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2.

SAMMENDRAG

Agder Energi (AE) og Glitre Energi (GE) har vært i fusjonssamtaler siden 2020. En viktig del av
fusjonsarbeidet er å avklare bytteforholdet ved en eventuell fusjon.
GE og AE er to regionale kraftkonsern med 100% offentlig eierskap og virksomhet i hele verdikjeden
fra kraftproduksjon til sluttkunde. Det er likevel visse forskjeller mellom selskapene. AEs

vannkraftproduksjon er større enn GEs og en større andel av totalverdien i AE er knyttet til vannkraft
enn i GE. Videre har GE betydelige eierandeler i fiber (Viken Fiber), noe AE ikke har. AE har videre,
gjennom sitt ventureselskap (AE Venture), en bredere selskapsportefølje innenfor nye områder.
For å sikre en effektiv fusjonsprosess var selskapene tidlig enige om at sentrale forutsetninger for
fusjonen burde avtalefestes i en intensjonsavtale. Intensjonsavtalen er vedtatt av styrene og deretter
godkjent av eierne i de to selskapene. Avtalen legger klare føringer for hvordan verdsettelsen skal
gjennomføres, og selskapene har forholdt seg lojalt til disse føringene.
To uavhengige finansielle rådgivere (Swedbank, SEB) har hver for seg gjennomført sine selvstendige
verdivurderinger av selskapene, og disse vurderingene har vært sentrale underlag i forhandlingene om
bytteforholdet. Det har også vært gjennomført juridiske, finansielle og teknisk/økonomiske
selskapsgjennomganger av de to selskapene med bistand fra eksterne rådgivere. Det er i
selskapsgjennomgangene ikke avdekket risikoforhold som anses å ha betydning for bytteforholdet.
Hvert av selskapene har utpekt sine forhandlingsutvalg som har forhandlet om bytteforholdet.
Forhandlingsutvalgene har vært sammensatt av representanter fra styrene og konsernledelsene i de
to selskapene. Det har totalt sett vært gjennomført 18 møter, og utvalgene har gjort grundige
vurderinger av alle selskaper/virksomheter i de to konsernene. Vannkraften utgjør de desidert største
verdiene og denne virksomheten har derfor hatt et særskilt fokus under forhandlingene.
Forhandlingsutvalgene har etter grundige prosesser og forhandlinger kommet frem til en enighet om
at bytteforholdet bør være 26,85% til GEs eiere og 73,15% til AEs eiere pr. 31.12.2021. De uavhengige
finansielle rådgiverne har benyttet 31.12.2020 som verdsettelsestidspunkt, og det er derfor
gjennomført nødvendige balansejusteringer for å flytte verdsettelsestidspunktet til 31.12.2021.
Nødvendige justeringer summeres til endringer i netto gjeld i de to selskapene. Netto gjeld har relativt
sett blitt betydelig lavere i AE enn i GE, noe som primært skyldes det gode resultatet i AE i 2021.
For at verdsettelsen skal hensynta netto gjeld i de to konsernene pr. 31.12.2021 samtidig som
bytteforholdet opprettholdes, må denne differansen gjøres opp mellom eiergrupperingene i de to
selskapene (AEs og GEs eiere). Dette vil gjøres opp mot AEs eiere i form av et utbytte på 1.100 mnok
fordelt på årene 2023, 2024 og 2025. Begge eiergrupperingene i de to selskapene vil få et høyere
utbytte enn hva som ville ha vært tilfelle uten en fusjon (både på kort og lang sikt). Nærmere
informasjon om dette er gitt i kapittel 7.7 og vedlegg 9.4.
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3.

INNLEDNING

Styrene i Agder Energi (AE) og Glitre Energi (GE) er ansvarlige for å fremme en eventuell anbefaling om
en fusjon. En sentral oppgave for styrene er å avklare bytteforholdet mellom selskapene, dvs. den
økonomiske verdien av de ulike eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som hvert selskap bringer
med seg inn i fusjonen. Disse verdiene er bestemmende for hvilke eierandeler dagens eiere i AE og GE
får i et eventuelt fusjonert konsern.
Energisektoren gjennomgår for tiden store omstillinger. Tilgangen på fornybar energi og tilstrekkelig
nettkapasitet er sentrale forutsetninger for realisering av klimamålene og mulighetene for
næringsutvikling i det grønne skiftet. AE og GE har ikke bare store eierposisjoner innenfor vannkraft,
kraftnett og strømsalg, men har også inntatt flere forretningsposisjoner som gir nye kommersielle
muligheter i den pågående energiomstillingen. Kapittel 4 gir en oversikt over eierstrukturen og
virksomhetene i de to konsernene.
AE og GE har vært i dialog om en mulig fusjon siden starten av 2020. Sentrale føringer for en eventuell
fusjon er regulert i en intensjonsavtale mellom selskapene som ble vedtatt av styrene og signert av
styrelederne i januar 2021. Intensjonsavtalen ble i etterkant godkjent av eierne gjennom en egen
prosess som omfattet alle aksjonærene i de to selskapene.
Intensjonsavtalen definerer hvordan verdsettelsesprosessen skal gjennomføres (punkt 7 i intensjonsavtalen). I kapittel 5 gis det nærmere informasjon om de overordnede føringene i intensjonsavtalen
som relaterer seg til verdsettelsesprosessen, herunder hvordan arbeidet har vært organisert. To
uavhengige finansielle rådgivere har gitt sine anbefalinger til bytteforhold. Det informeres blant annet
om utvelgelsen av rådgiverne og mandatet for disse.
De to selskapene har i henhold til intensjonsavtalen utpekt sine forhandlingsutvalg. Utvalgene har med
utgangspunkt i de finansielle rådgivernes uavhengige verdivurderinger fremforhandlet et anbefalt
bytteforhold. I kapittel 6 informeres det om forhandlingsprosessen.
I kapittel 7 gis det nærmere orientering om verdsettelsen av de ulike virksomhetene i de to selskapene.
Verdivurderingene er, etter forhandlinger og grundige vurderinger av hver virksomhet, med unntak av
vannkraft, basert på gjennomsnittet til de to uavhengige finansielle rådgiverne. Vannkraft utgjør de
desidert største verdiene i transaksjonen, og det gis derfor grundig informasjon om hvordan man har
verdsatt dette området. Det gis også nærmere informasjon om blant annet anbefalt
verdsettelsestidspunkt og justeringsmekanismer.
Forhandlingsutvalgenes anbefaling representerer et underlag for styrene og dernest eierne. I kapittel
8 orienteres det om den videre prosessen mot styrene og eierne i de to selskapene. Styrene er første
ledd i beslutningskjeden. Dersom styrene anbefaler fusjonen, vil bytteforholdet og øvrige fusjonsdokumenter legges frem for den enkelte eier/aksjonær til beslutning.
I vedlegget (kapittel 9) gis det noe utfyllende informasjon om bakgrunnen for forhandlingsutvalgenes
anbefaling.
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4.

INFORMASJON OM SELSKAPENE

GE og AE er to regionale kraftkonsern med 100% offentlig eierskap og virksomhet i hele verdikjeden
fra kraftproduksjon til sluttkunde. Det er likevel forskjeller i selskapenes størrelse og innhold som har

innvirkning på verdivurderingene og bytteforholdet.

4.1

Agder Energi AS (AE)

AE er eid av de 25 kommunene i Agder (samlet eierandel 54,47%) og Statkraft Industrial Holding AS
(45,53%). De største eierkommunene i AE er Kristiansand (8,38%), Arendal (6,39%), Lindesnes (5,59%)
og Grimstad (2,96%). Figuren nedenfor viser AE sin overordnede eier- og forretningsstruktur. En mer
detaljert oversikt er vist i vedlegg 9.1.

