_______________________________________________________________________

AVTALE OM AKSJEOVERDRAGELSE
_______________________________________________________________________

mellom
Nord-Trøndelag fylkeskommune
og
kommunene i Nord-Trøndelag
om overdragelse av aksjene i
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
("Selskapet")
org. nr. 992 462 841

Utkast pr. 9.1.2017

AVTALE OM AKSJEOVERDRAGELSE

Det er i dag, den [●] 20[●], inngått følgende avtale om overdragelse av aksjer mellom
(1)

Nord-Trøndelag
fylkeskommune,
registrert
i
Foretaksregisteret
med
organisasjonsnummer 938 967 091 ("Fylkeskommunen" eller "NordTrøndelag fylkeskommune"); og

(2)

[kommunene i Nord-Trøndelag som er angitt i Vedlegg 1], ("Kommunene" eller
"kommunene i Nord-Trøndelag", og sammen med Fylkeskommunen
"Partene")

1.

BAKGRUNN

1.1

Nord-Trøndelag fylkeskommune eier samtlige aksjer i Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk Holding AS, et aksjeselskap registrert i Foretaksregisteret med
organisasjonsnummer 992 462 841 (heretter kalt "Selskapet"). Selskapet har
en aksjekapital på NOK [●] fordelt på [●] aksjer, hver pålydende verdi NOK [●]
("Aksjene").

1.2

Nord-Trøndelag fylkeskommune, som tidligere eneaksjonær, har ved vedtak av
[●] blitt slått sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommunene til Trøndelag
fylkeskommune
("Sammenslåingen").
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
opphører som selvstendig rettssubjekt med virkning fra og med [●].

1.3

På bakgrunn av vedtak den [●], har fylkestinget i Nord-Trøndelag
fylkeskommune vedtatt at eierskapet i Selskapet skal overdras vederlagsfritt til
kommunene i Nord-Trøndelag ("Overdragelsen") på de betingelser som
fremkommer i denne aksjeoverdragelsesavtalen ("Avtalen"). Kommunene
ønsker og aksepterer å overta Aksjene på de betingelser Nord-Trøndelag
fylkeskommune stiller i denne forbindelse.

1.4

Denne Avtalen nedfeller således de vilkår og betingelser som Partene er blitt
enige om i forbindelse med Kommunenes overtakelse av Aksjene fra
Fylkeskommunen.

2.

DEFINISJONER

2.1

Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk med stor
bokstav i denne Avtalen ha den betydningen som er angitt nedenfor:
"Aksjene" er definert i punkt 1.1.
"Aksjonæravtalen" betyr aksjonæravtalen inngått mellom Kommunene den [●]
20[●].
"Avtaledato" betyr datoen Avtalen er inngått, slik denne er angitt innledningsvis
i Avtalen.
"Avtalen" er definert i punkt 1.3.
"Fylkeskommunen" er definert i innledningen til Avtalen.
"Gjennomføringen" er definert i punkt 6.
"Gjennomføringsdatoen" betyr den dag Gjennomføringen faktisk finner sted.
"Kommunene" er definert i innledningen til Avtalen.

Side 2 av 15

Utkast pr. 9.1.2017

"Nye Aksjer" er definert i punkt 10.
"Overdragelsen" er definert i punkt 1.3.
"Partene" er definert i innledningen til Avtalen.
"Rettsetterfølger"
regionen).

betyr

Trøndelag

fylkeskommune

(den

sammenslåtte

"Sammenslåingen" er definert i punkt 1.2.
"Selskapet" er definert i punkt 1.1.
"Vedlegg" betyr vedlegg til denne Avtalen.
3.

OVERDRAGELSE

3.1

Fylkeskommunen overdrar Aksjene vederlagsfritt til Kommunene på de vilkår og
betingelser som følger av denne Avtalen.

3.2

Dersom en eller flere av Kommunene ikke aksepterer og/eller vesentlig
misligholder en eller flere forpliktelser i denne Avtalen, skal de øvrige
Kommunene ha rett til vederlagsfritt å overta aksjene fra den aktuelle
Kommune, jf. punkt 5.1(xi) eller 11.

