
 

 

 

 

 

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact 

Nordic Trustee ASA.  

 

 

Til obligasjons- og sertifikateierne i: 

 

NO0010420193  Hafslund ASA 08/18 6,11%  

NO0010473333  Hafslund ASA 08/19 6,25%  

NO0010486772  Hafslund ASA 09/19 6,30%  

NO0010636152  Hafslund ASA 12/22 5,05%  

NO0010657539  Hafslund ASA 12/24 LNK  

NO0010670557  Hafslund ASA 13/18 3,83%  

NO0010670839  Hafslund ASA 13/23 4,90%  

NO0010676166  Hafslund ASA 13/20 3,65%  

NO0010694821  Hafslund ASA 13/17 FRN  

NO0010700818  Hafslund ASA 14/24 4,25%  

NO0010711286  Hafslund ASA 14/19 FRN  

NO0010719727  Hafslund ASA 14/19 FRN  

NO0010735087  Hafslund ASA 15/20 FRN  

NO0010777733  Hafslund ASA 16/21 FRN  

NO0010778525  Hafslund ASA 1,58% CERT 334 101017  

Oslo, 13. juni 2017 

 

Innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter  
 

Nordic Trustee ASA er tillitsmann («Tillitsmannen») for alle eiere av obligasjoner og sertifikater 

(«Obligasjonseierne») i de ovennevnte obligasjons- og sertifikatlån («Obligasjonslånene») utstedt av 

Hafslund ASA.  

 

Uttrykk med stor forbokstav skal ha den mening som er tillagt dem i obligasjonsavtalene 

(«Obligasjonsavtalene»), eller som definert i denne innkallingen.   

 

Informasjonen i denne melding vedrørende Utstederen og fisjonen er gitt av Utstederen og Nordic 

Trustee ASA har ikke på noen måte ansvar for slik informasjon.  

 

1. BAKGRUNN 

1.1 Introduksjon 

Det vises til børsmelding av 26. april 20171 («Børsmelding») vedrørende omorganiseringen av 

Hafslund ASA («Hafslund»). Videre vises det til (i) byrådssaken (byrådssak 72/17) til bystyret i Oslo 

kommune vedrørende Oslo kommunes eierskap i energisektoren («Byrådssaken») og (ii) en 

presentasjon fra Hafslund vedrørende omorganiseringen, begge vedlagt denne innkallingen. 

 

Hafslund ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs, og er morselskap i et av de største 

kraftkonsernene i Norden («Hafslund-konsernet»). Hafslund-konsernet er et rendyrket energi- og 

infrastrukturkonsern med fire hovedforretningsområder: vannkraftproduksjon («Produksjon»), 

                                                 
1 Børsmelding fra Hafslund ASA 26. april 2017:  

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=425549 
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nettvirksomhet («Nett» / «Distribusjon»), fjernvarme («Varme») og salg av strøm («Marked»). De to 

største aksjeeierne i Hafslund er Oslo kommune og Fortum Forvaltning AS («Fortum»).  

 

Den 26. april 2017 ble det annonsert at Oslo kommune og Fortum har inngått en avtale som inneholder 

hovedvilkårene for omorganiseringen («Transaksjonsavtalen»). Transaksjonen («Transaksjonen») 

innebærer at Fortum selger seg ut av Hafslund ASA, men erverver 100 % av Marked, 50% av Varme 

og 10% av Produksjon. Etter transaksjonen vil Oslo Kommune gjennom to separate selskaper være eier 

av henholdsvis Produksjon (90%) og Nett (100%). Transaksjonen er nærmere beskrevet i 

Børsmeldingen og i Byrådssaken. 

 

Transaksjonen medfører at Hafslund gjennomfører en fisjon hvorved alle eiendeler, rettigheter, 

forpliktelser og ansatte som ikke er relatert til forretningsområdet Produksjon eller Hafslund Hovedgård, 

fisjoneres («Fisjonen») inn i Nye Hafslund AS («Nye Hafslund»), et nytt selskap heleiet av Oslo 

Kommune, i henhold til en fisjonsplan datert 15. mai 2017 («Fisjonsplanen»)2. Dette inkluderer alle 

gjeldsforpliktelser i Hafslund, herunder Obligasjonslånene. 

