettelse av vannkraft
bestilte AE og GE i fellesskap analyser av kraftmarkedet fra
eksterne fagmiljøer
Store sprik mellom ulike analysemiljøer reflekterer turbulensen
i markedene
Nasdaq futures (finansielle instrumenter som reflekterer
forventede priser for de neste fem årene) har økt betydelig
siden 31.12.2021
Benyttet prisbane (snittet av Statnett/StormGeo) ligger i nedre
sjikt blant analysemiljøene, men er den prisbanen som lå
tettest på AEs egne forventninger
‒ Snittet av alle prisbanene som ble innhentet varierer
mellom å være ~16% til ~23% høyere enn den prisbanen
som er benyttet av Forhandlingsutvalget
‒ Den høyeste prisbanen varierer mellom å være ~24% til
~51% høyere enn den benyttede prisbanen
Som en kan se av tabellen under til venstre, har AE gjennomført
sensitivitetsanalyser på hvordan endringer av prisbaner vil
kunne påvirke verdiene og dermed bytteforholdet
‒ Merk også at dersom markedsprisene fra oktober 2020
hadde blitt lagt til grunn ville bytteforholdet vært
72.17% AE og 27.83% GE (se vedlegg)
Samlet synes utslagene på bytteforholdet å være relativt små
og å være innenfor den variasjonen en må forvente ved en
potensiell fusjon av denne størrelsen
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VOLATILITET – OG VERDIEN AV REGULERBAR KRAFT
KOMMENTARER

•

•

•
•

AE har mer regulerbar kraft enn GE, noe som gjør at man
over tid klarer å hente ut priser som i snitt ligger godt over
snittpriser i markedet. Et såkalt «brukstidstillegg» reflekterer
i praksis hvor mye mer man klarer å hente ut i pris over
spotpris i markedet
GEs kraft er elvekraft, men er i stor grad regulert av andre
(kompetente) aktører høyere opp i vassdraget. Slik sett er GE
i stor grad prisgitt de vurderingene som gjøres av
henholdsvis Statkraft og Hafslund ECO
Større prissvingninger i markedet (volatilitet) gir større
mulighet til å styre kraftproduksjonen i regulerbare kraftverk
på en optimal måte. AEs brukstidstillegg øker dermed
kraftigere enn GEs ved høyere volatilitet
Volatiliteten i markedet var høy (til dels høyere) på
verdsettelsestidspunktet
Hvordan dette ser ut fremover er en viktig betraktning i
beregningen av verdiene i Vannkraft for både AE og GE, og
flere eksterne analysemiljøer bidro med sine analyser (se
neste side)

Kilde; Nordpool; Alpha analyse
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•
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VERDIEN AV FLEKSIBILITET FREM I TID
BRUKSTIDSSTILLEGG

Benyttet prognose

Benyttet prognose

•
•
•
•

Thema

Volue

StormGeo

Snitt Thema/Volue, flatt fra 2035

Brukstidstillegg er selskapets mulighet til å få høyere priser enn spotpriser, og er en refleksjon av fleksibilitet i kraftproduksjonen
Også her er det større avstander blant fagmiljøene som leverer analyser som omhandler hvordan dette vil utvikle seg fremover i tid.
Den benyttede analysen er snittet av Thema og Volue med en utflating fra 2035
Dersom kun Themas prognose hadde vært lagt til grunn i sin helhet, ville det ført til verdiendringer som tilsvarer et nytt bytteforhold på
73.81% til AE og 26.19% til GE, altså en forholdsvis begrenset endring i verdi/bytteforhold (se vedlegg)
I likhet med variasjonen til kraftprisbanene på forrige side, synes dette å være innenfor svingninger en må forvente i en fusjon av denne
størrelsen

Kilde: Thea, StormGeo, Volue, forhandlingsutvalgets rapport
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POLITISK RISIKO OG ØKENDE AVKASTNINGSKRAV

•

Unormalt høye strømpriser i Norge og Europa har skapt politisk debatt i mange land. Det er dermed økt fokus på mulig
reguleringer av energibransjen. Eksempelvis forslag som var til behandling i Stortinget i april 2022 knyttet til ulike
prisreguleringer og tiltak for å begrense krafteksport

