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Dagsorden

1. Orientering om fusjonssaken v/ Trond Julin, direktør for 
styring og eierskap

2. Gjennomgang av avtaler v/ Stig Even Jakobsen, CMS 
Kluge

3. Fusjonsgevinster v/ Steinar Vikingstad, BDO AS
4. Verdsetting og bytteforhold v/ Samran Haider, BDO AS
5. Behandling av saken
6. Spørsmål og svar



Innstilling i sak fusjon Glitre Energi – Agder Energi

1. Drammen kommune som eier i Glitre Energi AS og Vardar AS støtter en 
fusjon mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS.

2. Forutsetning for fusjon mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS er 
fremforhandlet bytteforhold mellom selskapene som lå til grunn for styrenes 
anbefaling om fusjon 05.05.22.

3. Samordningsavtale mellom Drammen kommune, Vardar AS og 
Agderkommunene datert 25.05.22 vedtas.

4. Aksjonæravtale mellom Statkraft Industrial Holding AS, Drammen kommune, 
Vardar AS og Agderkommunene datert 27.05.22 vedtas.

5. Avtale om koordinering av eierskap i et fusjonert selskap mellom Drammen 
kommune og Vardar datert 25.05.22 vedtas.





Tidslinje fusjonssamtaler



Sentrale prosesser

• Fusjonssonderinger mellom Glitre Energi og Agder Energi i 2020/2021 –
rapport om industrielt og finansielt rasjonale for fusjon -
fusjonsgevinster

• Intensjonsavtale mellom selskapene om fusjon – vedtatt av eierne 
våren 2021

• Glitre Energi og Agder Energi har verdsatt selskapene og forhandlet 
frem bytteforholdet mellom selskapene. 

• Eierne har fremforhandlet avtaler:
• Samordningsavtale
• Aksjonæravtale
• Avtale mellom Drammen kommune og Vardar AS

• Drammen har benyttet eksterne rådgivere til å kvalitetssikre 
bytteforhold og avtaleverk.



Bytteforhold 

• Agder Energi: 73,15%
• Glitre Energi: 26,85% 
• Statkraft største eier med 33,30%
• Drammen kommune med 13,66% er størst av de 26 

eierkommunene (Kristiansand kommune nest største kommune med 6,13%) 

• Vardar 13,19%
• Kommunal aksjemajoritet på 66,70%
• Verdien på aksjene i et fusjonert selskap er om lag 56 mrd. kr.

Nærmere vurderinger av bytteforhold og verdsettelser gis av BDO.



Eierskap



Rådmannens vurderinger

1. Finansielt
2. Eierinnflytelse
3. Arbeidsplasser og næringsutvikling
4. Organisatoriske konsekvenser

Drammen kommune og Vardar har i aksjonæravtale for Glitre Energi lagt til rette 
for at selskapet deltar i strukturelle prosesser (oppkjøp, fusjoner) innenfor 
kjernevirksomheten.  

Arbeidet med å fusjonere Glitre Energi med Agder Energi er i tråd med 
aksjonæravtalens bestemmelser og iht. eierstrategiske føringer for Glitre Energi. 



Finansielt for Drammen kommune

• Aksjeverdien av Drammen kommunes eierandel om lag 7,7 mrd. kr.
• 250 millioner kroner i årlige brutto fusjonsgevinster for konsernet
• Økt årlig utbyttekapasitet som følge av fusjonsgevinster 
• Høyere utbytteandel – 70% vs. 60%
• Bortfall av renteinntekter fra ansvarlige lån
• Eierskap i Glitre Energi Nett løftes opp i morselskapet i et fusjonert selskap.
• 35 – 40 millioner kroner mer i snitt i årlige utbetalinger i et 10-

årsperspektiv.
• I 2023: Om lag 215 millioner kroner i utbytte fra et fusjonert selskap, dvs.

om lag 90 millioner kroner mer enn utbetalinger uten fusjon.

Fra et finansielt ståsted er det gode grunner for Drammen kommune til å 
støtte en fusjon. 



Eierinnflytelse - avtaler mellom eierne 

Samordningsavtale for utøvelse av kommunalt majoritetseierskap i 
det fusjonerte selskapet.

Aksjonæravtale som regulerer alle eiernes rettigheter og 
forpliktelser overfor hverandre som aksjonærer i det fusjonerte 
selskapet. 