Selskapet er Norges fjerde største vannkraftprodusent (8,8 TWh/år) og Norges fjerde største
nettselskap målt i antall nettkunder (ca. 210.000). AE har over flere år videreutviklet sine posisjoner
innenfor kraftforvaltning (AE Kraftforvaltning) og sluttbrukeromsetning (LOS, Entelios). Det er også
bygget opp en betydelig selskapsportefølje innenfor nye områder (primært under AE Venture AS).
Sistnevnte representerer strategiske satsninger for etablering av nye regionale arbeidsplasser og
verdiskaping for konsernet. Figuren nedenfor viser finansielle nøkkeltall for AE i perioden 2012-2021.
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4.2

Glitre Energi AS (GE)

GE eies av Drammen kommune (50%) og Vardar AS (50%). Vardar AS eies av 19 kommuner i tidligere
Buskerud fylke. De største eierkommunene i Vardar AS er Drammen (26,08%), Asker (14,06%), Lier
(13,13%) og Kongsberg (12,07%). Figuren under viser GE sin overordnede eier- og forretningsstruktur.
En mer detaljert oversikt er vist i vedlegg 9.1.

GE har en betydelig vannkraftproduksjon (ca. 2,5 TWh/år) og eier et av Norges mest effektive
nettselskaper (ca. 97.000 nettkunder). GE har som angitt i figuren ovenfor minoritetseiere i nett- og
strømselskapet. Disse skal i henhold til intensjonsavtalen gis anledning til å konvertere sitt eierskap til
aksjer i morselskapet og det er derfor foretatt en separat verdsetting av nett- og strømselskapene, jfr.
kapittel 4.3. GE har en betydelig eierposisjon i Norges største fiberselskap (Viken Fiber > Eierandel
26,6%1). Figuren nedenfor viser finansielle nøkkeltall for GE for perioden 2012-2021.

4.3

Sammenstilte nøkkeltall for selskapene

Tabellen på neste side gir en oversikt over de viktigste finansielle og industrielle nøkkeltallene for AE
og GE sin virksomhet.

1

28,5% eierandel dersom man inkluderer den indirekte eierandelen gjennom Hadeland Energi AS (GE eier 49%)
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Tabell: Nøkkeltall for selskapene
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5.

FØRINGER OG FORBEREDELSER

5.1

Intensjonsavtalens føringer

Intensjonsavtalen legger klare føringer for gjennomføringen av verdsettelsesprosessen. Hensikten
med føringene har vært å gi styrene og eierne trygghet for at verdsettelsene og bytteforholdet har
fremkommet gjennom en transparent prosess basert på objektiv og faktabasert informasjon.
Selskapene har lagt stor vekt på å etterleve føringene i intensjonsavtalen gjennom hele verdsettelsesprosessen. Det har blitt etablert omforente, harmoniserte og objektive forutsetninger for
verdsettelsene. To uavhengige finansielle rådgivere (Swedbank, SEB) har gjennomført selvstendige og
uavhengige verdsettelser av de to konsernene med tilhørende bytteforhold. Verdsetterne er
uavhengige av begge selskapene (oppdragsgiverne), og det har ikke på noe tidspunkt vært kontakt
mellom verdsetterne.
Verdsetterne har blitt valgt i fellesskap av selskapene og har blitt honorert med et fast honorar uten
suksessgodtgjørelse. For nærmere detaljer vedrørende føringene for verdsettelsesprosessen, vises det
til intensjonsavtalen.

5.2

Overordnet prosessbeskrivelse

I tillegg til de to uavhengige eksterne finansielle rådgiverne, har selskapenes egne ressurser vært tungt
involvert i arbeidet med bytteforholdet. En viktig del av prosessen har vært å gjennomføre
skattemessig, juridisk, finansiell og økonomisk/teknisk selskapsgjennomgang («due diligence») i de to
selskapene med hjelp fra eksterne fagmiljøer. Formålet med selskapsgjennomgangene har vært å
avdekke risikoområder som kan påvirke verdsettelsen og bytteforholdet.
Følgende trinn har blitt fulgt i prosessen:
(1) Valg av to uavhengige finansielle rådgivere i henhold til intensjonsavtalens føringer (Swedbank,
SEB).
(2) Harmonisering av forutsetninger og parametere for prognoser innenfor like virksomhetsområder (vannkraft og nett). Dette for å sikre at verdsettelsen skjer på et omforent grunnlag.
(3) Harmonisering og revisorbekreftelse av klassifisering av balansen. Dette som grunnlag for
harmonisert bro fra selskapsverdier til egenkapitalverdier (EV/EK-bro) i begge selskapene.
(4) Etablering av datarom der informasjon for verdsettelsen og selskapsgjennomgangen er
tilgjengeliggjort. Gjennomføring av selskapspresentasjoner overfor de eksterne verdsetterne.
(5) Skattemessig, juridisk, finansiell og teknisk/økonomisk selskapsgjennomgang («due diligence»)
i begge selskapene.
(6) Verdsettelsesprosess med løpende spørsmål og svar i forhold til fremlagt informasjon mellom
verdsetterne og selskapene. Levering av preliminære verdsettelsesrapporter fra de uavhengige
verdsetterne med tilhørende gjennomgang og kvalitetssikring. Deretter levering av
verdsettelsesrapporter med forslag til bytteforhold.
(7) Etablering av forhandlingsutvalg. Felles gjennomgang av eiendeler og virksomheter i de to
selskapene for forståelse av hvordan forutsetninger og verdidrivere påvirker bytteforholdet.
(8) Forhandlingsutvalgenes felles anbefaling til bytteforhold.
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5.3

Mandatet til de uavhengige finansielle rådgiverne

Mandatet for de finansielle rådgiverne er utarbeidet av selskapene i fellesskap. De uavhengige
verdsettelsene omfatter alle eiendeler og virksomheter i de to konsernene pr. 31.12.2020. GE har
minoritetseiere i datterselskapene innenfor nett og strømsalg. I henhold til intensjonsavtalen er
konsernfusjonen betinget av samtidig fusjon av nett- og strømselskapene. Videre har disse
minoritetseierne, i henhold til intensjonsavtalen, en plikt (gjelder Drammen kommune) eller en rett
(øvrige minoritetseiere) til å konvertere sitt eierskap til aksjer i morselskapet. De finansielle rådgiverne
ble derfor bedt om å verdsette følgende selskaper:
(1) AE og GE som grunnlag for bytteforholdet i fusjonen mellom morselskapene.
(2) AE Nett og GE Nett som grunnlag for bytteforholdet i fusjonen mellom nettselskapene, og
som grunnlag for konvertering av eierskap fra GE Nett til aksjer i morselskapet.
(3) LOS og GE Strøm som grunnlag for bytteforholdet i fusjonen mellom strømselskapene, og
som grunnlag for eventuell konvertering av eierskap fra GE Strøm til aksjer i morselskapet.

5.5

Informasjonsunderlag til verdsettelse og selskapsgjennomgang

Selskapene har tilgjengeliggjort informasjon for verdsettelsen og selskapsgjennomgangen i hvert sitt
datarom i Admincontrol (plattform for dokumentdeling). Det er benyttet harmoniserte spørrelister for
å sikre lik fremleggelse av informasjon. Datarommene inneholder omfattende dokumentasjon, som
f.eks.
detaljerte
historiske
selskapsdata,
årsrapporter,
resultatprognoser,
formelle
selskapsdokumenter, vesentlige avtaler og kontrakter, rettigheter, konsesjoner, eksterne rapporter,
markedsdata og prisprognoser fra relevante eksterne kilder, osv.
For kjerneområdene vannkraft og nett er det gjennomført et omfattende arbeid selskapene imellom
for å harmonisere informasjonsgrunnlaget, og for å sikre at verdsettelsene skjer på likt grunnlag med
like forutsetninger og parametere. Her kan nevnes beregningsmetodikk for middelproduksjon og
reguleringsevne (brukstidstillegg), reinvesteringsnivåer og -intervaller, forventet levetid på anlegg og
komponenter osv. For å forenkle arbeidet for verdsetterne, har selskapene med utgangspunkt i denne
gjennomgangen etablert databøker for vannkraft og nett. Med samme formål er det i tillegg utarbeidet
databøker innenfor skatteområdet, samt databøker for klassifisering av balanseposter og
arbeidskapitalanalyser.
Det har også blitt gjennomført presentasjoner av partenes viktigste selskaper og forretningsområder
separat for hver av verdsetterne. Presentasjonene har blitt tatt opp og lagt i datarommet.
Inntektsreguleringsmodellen for kraftnett er komplisert. Partene har derfor i fellesskap fått Thema
Consulting (Thema) til å gjennomføre framskrivinger av inntektsrammen for de to selskapene.
Framskrivningene er gjort for fire scenarioer for fremtidig reinvesteringsnivåer og ligger til grunn for
verdsettelsene til SEB og Swedbank samt forhandlingsutvalgets vurderinger. Thema er ett av få
fagmiljøer som kan gjøre denne type analyser. Analysene er gjort tilgjengelig for verdsetterne gjennom
datarommet.