•

I tillegg til prisreguleringer er økt grunnrenteskatt en mulig konsekvens av endrede politiske rammebetingelser for
energibransjen. Det er også diskusjon om bruk av eksisterende og nye overføringskabler i Norge og til/fra Europa,
magasinrestriksjoner, makspris på strøm, utbyggingstempo på vindkraft med mer

•

Reguleringer vil potensielt redusere overskuddene i vannkraftproduksjon. Reduserte verdier av vannkraft vil gi større
utslag på AEs samlede verdier enn GEs. Ved en hypotetisk endring av grunnrenteskatten fra 37% til 47% ville
bytteforholdet blitt 71,86% til AE og 28,14% til GE (se vedlegg)

•

I tillegg til økende politisk risiko, må man konstatere at vi befinner oss i et makroøkonomisk klima med høyere inflasjon
og følgelig høyere renter enn det det var på verdsettelsestidspunktet

•

Høyere renter vil direkte påvirke avkastningskravet som er benyttet i beregningen av verdiene i Vannkraften. Dette
følger av at en teoretisk kan oppnå høyere avkastning i alternative investeringer som ansees som risikofrie (f.eks.
statsobligasjoner). Således stilles det høyre krav til den oppnådde avkastningen i andre investeringer for å reflektere
dette

•

Høyere avkastningskrav vil direkte redusere de beregnede verdiene. Dersom det benyttede avkastningskravet hadde
økt til 6.5% (fra 5,7%) for begge aktørens vannkraftproduksjon ville bytteforholdet vært 72.16% til AE og 27.84% til GE
(se vedlegg)
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FUSJONSGEVINSTER

•

Identifiserte og tallfestede fusjonsgevinster til eierne er beregnet til NOK 2.5 mrd. Dette
er noe mindre enn man kunne se for seg i en fusjon av denne størrelsen, men slik vi
forstår prosessen er dette forankret gjennom lange prosesser med fagmiljøene i begge
selskaper representert

•

Det er ulike akademiske teorier på hvordan slike synergier bør fordeles, og det mest
vanlige er nok å fordele fusjonsgevinster i henhold til eierbrøker, men en 50/50
fordeling benyttes også til tider

•

I dette tilfellet har en 50/50 fordeling blitt godtatt fordi omtrent halvparten av
fusjonsgevinstene stammer fra nettvirksomheten takket vært GE sitt effektive
nettselskap. I tillegg er det jo slik at uten en fusjon ville disse verdiene aldri blitt
realisert

•

Selskapene har identifisert flere slike mulige synergier, men ikke tallfestet dem. Slike
fremtidige potensielle synergier, som ikke er tallfestet, blir fordelt i henhold til eierbrøk
(73,15%/26,85%) i tiden etter fusjonen
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MULIG JUSTERING FOR RESULTATAVVIK I 2022

•

I verdivurderingsmodellene til Forhandlingsutvalget er antagelser rundt fremtidig inntjening (inkludert 2022) lagt til
grunn i vurderingen av Vannkraften for begge selskaper

•

Det er i modellene antatt at inntjeningen til AE vil være høy i 2022, mens det for GEs del er antatt noe mer
moderate resultater. Slik sett er noe av den unormalt høye inntjeningen i AE allerede i stor grad hensyntatt i
forhandlingene

•

Basert på 1. kvartalstallene er likevel grunn til å tro at AE vil kunne nå resultater i 2022 som går ut over antagelsene
som er lagt til grunn. Vi observerer at det ikke ligger noen mekanisme i det fremforhandlede resultatet for
kompensasjon ved eventuelle avvik fra antagelser for resultat i henholdsvis AE og GE i 2022. Det gode resultatet for
AE i 2021 ble kompensert gjennom et ekstraordinært utbytte på 1,1 mrd (som det fremgår tidligere i
presentasjonen)

•

Isolert sett ville AU ønsket at denne mulige ekstra inntjeningen i AE (eller GE) i 2022 kunne vært kompensert for
med et ekstraordinært utbytte, men etter en gjennomgang med AEs representanter i Forhandlingsutvalget rundt
mulige effekter synes potensiell tilleggsbetaling å være begrenset. Slik vi forstår det vil det med selskapets
oppdaterte forventning til 2022 være i størrelsesordenen 50-60 millioner til Agdereierne