Avtale mellom Drammen kommune og Vardar AS om koordinert 
eierskap for å sikre rettigheter og innflytelse i selskapet som følger av 
eierskap over 25%, jfr. «negativ kontroll».

Nærmere vurderinger av avtaler gis av CMS Kluge.



Eierinnflytelse for Drammen kommune

• Glitreeierne som eiergruppering har mer enn 25% eierandel i selskapet -
minoritetsvern som 1/3 eierskap («negativ kontroll»), jfr. aksjeloven. Premiss i både 
aksjonæravtalen og samordningsavtalen.

• Glitreeierne sikres minoritetsrettigheter og innflytelse i saker som omhandler 
utbyttepolitikk, styresammensetning, eiermelding, vedtektsendringer, eventuelle 
kapitalendringer, vesentlige endringer utenfor kjernevirksomheten, endringer i 
forretningsadresser m.m. 

• Avtale mellom Drammen kommune og Vardar om koordinert eierskap. Avgjørende 
for kommunens rettigheter og eierinnflytelse, jfr. mer enn 25% eierskap. 

• Drammen kommune med eierandel på 13,66% oppnår samme innflytelse og 
rettigheter som normalt vil kreve en eierandel på mer enn 33,3%. 

• Viktig at kommunens avtale med Vardar er robust.

Eierinnflytelse er godt ivaretatt i de fremforhandlede avtalene og på dette grunnlag 
er det gode grunner for Drammen kommune til å støtte en fusjon.



Tredjepartsvurdering

• Ekstern bistand for å kvalitetssikre for Drammen kommune rasjonale for en fusjon, 
jfr. kommunestyrets vedtak 14.06.21. 
• BDO har kvalitetssikret selskapenes arbeid med å beregne fusjonsgevinster, 

verdsette selskapene, fastsette bytteforholdet og vurdere utbyttekapasitet fra et 
fusjonert selskap

• KPMG har foretatt juridisk tredjepartsvurdering av avtaleverk fremforhandlet av 
eierne (samordningsavtale, aksjonæravtale, avtale Drammen kommune – Vardar) 

• CMS Kluge har foretatt tredjepartsvurdering av fusjonsplan og transaksjonsavtale 
utarbeidet av selskapene.



Arbeidsplasser og næringsutvikling

• Selskapene vektlegger sikre arbeidsplasser, næringsutvikling og lokalisering av 
viktige virksomhetsområder i Buskerud, jfr. rapport om industrielt og finansielt 
rasjonale for fusjon

• Aksjonæravtalen slår fast at forretningsadresser for nettselskapet og 
kunde/marked skal være i Buskerud. 

• Aksjonæravtalen uttrykker enighet om en desentralisert organisasjonsstruktur, 
med lokale oppmøtesteder og arbeidsplasser. 

• Fremforhandlet avtaleverk gir føringer for lokalisering av virksomhetsområder 
og legger til rette for å trygge arbeidsplassene til de ansatte i selskapene. 

• Gode muligheter for videre næringsutvikling og vekst i Buskerud som følge av 
en fusjon.

• Må arbeide aktivt for å sikre arbeidsplasser i Drammen på et nivå minimum 
som i dag. 



Organisatoriske konsekvenser for Drammen kommune

• Vil kreve stor ressursinnsats i eieroppfølgingen – både politisk og 
administrativt
• Mange eiere og hovedkontor lokalisert i Agder
• Minst 2 eiermøter i året – fortrinnsvis ordførerdeltakelse
• Normalt 2 møter i AU før hvert eiermøte og ellers ved behov –

fortrinnsvis ordførerdeltakelse
• Generalforsamling i selskapet – fortrinnsvis ordførerdeltakelse
• AU er valgkomite
• Koordinering med Vardar 
• Forberedende og oppfølgende arbeid



Vedlegg til saken



Videre behandling av fusjonen

• Behandling hos alle eierne i begge selskapene innen 1. september
• Drammen kommunestyre 20.06.22/21.06.22 – behandler fusjonen både 

som eier i Glitre Energi og som eier i Vardar.
• Vardar

• Styremøte 16. juni
• Behandling i eierkommunene
• Generalforsamling 1. september

• Generalforsamling i Agder Energi og Glitre Energi etter 1. september