4.

FORPLIKTELSER I PERIODEN FREM TIL GJENNOMFØRING

4.1

Fylkeskommunen skal besørge at de søknader mv. som betingelsene i punkt 5
nødvendiggjør, sendes snarest mulig, og senest innen [60] virkedager fra
undertegnelse av denne Avtalen.

4.2

Kommunene skal besørge at hver Kommune snarest mulig signerer erklæringer,
som angitt i Vedlegg 2, om at de rettigheter Selskapet og dets datterselskaper
har til å anlegge, etablere og/eller til allerede eksisterende anlegg mv. på/i
kommunale eiendommer skal kunne videreføres av Selskapet og dets
datterselskaper på de samme vilkår og betingelser som gjelder pr. dags dato.
1

5.

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

5.1

Fylkeskommunens forpliktelse til å overdra Aksjene og gjennomføre denne
Avtalen, er betinget av at følgende vilkår er oppfylt eller frafalt skriftlig av
Fylkeskommunen på Gjennomføringsdatoen:
(i)

Relevante
konsesjonsmyndigheter
meddeler
unntak
fra
konsesjonsbehandling og forkjøpsrett etter industrikonsesjonslovens § 1
femte ledd på vilkår tilfredsstillende for Nord-Trøndelag fylkeskommune og
Selskapet, subsidiært ervervskonsesjon etter industrikonsesjonsloven på
vilkår tilfredsstillende for Nord-Trøndelag fylkeskommune og/eller
Selskapet,
og
eventuelt
andre
nødvendige
konsesjoner/samtykker/tillatelser innvilges på vilkår tilfredsstillende for
Nord-Trøndelag fylkeskommune og/eller Selskapet;
2

1
2

Dette er et nytt forhold sml. med fylkestingsvedtaket
Eventuelt ny § 3 annet ledd dersom forenklingene i lovverket blir vedtatt før signering
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(ii)

At Kommunene så langt det rettmessig kan la seg gjøre fraskriver seg
eventuelle rettigheter, klageadgang, forkjøpsretter og eventuelle andre
rettigheter Kommunene måtte få, eller som måtte oppstå, som følge av
eller i forbindelse med Overdragelsen;

(iii)

At Overdragelsen ikke får skattemessige konsekvenser for Nord-Trøndelag
fylkeskommune og/eller Selskapet;

(iv)

At Overdragelsen ikke påvirker Selskapets og/eller dets datterselskapers
ansatte sitt arbeidsforhold;

(v)

At
alle
av
Selskapets
og
dets
datterselskapers
vesentlige
kontraktsmotparter har samtykket til Overdragelsen i den grad det er
nødvendig og at samtykke til Overdragelsen ikke får innvirkning av
betydning på Selskapets og dets datterselskapers drift og rettigheter under
slike kontraktsforpliktelser;

(vi)

At Kommunene forholder seg til nylig vedtatte utbyttestrategi for en 10årsperiode (som regulert i Avtalen) og binder seg til den vedtatte
implementeringen av aksjonæravtaler og andre eiermessige begrensinger;

(vii) At Kommunene har organisert seg gjennom et eierorgan for å sikre at
overtakelse av eierskapet kan gjennomføres med fokus på NTE-konsernets
beste;
(viii) At det ikke har skjedd noen vesentlige lovendringer
lovlighetskontroll som kan få innvirkning på Overdragelsen;

eller

pågår

(ix)

At det ikke har inntruffet vesentlige endringer i lov og forskrifter, eller i
Selskapets og dets datterselskapers virksomhet eller konsernets
rammebetingelser, som får innvirkning på betingelsene og forutsetningene
for Overdragelsen;

(x)

At det er fremlagt nødvendige signerte erklæringer fra Kommunene som
fremkommer i punkt 4.2 ; og
3

(xi)