•

AU har konkludert med at det ikke vil være hensiktsmessige å gjenåpne forhandlingene for å få til en slik
mekanisme. I likhet med AEs representanter i Forhandlingsutvalget er AU bekymret for at dette vil gjenåpne flere
aspekter av det fremforhandlede bytteforholdet, noe som vil kunne forsinke prosessen og ikke nødvendigvis være til
AEs fordel

30

TABLE OF CONTENTS

1

PROSESS

2

VERDSETTELSE OG BYTTEFORHOLD

3

OPPSUMMERING

4

VEDLEGG

31

OPPSUMMERING
•

•

I intensjonsavtalen ble det avtalt at eiernes rådgivere kun skulle få tilgang til datarom og verdsettelser før etter styres
beslutning om fusjonen. På denne bakgrunn fikk Alpha kun tilgang til et meget omfattende materiale i forbindelse
med styret i AEs behandling av bytteforholdet. Dette har gjort at vårt arbeid har begrenset seg til en overordnet
kvalitetssikring av det arbeidet som er gjort og de konklusjoner Forhandlingsutvalget har kommet frem til.
Våre overordnede betraktninger etter en gjennomgang av materialet og dialog med Forhandlingsutvalgets
medlemmer (samlet og hver for seg) er følgende:
‒

Verdsettelsesarbeidet er gjort med betydelig innsats fra fagmiljøer internt i selskapene, og i samarbeid med tunge
og velrennomerte eksterne fagmiljøer

‒

Verdsettelsesmetodene er etter vårt syn markedsmessige hos både de eksterne verdsetterne og i det interne
arbeidet som er gjort. Vesentlige avvik kan forekomme selv med markedsmessige metoder, slik tilfellet var
mellom SEB og Swedbank på Vannkraft

‒

Det strategiske rasjonale som presenteres av ledelsen i AE og samlet av Forhandlingsutvalget synes godt
begrunnet. Dette borger for god utvikling i aksjonærverdiene for Agdereierne etter en fusjon

‒

Det fremforhandlede bytteforholdet må karakteriseres som «fair», men vi vil understreke at Alpha ikke har gjort
selvstendige verdsettelser av eiendelene til de to selskapene

•
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VEDLEGG

OPPSUMMERING AV SENSITIVTITETSANALYSER PÅ BYTTEFORHOLDET

Oppdaterte NASDAQ futures
Snittet av alle langsiktige kraftprisbaner
Den høyeste kraftprisbanen (Volue)
Thema/Volue uten utflatning 2035
Kun Thema brukstidstillegg
Priser, per oktober 2020
WACC = 6.5 % på vannkraft
Brukstidstillegg = Volue
Grunnrenteskatt = 47 %

•

Bytteforhold
%
AE
73.99%
73.72%
74.19%
73.37%
73.81%
72.17%
72.16%
72.92%
71.86%

Bytteforhold
%
GE
26.01%
26.28%
25.81%
26.63%
26.19%
27.83%
27.84%
27.08%
28.14%

Av tabellen over kan en se hvordan ulike endringer i sentrale parametere brukt i vannkraftmodellene ville påvirket bytteforholdet. Disse
analysene er gjort av AE på forespørsel fra Alpha
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BATTERIER BLIR STADIG BILLIGERE OG VIL PÅ SIKT KUNNE REDUSERE VERDIEN AV REGULERBAR
KRAFT

Battery costs are expected to be reduced by nearly 60% by 2030.

Grid scale Battery costs are declining faster than Wind and Solar
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This presentation has been prepared by Alpha Corporate Finance AS (“Alpha") on
the basis of information (the Information) in the public domain. Alpha has not
independently verified the Information, but rather has relied upon and assumed
the accuracy and completeness thereof. Thus, Alpha hereby expressly denies any
and all liability for representations and warranties, expressed or implied,
contained herein, or for omissions from the presentation.
Neither this presentation nor any Information contained herein shall constitute
an offer or an invitation to acquire or sell any activities of or shares in any
company. This presentation is not a prospectus.
No part of the presentation may be disclosed to any other party without the prior
written consent of Alpha.
This presentation is incomplete without reference to, and should be viewed solely
in conjunction with, the oral briefing provided by Alpha.
This presentation has been prepared and shall be construed in accordance with
Norwegian law.