5.6

Selskapsgjennomgang

Parallelt med verdsettelsesprosessen er det gjennomført selskapsgjennomganger («due diligence»).
Formålet med selskapsgjennomgangene har vært å avdekke og kvantifisere risiko som kan påvirke
10
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verdsettelsene og dermed bytteforholdet. Selskapsgjennomgangene er basert på mandater som har
vært harmonisert på omfang og vesentlighet selskapene mellom.
Til juridisk, skattemessig og finansiell selskapsgjennomgang har selskapene valgt å benytte sine egne
juridiske og finansielle rådgivere. (AE benyttet Selmer og Ernst & Young for gjennomgang av GE, mens
GE benyttet Thommessen og PWC for gjennomgang av AE).
Når det gjelder teknisk/økonomisk gjennomgang av vannkraft- og nettvirksomhetene, har selskapene
i fellesskap benyttet Norconsult, Multiconsult og Tall AS. De eksterne fagkonsulentene har
gjennomgått selskapenes beregningsmetodikk for økonomiske framskrivninger og kvalitetssikret at
anleggenes tekniske tilstand er i samsvar med det økonomiske grunnlaget. De tekniske konsulentene
har også gjort befaringer (stikkprøver) på anlegg for å kvalitetssikre at faktisk tilstand samsvarer med
de benyttede økonomiske reinvesteringsnivåene.
Felles for alle selskapsgjennomgangene er at rådgiverne konkluderer med at de funn som er gjort, ikke
er av vesentlig omfang og dermed ikke påvirker bytteforholdet. Likevel fremheves det noen avvik og
mangelfull dokumentasjon på enkelte områder. Det er igangsatt prosesser for å sikre at nødvendig
dokumentasjon kommer på plass.

5.6

Forhandlingsutvalgenes sammensetning

Forhandlingsutvalgets mandat har vært å sluttføre forhandlingene om verdier/bytteforhold med
utgangspunkt i verdsettelsene fra de to uavhengige eksterne rådgiverne. Det fremgår av
intensjonsavtalen at hvert selskap skal utpeke et forhandlingsutvalg som skal utgå fra administrasjonen
og styrene hos hver part.
GEs forhandlingsutvalg har bestått av Robert Olsen og Morten André Yttreeide fra styret og Pål
Skjæggestad (konsernsjef) og Margrethe Smith (CFO) fra administrasjonen. AEs forhandlingsutvalg har
bestått av Kristin Steenfeldt-Foss og Gro Elisabeth Lundevik fra styret og Steffen Syvertsen
(konsernsjef) og Pernille Kring Gulowsen (CFO) fra administrasjonen.
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6.

FORHANDLINGSPROSESSEN

6.1

Innledning

Forhandlingsutvalgene startet sitt arbeid 06.09.21 og har avholdt 18 møter. Utvalgene har hatt en
grundig prosess med detaljert gjennomgang av alle forhold som har betydning for bytteforholdet. I
vedlegg 9.2 er det gitt en oversikt over hva som har vært tema i de ulike møtene. Av sentrale punkter
kan nevnes:
▪ To uavhengige finansielle rådgiverne (Swedbank, SEB) har gitt en grundig presentasjon av sine
respektive verdivurderinger. Forhandlingsutvalgene har stilt detaljerte spørsmål til rådgiverne,
spesielt innenfor områder der det har vært betydelige avvik mellom rådgivernes vurderinger.
▪ Forhandlingsutvalgene har fått presentert selskapenes prosess for å komme frem til omforente
forutsetninger for driftskostnader, investeringer og rehabiliteringer innenfor de to store
virksomhetsområdene (vannkraft og nett). Forhandlingsutvalgene vurderer at prosessen har vært
preget av åpenhet mellom selskapene, at fagmiljøene har jobbet godt sammen og at arbeidet har
vært detaljert og svært grundig.
▪ Resultatene fra de tekniske selskapsgjennomgangene er gjennomgått, og man har kontrollert at
disse vurderingene samsvarer med de økonomiske framskrivingene som ligger til grunn for
bytteforholdet.
▪ Alle virksomhetsområder i de to konsernene er gjennomgått grundig, men man har særlig avsatt
god tid til de verdimessig viktigste områdene (vannkraft, nett og fiber).
Nedenfor gis det en nærmere orientering om de viktigste områdene.

6.2

Vannkraft

Forutsetningene som er lagt til grunn for vannkraften har desidert størst betydning for bytteforholdet,
og dette området er derfor viet spesiell oppmerksomhet. Forhandlingsutvalgene har hatt detaljerte
gjennomganger av alle verdidriverne for vannkraft. Av sentrale punkter kan nevnes:
▪ Forhandlingsutvalgene har fått presentert prognoser for kraftpris og prisvolatilitet
(svingninger/variasjoner i kraftpris) for det nordiske kraftmarkedet fra relevante og anerkjente
analysemiljøer.
▪ Selskapenes fagmiljøer har presentert sine vurderinger av sammenhengen mellom kraftpris,
reguleringsevne (brukstidstillegg) og produksjonsvolum for de ulike kraftverkene i de ulike
tidsavsnittene.
▪ Selskapene har etablert en felles modell for verdsettelse av vannkraften for å belyse konsekvenser
på bytteforholdet ved endringer i de underliggende forutsetningene.
▪ Det har vært grundige diskusjoner av risikoforhold som vil kunne påvirke det nasjonale og
internasjonale kraftmarkedet, herunder blant annet politisk risiko i kjølvannet av den pågående
strømpriskrisen.
For nærmere detaljer om forhandlingsutvalgenes vurdering av vannkraften vises det til kapittel 7.3 og
vedlegg 9.3.
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6.3

Kraftnett

Forutsetningene for verdsettelse av kraftnett har stor betydning, ikke minst for minoritetsaksjonærene
i Glitre Energi Nett Holding. Forhandlingsutvalget har derfor hatt et fokus både på det innbyrdes
bytteforholdet mellom de to nettselskapene og på verdsettelsen av dette området i forhold til
konsernene for øvrig. Forhandlingsutvalgene har særlig kvalitetssikret følgende forhold:
▪ Forskjeller i driftsfilosofi og teknisk tilstand for selskapenes nettanlegg, herunder konsekvensene
for fremtidige reinvesteringer, kostnadseffektivitet, inntektsramme og verdsettelse.
▪ Gjennomgang og kvalitetssikring av forretningsplanene og langtidsprognosene for det fusjonerte
nettselskapet sett i forhold til alenegang.

6.4

Kraftforvaltning

AE har gjennom flere år satset særskilt på oppbygging av ledende kompetanse innen fysisk og finansiell
krafthandel. Hovedfokuset er å sikre optimal forvaltning av vannressursene, og en optimal styring av
markedsrisiko gjennom både finansiell krafthandel og langsiktige kraftavtaler.
Forhandlingsutvalgene har fått grundige presentasjoner av kompetansemiljøene og forretningsplanen
til Kraftforvaltning. Videre har forhandlingsutvalgene særskilt sett på innholdet i de inngåtte langsiktige
kraftavtalene og vurdert risikoen innenfor forretningsområdet.