At Kommunene innen 31. mars 2017 har truffet vedtak i respektive
kommunestyrer som aksepterer vilkårene for Overdragelsen, herunder
avgir fullmakt, i den form og innhold som fremgår av Vedlegg [●], til
fylkesrådsleder i Fylkeskommunen for å sikre nødvendig gjennomføring av
Overdragelsen på vegne av den respektive Kommune, slik disse fremgår av
denne Avtalen og tilhørende dokumentasjon (vedtekter, aksjonæravtale
mv.). Dersom den respektive Kommunen ikke har fremlagt slikt vedtak fra
kommunestyret innen 1. april 2017, kan Fylkeskommunen bestemme at
den aktuelle Kommunen ikke skal motta aksjer i Selskapet. Den aktuelle
Kommunens opprinnelige andel av aksjer i Selskapet skal i så tilfelle
fordeles mellom de andre Kommunene i henhold til den vedtatte
fordelingen av aksjer .
4

5.2

3
4

Fylkeskommunen står fritt til, og har full rett til, å frafalle deler av eller alle
betingelsene som omfattes av dette punkt 5.

Dette er et nytt vilkår sml. med fylkestingsvedtaket
Dette er et nytt vilkår sml. med fylkestingsvedtaket

Side 4 av 15

Utkast pr. 9.1.2017

6.

GJENNOMFØRINGEN

6.1

Overdragelsen gjennomføres med virkning fra det seneste tidspunkt av (i) 1.
januar 2018, eller (ii) én måned etter at betingelsene i punkt 5 er oppfylt eller
frafalt av Fylkeskommunen ("Gjennomføringen").

6.2

Gjennomføringen
skal
finne
sted
i
lokalene
til
[Nord-Trøndelag
fylkeskommune/Selskapet]. På Gjennomføringen møter fylkesrådsleder i
Fylkeskommunen som fullmaktshaver (jf. pkt. 5.1 (xi) ovenfor) på vegne av
Kommunene.

6.3

Som ledd i Gjennomføringen skal Kommunene, ved fylkesrådsleder i
Fylkeskommunen som fullmaktshaver, fremlegge en melding til Selskapet om
sitt erverv av Aksjene, herunder som vilkår at omsetningsbegrensningene jf.
punkt 10.1, 10.2 og 10.3 skal inntas i aksjeeierboken, jf. aksjeloven § 4-12.

6.4

Som ledd i Gjennomføringen skal Fylkeskommunen:

6.5

(i)

fremlegge en melding i henhold til aksjeloven § 4-10, underskrevet på
vegne av Selskapet, om at Kommunene er innført i Selskapets
aksjeeierbok som eier av Aksjene, vedlagt en kopi av aksjeeierboken til
Selskapet med Kommunene innført som eier av Aksjene;

(ii)

overlevere til Kommunene kopi av undertegnet generalforsamlingsprotokoll
hvor det fremgår at Selskapets vedtekter er endret til å være likelydende
med det utkast til vedtekter som fremkommer av Vedlegg [●] til denne
Avtalen; og

(iii)

fremlegge skriftlig erklæring og dokumentasjon på at betingelsene i punkt
5 er oppfylt eller frafalt.

I tillegg skal Partene som ledd i Gjennomføringen sørge for inngåelse/vedtagelse
av følgende dokumenter;
(a) Aksjonæravtalen vedlagt denne Avtalen;
(b) Retningslinjer for eiermøtet vedlagt denne Avtalen;
(c) Instruks for arbeidsutvalget vedlagt denne Avtalen; og
(b) Retningslinjer for valgkomiteen i Selskapet vedlagt denne Avtalen.

6.6

Ingen av handlingene som er beskrevet i punktene 6.3 - 6.5 skal anses
gjennomført med mindre alle de andre handlingene som er beskrevet i de nevnte
punktene også blir gjennomført.

7.

GARANTIER FRA NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

7.1

Fylkeskommunen avgir ingen garantier overfor Kommunene
Fylkeskommunen har kompetanse til å inngå denne Avtalen.

8.