 

Transaksjonen, og herunder Fisjonen, forutsetter godkjenning av Bystyret den 14. juni 2017 og 

generalforsamlingen i Hafslund ASA den 20. juni 2017, samt av myndighetene. Det er forventet, 

forutsatt godkjennelse fra de relevante instansene, at eierskapsrestruktureringen vil finne sted så snart 

som mulig etter 1. august 2017 og i løpet av tredje kvartal 2017. 

 

I tillegg kreves samtykke fra banklångiverne i henhold til Hafslunds banklånsavtaler. Hafslund har 

mottatt forhåndssamtykke til Fisjonen fra de relevante bankene.  

 

Etter at Fisjonen og transaksjonene er gjennomført vil Nye Hafslund AS være eier av Nett samt være 

utsteder under Obligasjonslånene. 

 

Dersom Fisjonen ikke gjennomføres vil Hafslund ASA fortsette som utsteder under Obligasjonslånene. 

 

1.2 Nye Hafslund 

Nye Hafslund vil være største eier av nettvirksomhet i Norge med en virksomhet som ikke er 

konkurranseutsatt, men fullt ut regulert og genererer stabile inntekter. Selskapet vil være et rent 

nettselskap eid av Oslo kommune som har en AAA kredittrating hos S&P og Aaa hos Moody’s. 

 

Det er en målsetting å opprettholde en kredittprofil som vil være sammenlignbar med dagens Hafslund 

ASA.  

 

Nettvirksomheten eid av Nye Hafslund vil dekke et område med cirka 1,5 millioner mennesker. Nett 

eier og drifter regionalnettet i 40 kommuner i Akershus, Oslo og Østfold samt at det også eier og drifter 

størstedelen av distribusjonsnettet i det samme området i til sammen 34 kommuner. Her leverer Nett 

strømmen helt fram til kunden. Nett har til sammen 700 000 nettkunder. Hafslund har en av Europas 

mest moderne driftssentraler som styrer, overvåker og optimaliserer driften av Hafslunds strømnett. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat («NVE») er reguleringsmyndighet for nettvirksomheten og 

fastsetter tekniske og økonomiske krav til nettselskapene for å sikre en stabil og sikker strømforsyning. 

Nettselskapenes inntekter reguleres gjennom inntektsrammer gitt hvert enkelt selskap. Inntektene skal 

dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital 

forutsatt effektiv drift. Reguleringsmodellen gir insentiver for effektiv drift ved at selskaper som er mer 

effektive enn snittet av nettselskaper, vil oppnå bedre lønnsomhet enn bransjesnittet. Hafslund Nett er 

en av Norges mest effektive nettselskaper. 

 

                                                 
2 Fisjonsplanen er tilgjengelig her: https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Fisjonsplan-Hafslund-

16.05.2017.pdf 
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1.3 Finansiering 

Ved annonsering av transaksjonen 26. april 2017 ble følgende kommunisert fra Oslo kommune om 

fremtidig finansiering av Nye Hafslund etter gjennomføring av transaksjonen: 

 

«Nye Hafslund vil eie Distribusjon [Nett] som et helregulert nettselskap, og sikre eier og 

långivere stabile forutsetninger for framtidig inntjening. Selskapet vil ha som mål å 

opprettholde en kredittprofil som gir grunnlag for sammenlignbare lånevilkår med dagens 

Hafslund. Det forventes at all eksisterende rentebærende gjeld i Hafslund blir overført til Nye 

Hafslund, og at en del av denne gjelden vil bli nedbetalt for å gi en ønsket balanse, 

utbyttekapasitet og kredittverdighet for Nye Hafslund.» 

 

I saksfremlegget i Byrådssaken, er følgende finansielle nøkkeltall for Nye Hafslund angitt: 

  

 

Balanseestimater – NOKm Nett (konsern) 

Anleggsmidler 12 315 

Omløpsmidler  4 371 

Herav kontanter og likvider 3 386 

Sum eiendeler 16 686 

Egenkapital 4 657 

Rentebærende gjeld 9 089 

Herav gjeld til Oslo kommune 0 

Annen gjeld 2 939 

Sum gjeld og egenkapital 16 686 

  

Egenkapitalgrad 28 % 

 

Videre er følgende uttalt fra Oslo kommune om finansieringen av Nye Hafslund: 

 

«Nettvirksomheten vil få en egenkapitalgrad rundt 28 %. Netto rentebærende gjeld for konsernet 

er estimert til NOK 6 mrd. Etter gjennomføring av transaksjonene kan det også foretas en 

nærmere vurdering av behovet for omløpsmidler og kontanter i selskapet, og gjøres eventuelle 

justeringer av disse. Selskapet vil ha som mål å opprettholde en kredittprofil som gir grunnlag 

for sammenlignbare lånevilkår med dagens Hafslund.» 

