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▪ Representerer enigheten mellom Agder Energi AS 
og Glitre Energi AS om de sentrale betingelsene 
og forutsetningene for fusjonen

▪ Formålet er å legge et best mulig grunnlag for å 
oppnå enighet om de endelige avtalene for 
fusjonen og et godt beslutningsgrunnlag for 
eierne

▪ Intensjonsavtalen foreslår mekanismer for 
beskyttelse av minoritetsinteresser («negativ 
kontroll»). Avtalen er ikke bindende før endelige 
avtaler er inngått. 

▪ Negativ kontroll for Drammen kommune vil først 
foreligge når endelige avtaler er inngått og 
endelige vedtekter vedtatt
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Intensjonsavtalen mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS



▪ I intensjonsavtalen behandles Drammen 
kommune og Vardar AS som en «blokk»

▪ Det er «Glitre-eierne» samlet som skal gis negativ 
kontroll i de endelige avtalene

▪ Negativ kontroll alene for Drammen kommune 
fordrer avtale med Vardar AS

▪ I utkast til «avtale om utøvelse av 
aksjonærrettigheter» mellom Drammen 
kommune og Vardar AS er forslaget at begge 
parter skal stemme for bruk av negativ kontroll, 
dersom én av partene ønsker det

▪ Inngås slik avtale med Vardar AS, vil Drammen 
kommune kunne utøve negativ kontroll alene
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Glitre-eierne – forholdet mellom Drammen kommune og Vardar AS



▪ I intensjonsavtalen åpnes det for at beskyttelse 
av minoritetsinteresser tas inn i både vedtektene 
aksjonæravtalen og samordningsavtalen

▪ Vedtektene – gir selskapsrettslig vetorett

▪ Aksjonæravtalen – avtale mellom alle 
aksjonærene om at enkelte beslutninger krever 
mer enn alminnelig flertall

▪ Samordningsavtalen – også en aksjonæravtale, 
men kun mellom de kommunale eierne – er en 
avtale om å stemme sammen, med vetorett for 
Glitre-eierne på endinger av og avvik fra 
utbyttepolicy

▪ Alle metodene angitt i intensjonsavtalen er 
lovlige og vanlige måter å regulere 
minoritetsbeskyttelse
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Negativ kontroll er tema i flere bestemmelser i intensjonsavtalen



▪ Vedtektsfestes en slik rett vil Glitre-eierne kunne 
forhindre beslutninger på generalforsamlingen i 
morselskapet som krever 2/3 av stemmene        
på generalforsamling som:

▪ Vedtektsendringer

▪ Kapitalforhøyelser

▪ Fullmakt til å erverve egne aksjer

▪ Fusjoner

▪ Fisjoner

▪ Kapitalnedsettelser
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Aksjonærrettigheter som om man eide mer enn 1/3 av aksjene 



▪ En mulig regulering av vetoretter i 
aksjonæravtalen åpner opp for veto på 
beslutninger om:

▪ Vesentlige investeringer utenfor 
kjernevirksomheten

▪ Salg av vesentlige deler av vannkraftproduksjon 
og nett

▪ Transaksjoner som medfører at 
konserntilhørigheten for nettselskapet eller 
produksjonsselskapet opphører
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Vetoretter i aksjonæravtalen



▪ Det legges til grunn at det inngås en 
samordningsavtale mellom de kommunale eierne 
og Vardar AS

▪ Formålet med Samordningsavtalen er at 
kommunale eiere skal kunne sikre felles 
interesser ved å sammen opptre som 
majoritetseier

▪ Blant temaene er størrelsen på utbytte

▪ Det legges opp til at Glitre-eierne vil kunne få 
vetorett på endringer av og avvik fra 
utbyttepolicy
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Vetoretter i Samordningsavtalen



▪ Forutsatt vellykkede avtaleforhandlinger kan 
Drammen kommune oppnå vetorett på:

▪ Vedtektsendringer

▪ Kapitalutvidelser og dermed forhindre at 
Drammen kommunes eierskap blir utvannet

▪ Uønskede fusjoner og fisjoner

▪ Endring av aksjeklasser (egenskapene ved A- og B 
aksjene)

▪ Salg og indirekte salg av vannkraftproduksjon og 
nett

▪ Vesentlige investeringer utenfor 
kjernevirksomheten

▪ Endringer av selskapets utbyttepolicy
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Eksempler på anvendelse av negativ kontroll



▪ Negativ kontroll for Drammen kommune vil først foreligge når endelige avtaler er inngått og endelige 
vedtekter vedtatt

▪ Inngås en avtale om utøvelse av aksjonærrettigheter med Vardar AS, vil Drammen kommune kunne utøve 
negativ kontroll alene

▪ Alle metodene angitt i intensjonsavtalen er lovlige og vanlige måter å regulere minoritetsbeskyttelse

▪ Vedtektsfestes negativ kontroll vil Glitre-eierne kunne forhindre beslutninger på generalforsamlingen i 
morselskapet som krever 2/3 av stemmene 

▪ En mulig regulering av vetoretter i aksjonæravtalen åpner opp for veto på sentrale beslutninger som 
investeringer utenfor kjernevirksomheten og direkte og indirekte salg av vannkraftproduksjon og nett

▪ Det legges til grunn at det inngås en samordningsavtale mellom de kommunale eierne og Vardar AS med 
vetorett for Glitre-eierne på endringer av og avvik fra utbyttepolicy
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Oppsummert  