6.5

Fiber

GE etablerte i 2005 partnerskap med Altibox og startet å bygge fiberinfrastruktur i sitt hjemmemarked.
Denne satsningen ble i 2013 fusjonert med Lyses fibervirksomheter på Østlandet som nå er Viken Fiber
AS. Som en konsekvens av dette eier GE 28,5% i Viken Fiber (26,6% direkte og ytterligere 1,9% indirekte
gjennom Hadeland Energi AS2).
Forhandlingsutvalgene har fått grundige presentasjoner av Viken Fiber, herunder sentrale
verdidrivere, risikovurderinger i forhold til disse og selskapets forretningsplan. Utvalgene har også sett
særskilt på hvilke strategiske muligheter som eierskapet i Viken Fiber kan representere for et fusjonert
konsern.

6.6

Andre områder

Øvrige områder som fjernvarme, ventureposisjoner, morselskap etc. er gjennomgått område for
område av de to forhandlingsutvalgene. Forhandlingsutvalget konstaterer at de to uavhengige
eksterne verdsetterne har brukt anerkjente prinsipper i sin verdsettelse, men at det likevel er noen
avvik dem imellom på enkeltområder.

2

GE har en eierandel på 49% i Hadeland Energi AS
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7.

FORHANDLINGSUTVALGENES ANBEFALING TIL BYTTEFORHOLD

Forhandlingsutvalgenes anbefalte bytteforhold mellom AE og GE er 26,85% til GEs eiere og 73,15% til
AEs eiere (virkningstidspunkt 31.12.2021). Bytteforholdet er basert på EK-verdier på 41,1 mrd. kr og
15,1 mrd. kr for hhv. AE og GE. For å forklare det anbefalte bytteforholdet og for å vise sammenhengen
med de uavhengige verdsetternes vurderinger vises det til redegjørelsen nedenfor.
Det anbefalte bytteforholdet mellom morselskapene forutsetter at ansvarlige lån i Glitre Energi AS
(NOK 250 mill.) og at ansvarlig lån i Glitre Energi Nett Holding AS (NOK 271 mill. kr) konverteres til
egenkapital. Det forutsettes videre at Drammen Kommune konverterer sitt eierskap i Glitre Energi Nett
Holding AS til eierskap i det fusjonerte morselskapet i forbindelse med transaksjonen.

7.1

De uavhengige verdsettelsene

Tabellen nedenfor viser de to uavhengige finansielle rådgivernes verdsettelser. (EK-verdier i NOK
mrd.).
EK Verdi EK Verdi
AE (mrd.) GE (mrd.)
Swedbank (pr. 31.12.2020)

50,541

15,638

SEB (pr. 31.12.2020)

38,589

13,773

AE (%)
76,37 %
73,70 %

GE (%)
23,63 %
26,30 %

Disse verdsettelsene har vært utgangspunktet for forhandlingene av bytteforholdet.
De uavhengige rådgivernes verdsettelser er basert på balanser per 31.12.2020. Forhandlingsutvalgene
har lagt 31.12.2021 til grunn som verdsettelses- og virkningstidspunktet for sitt anbefalte bytteforhold,
og i tillegg tatt hensyn til estimerte fusjonsgevinster. Justeringene innebærer et fusjonsrelatert utbytte
til AEs eiere på NOK 1.100 mill., fordelt på årene 2023, 2024 og 2025 (korrigering for endringer i netto
gjeld). Det er gitt en nærmere orientering om resultatet av og bakgrunnen for forhandlingsutvalgenes
justeringer i kapittel 7.5, 7.6 og 7.7.
For ytterligere informasjon om de uavhengige verdivurderingene vises det til vedlagte rapporter fra
henholdsvis Swedbank og SEB.

7.2

Nærmere om forhandlingsprosessen

De to eksterne verdsetterne (Swedbank og SEB) har gjort sine uavhengige verdivurderinger av samtlige
eiendeler og forpliktelser i AE og GE sine porteføljer. Forhandlingsutvalgene har med noen justeringer
benyttet disse verdivurderingene som utgangspunkt for forhandlingene. Det er generelt avstand
mellom verdsetternes verdivurdering av virksomhetene i de to selskapene. Forhandlingsutvalgene har
hatt en krevende oppgave med å forstå bakgrunnen for avvikene, herunder å sortere hvilke
virksomheter som det har vært behov for å fordype seg nærmere i og hvilke virksomheter man enklere
kunne komme til enighet om.
Forhandlingsutvalgene har brukt mye tid på å forstå virksomhetene innenfor kraftnett. Dette er
likeartede virksomheter, men også virksomheter der det er forskjeller i historiske økonomiske
resultater og strategi (vekstambisjoner og utsikter). Grundige gjennomganger med representanter fra
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de to selskapene og gode diskusjoner mellom forhandlingsutvalgene modnet frem en felles forståelse
for hva som kunne være riktige verdier på de to nettselskapene.
Når det gjelder vannkraft ble forhandlingsutvalgene enige om å fristille seg fra underlaget som ble
presentert for verdsetterne. Dette fordi det var et svært stort sprik mellom de eksterne verdsetternes
vurderinger, og fordi vannkraft utgjør de desidert største verdiene i de to selskapene med tilhørende
konsekvenser for bytteforholdet. Forhandlingsutvalgene nedsatte en gruppe som fikk i oppgave å
etablere en omforent verdivurderingsmodell for vannkraften. Denne omforente modellen og
metodikken bidro til at utvalgene fikk en bedre forståelse for hva som kunne være en fair verdsettelse
av de to vannkraftporteføljene på selvstendig basis.
Forhandlingene om bytteforholdet har vært preget av stor gjensidig tillit og åpenhet, samtidig som
begge utvalgene har følt sterkt på ansvaret og viktigheten av å komme frem til et bytteforhold som
totalt sett skal være mest mulig fair og riktig for eierne i begge selskapene.
Etter 16 møter mellom forhandlingsutvalgene ble det den 28.01.2022 oppnådd prinsipiell enighet om
bytteforholdet. De to etterfølgende møtene ble brukt til kvalitetssikring og tekniske justeringer. Det
vises her også til en oversikt over innholdet i de ulike møtene i vedlegg 9.2. Det anbefalte
bytteforholdet er et resultat av grundige vurderinger og forhandlinger om verdiene i de to selskapene,
samt forhandlinger og fordeling av øvrige verdielementer som partene hver for seg og i fellesskap
bringer med seg inn i et fusjonert konsern.
Begge forhandlingsutvalgene opplevde at det var avvik på virksomhetsnivå i forhold til oppfatningen
om eget selskap og det annet selskaps verdier. Det er imidlertid viktig å presisere at
forhandlingsutvalgene likevel kom til enighet om porteføljetilnærming gjennom grundige vurderinger.
Verdivurderingene er, etter forhandlinger og grundige vurderinger av hver virksomhet, basert på
gjennomsnittet til de to uavhengige finansielle rådgiverne med unntak av vannkraft der
forhandlingsutvalgene har gjort egne detaljerte vurderinger (jfr. kapittel 7.3).
De to forhandlingsutvalgene har kommet frem til et bytteforhold som alle de åtte medlemmene i
forhandlingsutvalgene kan stille seg bak, og som vil legge grunnlaget for økt verdiskapning for begge
eiermiljøene ved en fusjon.

7.3

Nærmere om verdivurderingen av vannkraftporteføljene

Den omforente metodikken og verdivurderingsmodellen, som er utarbeidet av AE og GE i fellesskap,
beregner verdien av vannkraftporteføljene basert på diskonterte kontantstrømmer i et
evighetsperspektiv.
Kontantstrømmene er estimert på basis av en rekke forutsetninger. Spesielt fremtidige inntekter er
modellert med mange eksplisitte forutsetninger. Fremtidige kostnader og investeringer er basert på
selskapenes omforente og kvalitetssikrede arbeid.
Tabellen på neste side gir en oversikt og en beskrivelse av de viktigste forutsetningene som er benyttet
for vannkraftporteføljene.
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Tabell: Oversikt over forutsetninger som er benyttet i verdivurderingen av vannkraftporteføljene
Parameter
Inflasjon
Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad
Inntektsskatt (sats)
Grunnrenteskatt (sats)
Friiintektsrente
Kraftpris
Opprinnelsesgarantier (pris)
OED-pris (konsesjonskraft) *
EURNOK
Brukstidstillegg og volum
Elsertifikater (pris)
SEKNOK

Tilnærming/estimat
2.00%
5.70%
22.0%
37.0%
2.15%
Terminkurve til 2025, snitt Statnett/StormGeo deretter
Snitt Swedbank/Avviklingsscenario
NOK 127,50/MWh
Terminkurve til 2026 + implisitt fra Norges Bank deretter
Snitt Thema/Volue, utflatning fra 2035
SEK 2,0/MWh, nominelt frem til utløp (2035)
1.00

Kilde: AE, GE * OED-prisen inneholder NOK 13,5/MWh i kompensasjon for overføringskostnader.