 

Oslo kommune har ikke lagt opp til at det skal tas ut kontantutbytte fra Nye Hafslund til Oslo kommune 

i 2017 etter gjennomføring av de annonserte transaksjonene. Videre er det Oslo kommunes vurdering at 

den estimerte kontantbeholdningen i Nye Hafslund som er angitt i balanseestimatet vil være tilstrekkelig 

til å redusere brutto rentebærende gjeld slik at Nye Hafslund som et rendyrket nettselskap kan 

opprettholde sammenlignbare innlånsvilkår med dagens Hafslund ASA. Det er forventet at brutto 

rentebærende gjeld vil bli tilnærmet lik netto rentebærende gjeld i løpet av første halvår 2018. Nye 

Hafslunds kapitalbehov vil øke noe mot slutten av 2018, blant annet som følge av ferdigstillelse av 

utrulling av automatiske strømmålere («AMS prosjektet»). Det er ikke forventet at netto rentebærende 

gjeld/EBITDA i Nye Hafslund vil overstige 5x. 

 

2. FORSLAGET OG KOMPENSASJON 

2.1 Forslaget 

Hafslund har lagt til grunn at bestemmelsene i Obligasjonsavtalene ikke er til hinder for gjennomføring 

av Fisjonen, da fisjoner er tillatt så lenge det ikke medfører vesentlig svekkelse av utsteders evne til å 

betjene sine forpliktelser under Obligasjonslånene, noe Hafslund anser å ikke være tilfelle for Fisjonen. 
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Fisjonen medfører likevel et lovpålagt ansvar for den gjenværende del av Hafslund etter Fisjonen (det 

overdragende selskap som blir sittende igjen med Produksjon) for de utfisjonerte forpliktelser, herunder 

Obligasjonslånene, oppad begrenset til den nettoverdien som tilfalt Hafslund i Fisjonen. 

 

Utsteder anser det ikke som hensiktsmessig at den kobling et slikt ansvar medfører mellom Hafslund og 

Nye Hafslund opprettholdes over tid, og ønsker derfor at Hafslund frigis helt fra ansvar for å oppfylle 

Nye Hafslunds forpliktelser. 

 

Utsteder ber derfor om samtykke til å gjennomføre Fisjonen, hvorved Nye Hafslund blir utsteder under 

hver av Obligasjonslånene og Hafslund frigis fra fisjonsdagen for alle forpliktelser under 

Obligasjonslånene («Forslaget»). 

 

2.2 Kompensasjon 

Som kompensasjon for samtykke til Forslaget tilbyr Utstederen Obligasjonseierne en flat 

engangskompensasjon på 0.12% av Pålydende av hver enkelt Obligasjonseiers beholdning av de 

respektive Obligasjonslånene (“Kompensasjonen”), for Obligasjonslånene som forfaller frem til og 

med utgangen av 2020. I tillegg tilbyr Utstederen for Obligasjonslånene som forfaller etter 2020, et 

tillegg i Kompensasjonen på 0.02% av Pålydende av hver enkelt Obligasjonseiers beholdning per år 

(løpetidsjustert). For total kompensasjon for de respektive Obligasjonslånene, se tabell vedlagt under: 

 

Lån/betegnelse Forfall Kompensasjon 

   

Sertifikatlån/NO0010778525 10.10.2017 0,12 % 

Obligasjon/NO0010694821 27.11.2017 0,12 % 

Obligasjon/NO0010670557 01.02.2018 0,12 % 

Obligasjon/NO0010420193 19.03.2018 0,12 % 

Obligasjon/NO0010486772 21.01.2019 0,12 % 

Obligasjon/NO0010711286 28.05.2019 0,12 % 

Obligasjon/NO0010719727 17.09.2019 0,12 % 

Obligasjon/NO0010473333 12.11.2019 0,12 % 

Obligasjon/NO0010735087 13.02.2020 0,12 % 

Obligasjon/NO0010676166 06.05.2020 0,12 % 

Obligasjon/NO0010777733 04.11.2021 0,14 % 

Obligasjon/NO0010636152 14.02.2022 0,16 % 

Obligasjon/NO0010670839 25.01.2023 0,18 % 

Obligasjon/NO0010700818 24.01.2024 0,20 % 

Obligasjon/NO0010657539 27.09.2024 0,20 % 

  