GARANTIER FRA KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

utover

at

Kommunene avgir overfor Fylkeskommunene de garantier som følger av dette
punkt 8. Garantiene skal anses avgitt både pr. Avtaledatoen og pr. dagen for
Gjennomføringen.
8.1

Kommunene og kompetanse
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De enkelte Kommunenes eierselskap, dersom opprettet, er et gyldig stiftet og
eksisterende norsk aksjeselskap. Kommunene har den nødvendige myndighet og
kompetanse til å inngå Avtalen og til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.
De nødvendige kommunale vedtak for godkjennelse av inngåelsen av Avtalen er
gyldig truffet. Avtalen er rettslig bindende for Kommunene.
8.2

Ingen konflikter eller godkjennelser

8.2.1

Verken inngåelsen av Avtalen, oppfyllelsen av Kommunenes plikter etter Avtalen
eller Gjennomføringen vil utgjøre et brudd på (i) noe vedtak truffet av
Kommunens politiske organer, (ii) noen avtale som Kommunene er part i eller
bundet av eller (iii) gjeldende lover.

8.2.2

Overtagelsen av Aksjene fra Fylkeskommunen i henhold til denne Avtalen krever
ikke godkjennelse eller tillatelse fra noen offentlig myndighet eller noen annen
person,
bortsett
fra
eventuelle
unntak
eller
godkjennelse
etter
industrikonsesjonsloven.

9.

FORPLIKTELSER ETTER GJENNOMFØRINGEN

9.1

Innledning

9.1.1

Overdragelsen av Aksjene til Kommunene gjøres basert på de vilkår og
betingelser som fremgår av denne Avtalen. De vilkår og betingelser som listes
opp i dette punkt 9 gjelder som betingelser for Kommunenes eierskap av aksjer i
Selskapet. Ved signeringen av Avtalen har således Kommunene akseptert de
vilkår og betingelser som fremkommer av Avtalen.

9.1.2

Dette punkt 9 har til formål å regulere Kommunenes gjensidige rettigheter og
forpliktelser som aksjonærer i Selskapet.

9.2

Selskapets utbytteplan

9.2.1

Utbyttemodell
Den 3. mars 2016 i sak 9/16 vedtok Fylkeskommunen å gjøre endringer i den
tidligere utbyttemodellen.
Bakgrunnen var å dekke Selskapets finansielle behov, og for å bidra til at
lønnsomme investeringer kan gjennomføres, samtidig som hensynet til
Fylkeskommunens tjenesteproduksjon ble ivaretatt. Det ble derfor vedtatt at et
ansvarlig lån på 2 milliarder kroner skulle avvikles ved at 1,8 milliarder kroner
ble konvertert til egenkapital i Selskapet i desember 2016. Videre skal 100
millioner kroner nedbetales i desember 2017 til Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Deretter skal 50 millioner kroner nedbetales i desember 2018 og 50 millioner
kroner nedbetales i desember 2019 til Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet skal årlig utbetale utbytte til Aksjonærene innenfor rammene av
gjeldende bestemmelser i aksjeloven og denne Avtalen.
Utbytte fra Selskapet, fra og med regnskapsåret 2017 (utbetalt i 2018) og for
senere år, skal være basert på Selskapets årsresultat.
Før det kan utbetales utbytte, skal det aktuelle årsresultatet for vedkommende
år reduseres med et beløp som tilsvarer inflasjonsjustert (i henhold til
endringene i konsumprisindeksen for det samme år) egenkapital (med tillegg for
ansvarlig lån) for selskapet samme år. Etter at årsresultatet er justert i henhold
til foregående setning, er utbytteforventingen av det skal kunne utdeles
minimum 25 % som utbytte av det overskytende årsresultatet.
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Illustrerende eksempel:


Årsresultat (etter skatt) for inntektsåret 2017 = 500 000



Endringer i konsumprisindeksen for 2017 = 3 %



Bokført egenkapital (inkl. ansvarlig lån) 31. desember 2017 = 5 000 000



Inflasjonsjustert egenkapital = 150 000



Utbytteforventning = 87 500

Utbytte for regnskapsåret 2017, utbetalt i 2018, skal tilfalle Trøndelag
fylkeskommune. Kommunene forplikter seg frem til og med 10 år etter
Gjennomføringsdatoen å forholde seg til den vedtatte utbyttestrategien. Det
innebærer herunder bl.a. at Kommunene ikke har anledning til å foreta
kapitalnedsettelser eller andre lignende transaksjoner som kan innebære en
utdeling fra Selskapet, med mindre det foretas i forbindelse med en fisjon eller
annen deling av Selskapet, i Selskapet for å motta utbytte, og kan videre heller
ikke benytte midler fra en kapitalnedsettelse til et nytt aksjonærlån til Selskapet
frem til og med 31. desember 2028.
9.2.2

Anvendelse av utbytte
Kommunene aksepterer følgende betingelser og forplikter seg til å anvende
utbytte etter følgende prinsipper:
Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt Kommunes
virksomhet, brukes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra Kommunenes øvrige
midler.
Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale
næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte
formål og vedtekter.
Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge Kommunenes eget finansregelverk i
henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om
statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.

10.

OMSETNINGSBEGRENSNINGER OG SÆRSKILT OM OVERDRAGELSE AV
AKSJER MELLOM KOMMUNEAKSJONÆRENE

10.1

Det er særskilte omsetningsbegrensninger på de Aksjene som etter Avtalen er
overdratt vederlagsfritt til kommunene i Nord-Trøndelag og som eies av
Kommunene etter Gjennomføringsdatoen ("Eksisterende Aksjer").

10.2

Eksisterende Aksjer kan bare eies av Kommunene og/eller selskaper som er
heleid av Kommunene og som er hjemmehørende i den region som i dag
tilsvarer Nord-Trøndelag fylke ("Kommuneaksjonærene").

10.3

Eksisterende Aksjer kan bare selges videre til medlemmer som er i gruppen av
de aksjonærer som benevnes som Kommuneaksjonærene, jf. punkt 10.2
ovenfor.

10.4

Uavhengig av omsetningsbegrensningene nevnt i punkt 10.1, 10.2 og 10.3
ovenfor, kan Selskapets generalforsamling med aksjelovens til enhver tid
gjeldende flertallskrav beslutte gjennomført en emisjon eller kapitalforhøyelse,
hvor nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere enn
Kommuneaksjonærene ("Nye Aksjer").
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10.5

Omsetningsbegrensningene jf. punkt 10.1, 10.2 og 10.3, gjelder ikke for Nye
Aksjer, uavhengig av om de tegnes av Kommuneaksjonærene eller andre eiere
enn Kommuneaksjonærene.

10.6

Kommuneaksjonærene har, uavhengig av det som fremkommer ovenfor, plikt til
å sørge for at omsetningsbegrensningene på Eksisterende Aksjer jf. punkt 10.1,
10.2 og 10.3, eller den forholdsmessige delen av Eksisterende Aksjer ved
konvertering/omgjøring/ombytting av disse til nye aksjer i forbindelse med
fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelse eller på en annen måte,
ivaretas gjennom inngåelse av aksjonæravtale og/eller ved påtegning av
omsetningsbegrensningen på de nye aksjer eller i aksjeeierbok eller på annen
egnet måte. Dersom Kommuneaksjonærene på dette tidspunktet allerede har
eller erverver Nye Aksjer, skal den forholdsmessige andelen av aksjer
tilsvarende Kommuneaksjonærens (beholdning av) Nye Aksjer imidlertid være
uten omsetningsbegrensninger.