Det er lagt ned et betydelig arbeid med verdivurderingen av vannkraftporteføljene, der det er utført
en rekke sensitivitetsberegninger for alle forutsetninger, og som gir til dels store utslag i verdiene, men
marginal effekt på selve bytteforholdet.
I det følgende gis det nærmere informasjon om og foretas en nærmere vurdering av de viktigste
forutsetningene.

7.3.1 Kraftpris
I arbeidet med verdsettelsen ble det innhentet kraftprisprognoser fra flere eksterne rådgivere (Thema
Consulting, StormGeo, Volue), og videre fra to sentrale offentlige aktører som også utarbeider
kraftprisprognoser (Statnett, NVE).
▪ Thema Consulting – fra september 2021
▪ StormGeo (Nena Analysis) – fra oktober 2021
▪ Volue Insight – fra september 2021
▪ Statnett – Langsiktig markedsanalyse fra juli 2021
▪ NVE – Langsiktig kraftmarkedsanalyse fra oktober 2021
Kraftpris og prisvolatilitet (svingninger/variasjon i kraftpris) har vært diskutert i flere
forhandlingsmøter. Forhandlingsutvalgene har særlig sett på hvilke forutsetninger som ligger til grunn
for prognosene fra de ulike analysemiljøene. Utvalgene er enige om at kraftmarkedet er inne i en
turbulent periode, noe som også tilkjennegir seg i store forskjeller i prisprognosene fra de ulike
analysemiljøene. Forhandlingsutvalgene påpeker særlig at risikoen for nasjonal politisk inngripen har
økt som følge av den pågående strømpriskrisen. Dette er usikkerhet som kan få store konsekvenser for
verdien av vannkraften, og som ikke er hensyntatt i analysemiljøenes prognoser.
Forhandlingsutvalgene har med dette bakgrunnsbildet valgt et optimistisk, men nøkternt syn på
fremtidig kraftpris og prisvolatilitet. Man har lagt til grunn kraftprisen pr. 31.12.21 på den finansielle
kraftbørsen NASDAQ for årene tom. 2025, og deretter et snitt av Statnett (medium/høyt anslag) og
StormGeo (lavt anslag) sine prisprognoser. Framskrivningene er på linje med gjeldende markedspriser
og historiske kraftpriser.
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Figurene nedenfor viser den observerte markedsprisen på NASDAQ pr. 31.12.21, prisprognosene fra
de ulike analysemiljøene og prisprognosen som forhandlingsutvalgene har benyttet ved beregning av
bytteforholdet (priser i NOK/MWh).
Fremtidige kraftprisprognoser, gjennomsnitt av NO1 og NO2 (realpriser, 2021)

Kilde: StormGeo, Statnett, Thema, Volue, NVE, Nasdaq. * Nominelle priser fra NASDAQ 31.12.2021, justert med 2 % årlig inflasjon.

I vedlegg 9.3.1 er det gitt noe nærmere informasjon om historiske kraftpriser og prisusikkerheten
fremover i tid. Det har vært større prisbevegelser etter 31.12.2021, som ikke er reflektert i figuren.

7.3.2 Brukstidstillegg og produksjonsvolum
Vannkraftverkene til AE og GE har ulik reguleringsgrad og maksimal ytelse (MW). Magasinkraftverk
som har god magasinkapasitet og som kan produsere det årlige tilgjengelige vannvolumet i løpet av få
driftstimer, vil typisk ha en høyere markedsverdi enn elvekraftverk med lav reguleringsgrad og et
høyere antall driftstimer. Kraftverkenes fleksibilitet fremkommer i form av et brukstidstillegg.
Brukstidstillegget angir en økning eller reduksjon i kraftverkenes forventede oppnådde inntekt (+/NOK/kWh) sammenliknet med den forventede gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der
kraftverket er plassert. Brukstidstillegget (%) kan defineres som:
𝑭𝒐𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕 𝒐𝒑𝒑𝒏å𝒅𝒅 𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒗𝒂𝒏𝒏𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒗𝒆𝒓𝒌𝒆𝒕 (𝑵𝑶𝑲/𝒌𝑾𝒉)
𝑭𝒐𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕 𝒈𝒋𝒆𝒏𝒏𝒐𝒎𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕𝒍𝒊𝒈𝒆 𝒔𝒑𝒐𝒕𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒐𝒎𝒓å 𝐝𝐞𝐭 (𝑵𝑶𝑲/𝒌𝑾𝒉)

Brukstidstillegg (%) = (

− 𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

AEs kraftverk har en høyere reguleringsevne enn GEs kraftverk. AE har flere store magasinkraftverk i
sin portefølje, mens GE gjennomgående har elvekraftverk. Vassdragene hvor GE har sine kraftverk er
likevel godt regulert ettersom det er større vannmagasin i de øvre delene av disse vassdragene.
Kraftverkene til AE har historisk oppnådd et høyere brukstidstillegg en GEs kraftverk, og man forventer
at dette tillegget vil øke fremover i tid pga. økende prisvolatilitet (større prisvariasjoner innenfor både
døgn og uke).
Høyere forventet prisvolatilitet påvirker brukstidstillegget, men det vil også påvirke det forventede
produksjonsvolumet. Ved høyere prisvolatilitet vil man være villig til å kjøre vann forbi enkelte av
kraftverkene i et vassdrag og/eller kjøre kraftverkene på dårligere virkningsgrad dersom prisgevinsten
oppveier for volumtapet. Den økonomiske målfunksjonen vil være å maksimalisere resultatbidraget
for kraftverkene i det enkelte vassdrag innenfor gjeldende konsesjonsvilkår.
Forhandlingsutvalgene har innhentet prognoser for fremtidig volatilitet i kraftpris fra flere eksterne
analysemiljøer. Disse prognosene har blitt matet inn i en produksjonssimuleringsmodell som deretter
har beregnet det tilhørende forventede brukstidstillegget og produksjonsvolumet for alle AE og GEs
kraftverk.
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Punktliste: Oversikt over prognoser for prisvolatilitet ved beregning av brukstidstillegg.

•

Thema Consulting – fra september 2021

•

StormGeo (Nena Analysis) – fra oktober 2021 (kun volatilitet, tilhørende brukstidstillegg er
utledet av AE og GE samarbeid)

•

Volue Insight – fra september 2021

Enkelte kompetansemiljøer bruker i sin terminologi begrepet kvalitetsfaktor. Kvalitetsfaktor defineres
som:
Kvalitetsfaktor (%) = Brukstidstillegg (%) + 100%
Figurene nedenfor viser den justerte kvalitetsfaktoren3 for hhv. AE Vannkraft og GE Produksjon sine
kraftverksporteføljer basert på de ulike analysemiljøenes prisprognoser. Man har her justert
kvalitetsfaktoren for endringen i produksjonsvolum pga. brukstidstillegget, jfr. prisnytte vs. volumtap.