 

Kompensasjonen forfaller til betaling 10 Bankdager etter Obligasjonseiermøtene forutsatt at 

Obligasjonseierne i alle Obligasjonslånene vedtar Forslaget i 2.1 i denne innkallingen. Kompensasjonen 

vil betales til Obligasjonseierne som er registrert i VPS per utgangen av dagen for avholdelse av 

Obligasjonseiermøtet. 

 

 

3. OBLIGASJONSEIERMØTE 

Utstederen har anmodet Tillitsmannen om å fremlegge Forslaget til samtykke for avgjørelse på 

obligasjonseiermøter i hvert av Obligasjonslånene.  

 

Forslaget fremlegges for obligasjonseierne uten ytterligere vurdering eller anbefaling fra Tillitsmannen. 

Obligasjonseierne må på egen hånd vurdere sin stemmegivning over Forslaget.  
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Obligasjonseierne innkalles herved til obligasjonseiermøte: 

  

Tidspunkt: 27. juni 2017 - klokken 13.00  

Sted: Nordic Trustees lokaler,  

 Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo, 6. etg.  

 

Til behandling foreligger: 

 

1. Godkjennelse av innkallingen. 

2. Godkjennelse av dagsorden. 

3. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 

4. Samtykke til Forslaget. 

 

Det fremsettes følgende forslag til vedtak: 

 

“Obligasjonseiermøte vedtar Forslaget som beskrevet i seksjon 2 av denne innkallingen.“ 

 

Ovennevnte vedtak vil etter Obligasjonsavtalen kreve tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer i hvert 

enkelt møte, samt at minimum 1/2 av Stemmeberettigede Obligasjoner / Sertifikater er representert på 

hvert enkelt møte.  

 

Vedlagte Obligasjonseierskjema / Sertifikateierskjema fra Verdipapirregisteret (VPS) angir 

obligasjons/sertifikateiers obligasjons/sertifikatbeholdning på utskriftstidspunktet. 

Obligasjons/sertifikateierskjemaet tjener som bevis for eierforholdet og stemmeretten for 

obligasjonene/sertifikatene på obligasjons/sertifikateiermøtet. (Er obligasjonene/sertifikatene registrert 

via forvalter må forvalteren bekrefte; (i) hvem som er obligasjons/sertifikateier, (ii) samlet pålydende 

på obligasjonene/sertifikatene og (iii) kontonummer i VPS.) 

 

Den enkelte obligasjons/sertifikateier kan gi Tillitsmannen fullmakt til å stemme på deres vegne. 

Obligasjons/sertifikateierskjemaet vil da også tjene som fullmaktsskjema. Fullmakt gis ved å oversende 

Obligasjons/sertifikateierskjemaet i undertegnet stand til Tillitsmannen i tilstrekkelig tid før avholdelse 

av obligasjons/sertifikateiermøtet (ved e-mail til mail@nordictrustee.com, telefax til 22 87 94 10 eller 

post til Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo).  

 

Er obligasjoner/sertifikater overført til ny eier etter utskriften av Obligasjonseierskjemaet må ny eier ta 

med til obligasjons/sertifikateiermøtet (eller vedlegge fullmakten) bekreftelse som etter Tillitsmannens 

mening vil være tilstrekkelig bevis for eierskapet til obligasjonene/sertifikatene.  

 

Av praktiske grunner ber vi om at obligasjon/sertifikatseiere som ønsker å være tilstede personlig eller 

med fullmektig (annen enn Tillitsmannen) på selve obligasjons/sertifikateiermøtet melder dette til 

Tillitsmannen på telefon eller e-post innen klokken 16.00 bankdagen før avholdelse av 

obligasjons/sertifikateiermøtet.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nordic Trustee ASA 
 

 

Lars Erik Lærum 

 

Vedlegg:  
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Obligasjonseierskjema 

Sertifikateierskjema 

Byrådssak 72/17 

Presentasjon til obligasjonseiere 

  

 

 