10.7

Medsalgsrett mv.
Dersom en Kommuneaksjonær har til hensikt å selge eller overdra sine
Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av
aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier
vedkommende aksjonærs aksjer i Selskapet, til en av de øvrige
Kommuneaksjonærene, kan de øvrige Kommuneaksjonærene også kreve å få
selge like stor forholdsmessig andel av sine Eksisterende Aksjer til samme pris
og samme betingelser. Dersom erververen ikke er villig til å kjøpe de øvrige
Kommuneaksjonærenes Eksisterende Aksjer også, skal det gjennomføres et
forholdsmessig salg av de aktuelle Eksisterende Aksjer som er gjort gjenstand
for medsalgsrett.
Dersom de øvrige Kommuneaksjonærene ønsker å utøve sin medsalgsrett må
dette skje ved skriftlige varsel til den selgende Kommuneaksjonær senest 20
virkedager etter at varsel om salg av Eksisterende Aksjer har kommet frem.
Dersom det på et senere tidspunkt besluttes at det ikke skal gjelde forkjøpsrett
ved salg mv. av aksjer i Selskapet, skal det i avtaleforholdet mellom
Kommuneaksjonærene likevel være forkjøpsrett til de Eksisterende Aksjer i
henhold til den bestemmelse som gjelder for forkjøpsrett i Aksjonæravtalen per
dags dato.

10.8

Særlig om sammenslåing og/eller deling av kommuner
Dersom en Kommuneaksjonær enten (i) slår seg sammen med en annen
Kommuneaksjonær eller sammen med en kommune utenfor dagens NordTrøndelag, eller (ii), deles opp i to eller flere rettsetterfølgere, vil eierskapet til
Eksisterende Aksjer følge videre til den nye rettsetterfølgeren (basert på avtale
disse imellom) uten at det utløser rettigheter, bl.a. heller ikke forkjøpsrett eller
eventuelt lignende løsningsretter, for de øvrige Kommuneaksjonærene etter
denne Avtalen.
Dette punkt 10.8 gjelder, uavhengig av om vilkårene i pkt. 5.1 ovenfor er
oppfylte eller ikke, allerede med virkning fra inngåelsen av denne Avtalen.

10.9

Partene er enige om å forholde seg til og opptre lojalt ved gjennomføringen av
denne Avtalen, herunder bestemmelsene i dette pkt. 10. Om det skulle oppstå
situasjoner som eventuelt ikke er direkte regulert i dette pkt. 10 forplikter
Partene seg til å utvise forsiktighet og opptre varsomt slik at man ikke risikerer
at intensjonene og formålet med denne Avtalen ikke overholdes.
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11.

KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ VILKÅR FOR OVERDRAGELSEN MV.

11.1

Dersom en eller flere av Kommunene vesentlig misligholder én eller flere
forpliktelser i denne Avtalen, skal de øvrige Kommunene ha rett til vederlagsfritt
å overta aksjene fra den aktuelle Kommune. Den aktuelle Kommunens
opprinnelige andel av aksjer i Selskapet skal i så tilfelle fordeles til de andre
Kommunene etter deres relevante andel i henhold til den vedtatte fordelingen av
aksjer.

12.

MELDINGER
Med mindre noe annet følger av Avtalen skal enhver melding eller notis som gis i
forbindelse med denne Avtalen gis skriftlig til følgende adresser:
Fylkeskommunen:
[
]
[
]
[
]
E-post:
For:

[
[

]

]

Kommunene:
[
]
[
]
[
]
E-post:
For:

[
[

]

]

Selskapet:
[
]
[
]
[
]
E-post:
For:

[
[

]

]

13.

DIVERSE BESTEMMELSER

13.1

Hver av Partene skal dekke sine egne kostnader i forbindelse med planlegging,
fremforhandling og gjennomføring av denne Avtalen.

13.2

Denne Avtalen er ikke ment å etablere noen rettigheter, med unntak for det som
fremkommer av pkt. 13.5 nedenfor, for andre enn Fylkeskommunen,
Kommunene og Selskapet.

13.3

En unnlatelse av, eller forsinkelse med, å gjøre gjeldende rettigheter etter denne
Avtalen skal ikke betraktes som et frafall av disse rettighetene.
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13.4

Med mindre annet fremgår av denne Avtalen, skal unntak fra, endringer i eller
tillegg til bestemmelsene i denne Avtalen være skriftlige og undertegnet av alle
Parter og Selskapet.
Om det imidlertid skjer endringer i Selskapets eierskap som innebærer at det
kommer inn nye aksjonærer som til sammen vil eie 1/3 eller mer Nye Aksjer,
kan punkt 9.2 likevel endres med det krav til flertall blant Kommuneaksjonærene
som kreves for å endre Aksjonæravtalen, dog slik at også Selskapet må
samtykke til en eventuell slik endring.