118,0 %

AE Vannkraft
118,0 %

113,0 %

113,0 %

109,9 %

108,0 %
103,0 %
98,0 %
Dagens
nivå

GE Produksjon

108,0 %
103,0 %

100,6 %
2025

2030

2035

2040

98,0 %
Dagens
nivå

2025

2030

2035

2040

Som figurene ovenfor viser er analysemiljøene relativt samstemte frem til 2030. Deretter er det et
stort sprik mellom analysemiljøene. Spesielt Thema og StormGeo estimerer et sterkt økende
brukstidstillegg pga. prisvolatilitet langt frem i tid. Det er stor usikkerhet mht. fremtidig prisvolatilitet
- ikke minst vil energipolitikken i Norge, Norden og EU ha stor innvirkning både på kraftprisnivået og
prisvariasjonene. Forhandlingsutvalget er derfor enige om å benytte gjennomsnittet av én høy (Thema)
og én lav (Volue) prognose for perioden frem til 2035, og deretter en utflating av brukstidstillegget.
Det er gitt noe nærmere informasjon om brukstidstillegget i vedlegg. 9.3.2.

7.3.3 Valuta (EURNOK)
Ettersom kraftprisen fastsettes i euro, er kursutviklingen (EURNOK) viktig for å forstå inntektsstrømmene i norske kroner. Forhandlingsutvalget anbefaler en langsiktig EURNOK på 10,0, noe som er
høyere enn historisk snitt, men nærmere terminmarkedet og implisitt i tråd med Norges Bank sitt syn
3

I den justerte kvalitetsfaktoren korrigerer man for den brukstidsrelaterte kraftproduksjonen.
Justert kvalitetsfaktor = [ (1+Brukstidstillegg (%) ) x Brukstidsrelatert kraftproduksjon (GWh) ] / Normalproduksjon (GWh)
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(I-44, pengepolitisk rapport fra september 2021). Figuren nedenfor viser forhandlingsutvalgenes
anbefaling for fremtidig valutakurs.
12

12

11

11

Terminkurve + Norges Bank langsiktig

10

10

9

9

8

8

7

7
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Kilde: Terminkurve (Bloomberg), Norges Bank

I vedlegg 9.3.3 er det gitt en oversikt over historisk EURNOK kursutvikling.

7.3.4 Opprinnelsesgarantier
Klimavennlig fornybar energi oppnår i dag en tilleggsverdi i kraftmarkedet gjennom ordningen med
opprinnelsesgarantier. Det er regulatorisk usikkerhet knyttet til opprinnelsesgarantier og en fjerning
av ordningen har blitt foreslått av Regjeringen i regjeringsplattformen. I lys av dette har
forhandlingsutvalget valgt å benytte gjennomsnittet av prisestimatene fra ett eksternt analysemiljø
(Swedbank) og et scenario som innebærer avvikling av ordningen innen 2025 (scenario utarbeidet av
AE og GE i samarbeid). Grafen nedenfor viser de benyttede scenariene, samt forhandlingsutvalgenes
anbefaling.
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Kilde: Swedbank, Gjenomsnitt av Swedbank/Avvikling (GE/AEs anbefaling)

For nærmere informasjon om verdsettelsen av vannkraft vises det til vedlegg 9.3.

7.3.5 Forhandlingsutvalgenes felles anbefalte verdier for vannkraft
Tabellen på neste side viser forhandlingsutvalgenes verdsettelse av vannkraften versus de uavhengige
finansielle rådgivernes verdsettelse.
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Tabell: Oversikt over finansielle rådgiveres verdivurderinger og det fremforhandlede bytteforholdet av
forhandlingsutvalget (selskapsverdi og multipler 31.12.2020.)
NOK mill.
SEB
Swedbank
Snitt
Fremforhandlet *
Avvik vs. SEB
Avvik vs. Swedbank
Avvik vs. gjennomsnitt

Multipler
Selskap
AE Vannkraft
GE Produksjon

7.4

AE Vannkraft
34,200
45,295
39,747
36,077
1,877
-9,218
-3,671

Forhandlet
4,1
3,5

Kr / KWh
SEB
3,9
3,4

GE Produksjon
8,546
10,922
9,734
8,876
330
-2,046
-858

Swedbank
5,2
4,3

Detaljer rundt verdivurderingen av andre virksomheter

For detaljer om hvilke metodikker som de to uavhengige rådgiverne har benyttet i sine
verdivurderinger innenfor de ulike områdene, vises det til Swedbank og SEBs vedlagte notater der
rådgiverne oppsummerer og drøfter sine vurderinger.
Forhandlingsutvalget har gjennomgått verdivurderingen av alle øvrige områder/selskaper grundig.
Forhandlingsutvalget konstaterer at de to uavhengige eksterne verdsetterne har brukt anerkjente
prinsipper i sin verdsettelse, men at det likevel er noen avvik dem imellom på enkeltområder/
enkeltselskaper. Tilsvarende er det forskjeller mellom verdsetterne og selskapenes egne vurderinger.
Dog slår disse avvikene begge veier. Forhandlingsutvalgene har derfor etter grundige gjennomganger
og forhandlinger blitt enige om at gjennomsnittet av de eksterne verdsetterne samlet sett gir en fair
verdsettelse for øvrige områder.
Forhandlingsutvalgene har også vurdert at både innbyrdes verdsettelse av nett- og
strømvirksomhetene, samt relativ verdsettelse av disse virksomhetene i forhold til øvrig virksomhet i
konsernene er rimelig.

7.5

Oppdatering av verdsettelse til 31.12.2021

Verdsettelsene (fastsettelse av henholdsvis selskapsverdi og egenkapitalverdi) er gjennomført med
utgangspunkt i historikk, selskapenes balanser pr. 31.12.2020 og prognoser fra 1.1.2021 og inn i
evighetens perspektiv. Fusjonen gjennomføres pr 31.12.2021, og det må derfor gjøres justeringer pga.
endret verdsettelsestidspunktet (året 2021 legges inn i historikken).
Selskapsverdien på de underliggende selskapene/eiendelene vil i utgangspunktet ikke endre seg
dersom de har en langsiktig og stabil inntjening fremover i tid. Dersom det er store variasjoner i
kontantstrømmene nært i tid vil likevel selskapsverdien bli signifikant påvirket av at
verdsettelsestidspunktet endres. Konsekvensen for vannkraft av å flytte verdsettelsestidspunktet til
31.12.2021 er at selskapsverdien reduseres, før oppdatering av balanser.
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Forhandlingsutvalget har valgt en løsning hvor det fremforhandlede bytteforholdet er basert på de to
konsernene balanser (netto gjeld) per 31.12.2020. Konsekvensen av dette er at det etter årsoppgjøret
for 2021 er gjort justeringer for å hensynta endringer i kontanter og gjeld gjennom 2021. Dette er
nærmere beskrevet i avsnitt 7.7 og vedlegg 9.4.

7.6

Fordeling av fusjonsgevinstene

De uavhengige finansielle rådgiverne har ikke hensyntatt fusjonsgevinstene i sin verdivurdering og
forslag til bytteforhold.
Selskapene har gjort et omfattende arbeid for å identifisere og kvantifisere synergier for hvert enkelt
virksomhetsområde. Det største potensialet ligger i form av sparte kostnader, som er størst innenfor
nettvirksomheten. Samlede årlige synergier er kvantifisert til 250 millioner kroner før skatt. De
identifiserte fusjonsgevinstene relaterer seg i hovedsak til eksisterende virksomhet. Eventuelle
gevinster som kan knyttes mot nye kommersielle muligheter i det grønne skiftet, og økt sannsynlighet
for realisering av nye strategiske muligheter innen kjernevirksomheten i et fusjonert konsern vil
komme i tillegg og vil representere en betydelig verdiskapning over tid. I tillegg er naturlig nok heller
ikke verdien av hva mulig nye fremtidige arbeidsplasser i et større fusjonert konsern kan bidra til
hensyntatt her. For nærmere informasjon om fusjonsgevinstene vises det til sluttrapporten fra
fusjonssonderingene.
Beregnet verdi av de forventede fusjonsgevinstene er NOK 4,3 mrd. Verdien for eierne er beregnet til
NOK 2,5 mrd. Selskapene anser dette som et forsiktig anslag på verdiene som kun vil utløses dersom
fusjonen gjennomføres. Fusjonen gjøres mellom to likeverdige parter der begge bidrar betydelig til
realisering av fusjonsgevinstene. Etter forhandlinger og grundige vurderinger, har
forhandlingsutvalgene valgt å dele de forventede fusjonsgevinstene likt mellom partene (50/50). Med
utgangspunkt i dette tilføres begge selskapene NOK 1.25 mrd. i verdi ved beregning av bytteforholdet.

7.7

Justering for balanseendringer i 2021

Fordi partene har blitt enige om at verdsettelses- og virkningstidspunktet for fusjonen skal være
31.12.2021, og ikke 31.12.2020 som var utgangspunktet for de to uavhengige verdsettelsesrapportene
og forhandlingene, må det korrigeres for endringene i netto gjeld i de to selskapene mellom disse
tidspunktene.
Det avsatte utbyttet i balansen til de to konsernene pr. 31.12.2021 er basert på ulike prinsipper. AE
har en utbyttepolicy der utbyttegrunnlaget og avsatt utbytte i balansen beregnes på basis av resultatet
fra året før regnskapsåret (2020), mens GE har utbyttepolicy der utbyttegrunnlaget og avsatt utbytte i
balansen baseres på resultatet i regnskapsåret (2021). Dersom AE hadde benyttet samme prinsipp som
GE ville det avsatte utbyttet i balansen pr. 31.12.2021 ha vært betydelig høyere. Dette forholdet har
bidratt til at endringene i netto gjeld i AE er større enn i GE.
For at verdsettelsen skal hensynta netto gjeld i de to konsernene pr. 31.12.2021 samtidig som
bytteforholdet opprettholdes, må denne differansen gjøres opp mellom eiergrupperingene i de to
selskapene (AEs og GEs eiere).
I henhold til intensjonsavtalen skal utbyttegrunnlaget for et fusjonert konsern beregnes på basis av
resultatet året før regnskapsåret (tilsvarende som for AE i dag). Effektene av dette er at beregningen
av utbyttet som skal utbetales til eierne i 2023 tar utgangpunkt i summen av konsernregnskapene for
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AE og GE i 2021 som nå foreligger. Faseforskyvningen faller gunstig ut for GEs eiere fordi de får ta del
i et meget sterkt utbyttegrunnlag fra AE fra 2021. AEs eiere går derimot glipp av deler av utbytteutbetalingen i 2023 fordi de må dele det sterke 2021-resultatet og dermed utbyttegrunnlaget med GEs
eiere. Dette forholdet rettes imidlertid opp ved at de ovenfornevnte forskjellene i netto gjeld i AE og
GEs balanser pr. 31.12.21 gjøres opp mot AEs eiere i form av et utbytte på 1.100 mnok fordelt på årene
2023, 2024 og 2025. Begge eiergrupperingene vil dermed få et høyere utbytte enn hva som vil være
tilfelle uten en fusjon (både på kort og lang sikt).
For nærmere detaljer om justeringer og bro mellom selskapsverdi og egenkapitalverdi vises det til
vedlegg 9.4.
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8.

VIDERE PROSESSER

Forhandlingsutvalgenes felles anbefaling til bytteforhold vil sammen med øvrige fusjonsdokumenter
utgjøre styrenes beslutningsgrunnlag for en fusjon.
Intensjonsavtalen angir hvilke føringer som gjelder i forhold til videre distribusjon av rapportene fra de
finansielle rådgiverne og dermed denne rapporten. Etter at verdsettelsene foreligger og frem mot
styrenes behandling av fusjonen, skal selskapene i sin eierdialog ha adgang til på konfidensiell basis å
dele informasjon om den uavhengige verdsettelsesprosessen, herunder verdsettelsesrapportene, med
eierne. Før styrebehandling har eierne ikke adgang til å dele denne informasjonen med andre, heller
ikke med eierne sine respektive rådgivere.
Styrene i hvert selskap skal, i henhold til aksjelovens §13-10, utarbeide en redegjørelse for
fusjonsplanen. Denne skal blant annet angi hvilke fremgangsmåter som er benyttet ved fastsettelse av
vederlaget, og om det har vært særlige vanskeligheter ved fastsettelse av vederlaget. Tidspunktet for
verdsettelsen kan tidligst være 8 uker før generalforsamlingens beslutning (AL §13-10 tredje ledd).
Figuren nedenfor viser stegene i de videre prosessene frem mot generalforsamlingenes eventuelle
behandling av fusjonen.

1

2

• Verdsettelsesrapporter og forhandlingsutvalgenes felles anbefaling til bytteforhold foreligger

• Transaksjonsavtale og fusjonsplan med vedlegg, aksjonæravtale mv. er ferdig forhandlet

3

• Styrene i AE og GE godkjenner utkast til transaksjonsavtale og fusjonsplan med vedlegg, og gir sin anbefaling til
eierne (styrenes realitetsbehandling)

4

• Transaksjonsavtalen og fusjonsplanen med vedlegg (i usignert form) sendes ut som en del av saksunderlaget
for eierbeslutningsprosessene

5

• Verdsettelsene oppdateres (AL §13-10)

6

• Uttalelse fra bedriftsforsamling og/ eller ansatte eller deres representanter

7

• Styremøte avholdes, transaksjonsavtale signeres (med GF-godkjennelse av fusjonsplan som beslutningspunkt),
og fusjonsplanen med vedlegg signeres og besluttes fremlagt for generalforsamlingene

8

• Revisor gir bekreftelse til generalforsamlingene på styreredegjørelsen (aksjeloven §13-10)

9

• Fusjonsplan med øvrige dokumenter (herunder styrets redegjørelse og rapport) oversendes til
bedriftsforsamlingen for uttalelse, jf. aksjeloven § 13-11 tredje ledd. Sammenliknet med steg 6 vil dette
sannsynligvis være en formalitet.

10

• Fusjonsplan og øvrige saksdokumenter, herunder styrenes redegjørelser, sendes til aksjeeierne (minimum to
uker før GF)

11
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• Generalforsamling avholdes og fusjonsplanen mv. godkjennes
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9.

VEDLEGG

9.1

Detaljert eier- og selskapsstruktur

Nedenfor vises en mer detaljert eier- og selskapsstruktur for AE og GE.

Agder Energi AS (AE):
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Glitre Energi AS (GE):
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9.2

Innholdet i møtene mellom forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalgene startet sitt arbeid 06.09.21. Nedenfor gis det en kronologisk oversikt over
innholdet i møtene mellom forhandlingsutvalgene.
06.09.21

Stavern, bli kjent møte

30.09.21

Drammen, Verdsetterne presenterte sine rapporter

04.10.21

Kragerø, oppsummering av verdivurderingene og partenes respektive vurdering.

08.10.21

Teams, detaljert gjennomgang av verdivurderingen av AE Kraftforvaltning

15.10.21

Lysaker, sensitiviteter kraftpris, valuta og BTT. AEs vurdering av Viken Fiber

22.10.21

Boen gård; presentasjon av prisdannelser og prisprognoser,

29.10.21

Farris bad, vurdering av vannkraft. Behov for felles modellverk

28.11.21

Farris bad, BTT og brukstidsjustert volum, langtidsprognoser nett

10.12.21

Farris bad, mer BTT og brukstidsjustert volum

19.12.21

Porsgrunn, avrunding forståelsen av vannkraft, siste runde på øvrig

11.01.22

Porsgrunn, presentasjon av Viken Fiber

13.01.22

Porsgrunn, workshop justeringsmekanismer

20.01.22

Farris, fordeling av synergier / oppkjøpspremie. Justeringsmekanismer

28.01.22

Porsgrunn, EV / EK-bro, partenes ståsted mht. bytteforhold, enighet om prinsipper for
bytteforhold

10.02.22

Teams, dokumentasjon av forhandlingsutvalgets arbeid

17.02.22

Teams, eierdialog og dokumentasjon

02.03.22

Gardermoen dokumentasjon og justeringsmekanismer

07.03.22

Teams, dokumentasjon

9.3

Nærmere om verdsettelse av vannkraften

9.3.1 Kraftpris
AE har alle sine kraftverk i prisområde NO2, mens GE stort sett har sine kraftverk i NO14. Historisk har
kraftprisen i disse to prisområdene vært svært lik med en gjennomsnittlig pris i begge områdene på
NOK 356/MWh i perioden 2000-2021. Man kan merke seg at 77 % av de historiske observasjonene
siden år 2000 ligger i intervallet NOK 200-500/MWh (årlig gjennomsnittspris). Gjennomsnittlig årlig
spotpris på Nordpool i perioden 2000-2021, samt histogram for den samme perioden er vist i figurene
på neste side.