13.5

Den enhet som blir Fylkeskommunens rettsetterfølger ved sammenslåingen av
Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, vil bli direkte part i denne Avtalen ved
gjennomføringen av slik sammenslåing, og med de samme rettigheter og
forpliktelser som Fylkeskommunen.

14.

FORHOLDET TIL
OG VEDTEKTER

AKSJEOVERDRAGELSESAVTALEN,

AKSJONÆRAVTALE

I tillegg til denne Avtalen gjelder Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.
Ved motstrid mellom denne Avtalen, Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter,
gjelder det som fremgår av denne Avtalen, deretter Aksjonæravtalen og
Selskapets vedtekter i nevnte rekkefølge.
15.

LOVVALG
Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.

16.

TVISTELØSNING

16.1

Enhver tvist vedrørende Avtalen som ikke avklares i minnelighet skal løses ved
voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, nr. 25 med senere
endringer eller fornyelser.

16.2

Voldgiftssaken skal føres i Steinkjer kommune med mindre Partene blir enige om
noe annet.

16.3

Voldgiftsforhandlingene
og
voldgiftsrettens
avgjørelser
er
underlagt
taushetsplikt. Taushetsplikten står tilbake for informasjonsplikt i medhold av lov,
forskrift og/eller børsregler.

17.

AVTALEEKSEMPLARER
Avtalen er undertegnet i [●] eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder ett
eksemplar.

[SIGNATURSIDE FØLGER]
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For [

]

For: [

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For [

For: [

]

]

Signatur: _________________________

Signatur: _________________________

Navn med blokkbokstaver:

Navn med blokkbokstaver:

For
Nord-Trøndelag
Elekstrisitetsverk
Holding AS (punkt 9, 10 og 13):

Side 11 av 15

Utkast pr. 9.1.2017

Signatur: _________________________
Navn med blokkbokstaver:
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Vedlegg 1 – Oversikt over aksjonærer og eierandel

Kommune

Eierandel

Antall aksjer
12,73 %

[●]

Namsos

7,73 %

[●]

Meråker

4,64 %

[●]

Stjørdal

13,26 %

[●]

Frosta

1,86 %

[●]

Leksvik

2,44 %

[●]

11,34 %

[●]

Verdal

8,80 %

[●]

Verran

3,03 %

[●]

Namdalseid

1,38 %

[●]

Snåase / Snåsa

2,13 %

[●]

Lierne

2,10 %

[●]

2,42 %

[●]

Namsskogan

4,43 %

[●]

Grong

3,96 %

[●]

Høylandet

1,13 %

[●]

Overhalla

2,61 %

[●]

Fosnes

1,00 %

[●]

Flatanger

1,04 %

[●]

Vikna

2,86 %

[●]

Nærøy

3,55 %

[●]

Leka

1,00 %

[●]

Inderøy

4,55 %

[●]

100,00 %

[●]

Steinkjer

Levanger

Raarvihke
Røyrvik

Sum

/
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Vedlegg 1 – Erklæring
Erklæring