4

Ustekveikja kraftverk og Godfarfoss kraftverk (under bygging) ligger i prisområde NO5
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Historisk kraftpris NO1 og NO2 (realpriser, 2021) samt histogram (gjennomsnitt av NO1 og NO2)
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Kilde: Nordpool

Forhandlingsutvalgene påpeker særlig at følgende forutsetninger vil ha store konsekvenser for
prisutviklingen fremover:
▪

Omfanget av og tidspunktene for innfasing av ny kraftproduksjon fra vind og sol

▪

Omfanget av volatilitetsdempende (priselastisk) forbruk

▪

Utvekslingskapasitet på eksisterende kabler og tidspunktene for innfasing av nye kabler

▪

Generell usikkerhet til politisk inngripen nasjonalt (magasinrestriksjoner, statlig strømselskap,
makspris på strøm, restriksjoner på kabler og økt grunnrenteskatt) og endringer i EUs
energipolitikk («grønnvasking» av gass- og kjernekraft mm.).

9.3.2 Brukstidstillegg (kvalitetsfaktor) og produksjonsvolum
Selskapene har innhentet prognoser for fremtidig prisvolatilitet fra flere eksterne analysemiljøer.
Estimatene for tilhørende brukstidstillegg er deretter beregnet av AE og GE i samarbeid. Figurene
nedenfor viser de beregnende brukstidstilleggene5 for AE Vannkraft og GE Produksjon basert på de de
respektive analysemiljøenes prisprognoser.
Prognoser for brukstidstillegget for AE og GEs vannkraft
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Kilde: StormGeo, Thema, Volue, AE, GE * StormGeo har kun gitt volatilitetsestimater mens estimatene for tilhørende brukstidstillegg er
beregnet av AE og GE i samarbeid.

I tabellen på neste er det i tabellform gitt en oversikt over de estimerte brukstidstilleggene i slutten
av prognosehorisonten (pr. 2056).

5

Brukstidstillegg = [ Forventet oppnådd kraftpris (NOK/kWh)]/[ Forventet gjennomsnittlig spotpris (NOK/kWh) ]
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Tabell – Brukstidstillegg i slutten av prognosehorsionten

Estimert langsiktig brukstidstillegg fra analysemiljøer
%
Agder E VK Glitre E P
Thema
21%
10%
StormGeo *
17%
9%
Volue
7%
1%
Gjennomsnitt T/V + utflatning 2035
10%
4%
Gjennomsnitt, analysemiljøer
15%
7%

Diff.
11%
8%
6%
6%
8%

Kilde: StormGeo, Thema, Volue, AE, GE. * StormGeo har kun gitt volatilitetsestimater mens estimatene for
tilhørende brukstidstillegg er beregnet av AE, GE i samarbeid.

Summen av de forventede endringene i brukstidstillegg og produksjonsvolum betyr økt verdiskapning
for vannkraften. I grafene nedenfor er brukstidstillegget omgjort til årlig økning i produksjonsvolum.
Figur - Oversikt over utvikling i produksjonsvolum (brukstidsjustert)
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Kilde: StormGeo, Thema, Volue, AE, GE. * StormGeo har kun gitt volatilitetsestimater mens estimatene for tilhørende brukstidstillegg er
beregnet av AE, GE i samarbeid.

Normalproduksjon AE: 8 782 GWh

Normalproduksjon GE: 2.516 GWh

9.3.3 Valuta (EURNOK)
Figurene nedenfor viser historisk EURNOK kursutvikling i perioden 2000-2021, samt histogram for den
samme perioden.
Historisk EURNOK (årlig gjennomsnitt) samt histogram
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Kilde: Norges Bank
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9.4

EV/EK-Bro justert fra 31.12.2020 til 31.12.2021

Etter årsoppgjøret for 2021 er begge selskapenes balanser og finansielle nøkkeltall oppdatert til
31.12.2021. Dette er utført i en såkalt finansiell faktabok pr. selskap i hvert av konsernene.
Faktabøkene er gjennomgått av selskapenes revisorer. Dette gjøres for å sikre en korrekt og
harmonisert oppdatering av netto gjeld, og derav forholdet (broen) mellom selskapsverdi (EV) og
egenkapitalverdi (EK). Det er egenkapitalverdien som legges til grunn for bytteforholdet.
AE har hatt et relativt bedre resultat i 2021 enn GE. Dette fremkommer som redusert netto gjeld i
denne oppdateringen. Det har vært en forutsetning at det forhandlede bytteforholdet ikke skulle
endres etter oppdateringen av netto gjeld. I forbindelse med fusjonsbeslutning legges det derfor til
grunn et ekstraordinær utbytte til AEs eiere på NOK 1.100 mill. for å balansere bytteforholdet til det
fremforhandlede bytteforholdet 73.15% - 26.85%
I tabellen nedenfor fremkommer endringen i EV/EK broen fra 31.12.20 til 31.12.2021 i linjen EV-EK.
Tabell – EV/EK-Bro justert fra 31.12.2020 til 31.12.2021
Effekt på EK-verdier
NOK mill NOK mill NOK mill
AE AS
GE AS SUM AS

Andel av total
%
%
AE AS
GE AS

EV-EK-bro
Forhandlet underlag
EV-EK
Etter-EV-EK
Ordinært utbytte
Ekstraordinært utbytte
Eierbrøk

41,176
1,723
42,899
-755
-1,100
41,044

15,113
146
15,259
-192
0
15,067

56,289
1,869
58,158
-947
-1,100
56,111

73.15%
92.18%
73.76%
79.69%
100.00%
73.15%

26.85%
7.82%
26.24%
20.31%
0.00%
26.85%

SUM EV-EK-bro

9.5

Prognoser for det nye konsernet

Administrasjonene i AE og GE har i fellesskap utarbeidet 10-års prognoser både for de to konsernene
stand-alone og sammenlignbare prognoser for et fusjonert konsern, hensyntatt forventede
fusjonskostnader og synergigevinster. Eventuelle fusjonsgevinster knyttet til nye kommersielle
muligheter for det fusjonerte selskapet og/eller tilleggsverdier i form av nye arbeidsplasser er ikke
hensyntatt i prognosen for det fusjonerte selskapet (kommer i tillegg).
Nedenfor vises forventet resultatutvikling med det tilhørende forventede utbyttet for eierne i
henholdsvis AE og GE.

4 000

Resultat etter skatt og akkumulert fusjonseffekt 2022-2031

NOK mill.
3 000
2 000
1 000
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Akkumulert fusjonseffekt
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De identifiserte tallfestede fusjonseffektene/synergiene øker forventet resultat med NOK 1.4 mrd. i
løpet av de første 10 årene.
Det fusjonerte konsernets resultatutvikling vil i stor grad være avhengig av utviklingen i kraftmarkedet
(kraftpris og volatilitet), som igjen vil være avhengig av nasjonal, nordisk og europeisk energipolitikk.
Det er brukt de samme forutsetningene på kraftpris og volum i prognosene som ligger til grunn for
bytteforholdet

Agder Energis eiere Utbytteutbetaling **

Glitre Energis eiere Utbyttebetaling*
500

1 300
300
900
100
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

500
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Utbytte - Før fusjon

Utbytte - Etter fusjon

Utbytte - Før fusjon
Utbytte - Etter fusjon

* Ulik utbytteregel for GE. Før fusjon er utbyttepolicy 60% av majoritetens andel, og etter fusjon 70%
av majoritetens andel året før utbetalingen.
** Tilleggsutbytte på NOK 1 100 mill. Oppgjøret for avvik i netto gjeld mellom partene ligger inne i de
tre første årene (2023, 2024 og 2025).
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