[Nord-Trøndelag
fylkeskommune/Relevant
kommune]
("[Fylkeskommunen/Kommunen]") er kjent med at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Holding AS, dets datterselskaper og deres rettsetterfølger(e) (heretter samlet benevnt
"NTE"), har, med mindre annet er avtalt, vederlagsfri og stedsevarig rett til å ha, drifte,
vedlikeholde og fornye de anlegg (som for eksempel produksjonsanlegg, infrastruktur,
nettanlegg
og
fiberanlegg)
som
per
dags
dato
er
etablert/anlagt
på/i
[Fylkeskommunens/Kommunens]eiendom. Partene erklærer at alle slike rettigheter som
NTE måtte ha per dags dato, enten rettighetene er skriftlig eller muntlig avtalt, eventuelt
ervervet ved faktisk bruk eller på annen måte, videreføres uendret av
inngåelsen/gjennomføringen av Overdragelsesavtalen av [dato]. I den grad slike
rettigheter ikke er tinglyste, forplikter videre [Fylkeskommunen/Kommunen] seg til å
medvirke til at rettighetene kan bli tinglyste om NTE skulle ønske det. Eventuell
tinglysning skjer på NTEs regning.
Dersom [Fylkeskommunen/Kommunen] initierer og/eller medvirker til endringer som kan
ha virkning for NTEs rett til fremføring og drift av ethvert anlegg (som for eksempel
produksjonsanlegg,
infrastruktur,
nettanlegg
og
fiberanlegg),
som
per
Gjennomføringsdatoen fra NTEs side er anlagt over [fylkeskommunal/kommunal]
eiendom, skal [Fylkeskommunen/Kommunen] holde NTE skadesløs som et resultat av
dette.
Dersom offentligrettslige reguleringer som følge av NTEs virksomhet eller NTE selv
initierer og/eller medvirker til endringer som kan ha virkning for NTEs rett til fremføring
og drift av ethvert anlegg (som for eksempel produksjonsanlegg, infrastruktur,
nettanlegg og fiberanlegg), som per Gjennomføringsdatoen fra NTEs side er anlagt over
[fylkeskommunal/kommunal] eiendom skal NTE selv dekke enhver kostnad forbundet
med dette.

[Sted, den [●]]

For [Relevant kommune/Nord-Trøndelag fylkeskommune]

__________________
Navn:
Tittel:
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Vedlegg 2 – Fullmakt
[Relevant kommune]
FULLMAKT

Det vises til at Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt at eierskapet i NordTrøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, organisasjonsnummer 992 462 841,
("Selskapet"), skal overdras vederlagsfritt til kommunene i Nord-Trøndelag
("Overdragelsen").
Begrepet "Overdragelsesdokumentene", slik dette er benyttet i denne fullmakten,
omfatter blant annet følgende dokumenter:
- Overdragelsesavtale
mellom
Nord-Trøndelag
fylkeskommune,
kommunene i Nord-Trøndelag og [Relevant kommune];

Selskapet,

- Aksjonæravtale mellom kommunene i Nord-Trøndelag;
- Vedtekter for Selskapet;
- Retningslinjer for Eiermøtet;
- Instruks for Arbeidsutvalget; og
- Retningslinjer for Valgkomitéen.
[Relevant kommune], organisasjonsnummer [●], ("Fullmaktsgiver") gir herved
[fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag] ("Fullmektig") fullmakt til å gjøre følgende på vegne
av Fullmaktsgiver:
(i)

forhandle, inngå og undertegne Overdragelsesdokumentene;

(ii)

gjennomføre Overdragelsen;

(iii)

forhandle, inngå og undertegne alle andre avtaler og dokumenter som
Fullmektigen etter eget skjønn anser nødvendige eller hensiktsmessige
forbindelse med forholdene nevnt (i) – (ii) ovenfor;

(iv)

gjøre alt annet som Fullmektigen etter eget skjønn anser nødvendig eller
hensiktsmessig forbindelse med forholdene nevnt (i) – (ii) ovenfor;

(v)

[delegere kompetansen som er gitt i denne fullmakten til andre.]

Fullmaktsgiveren skal holde Fullmektigen skadesløs for alle tap og kostnader
Fullmektigen måtte bli påført som følge av at de har benyttet seg av denne fullmakten.
Fullmakten skal automatisk opphøre å gjelde [●] 2018 med mindre Fullmaktsgiveren
trekker den tilbake før dette.
Fullmakten skal være underlagt norsk rett.
Denne fullmakten ble gitt av Fullmaktsgiveren den [●] 2017.
For [Relevant kommune]

__________________
Navn:
Tittel:
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