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40% ownership in one of Norway’s largest 
grid companies

Eier av 18 vannkraftanlegg med en total produksjon på
1.8 TWh og operatør for 2.4 TWh vannkraft

Norges nest største vindkraftoperatør

40% eierskap i et av norges største nettselskaper (Tensio)

Svært kompetent energiforvaltningsmiljø med 
forvaltning av 6 TWh kraftproduksjon

Vellykket lansering av 3 nedstrømsinititativer; elbillading; 
utslippsfrie byggeplasser og energitjenster dagligvarebransjen

Verdiskaping ~8% avkastning per år siden 2005

280 ansatte i Trøndelag, Oslo, Stavanger, Bergen, Gjøvik



3Sensitivity: Internal

Hovedresonnement

• Sikre og forbedre utbytteevnen

• Legge til rette for et nordisk 
fornybart vekstselskap i Trøndelag 
uten at kommunene må bære alle 
risiko
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MÅL
Å etablere et nordisk fornybarselskap 
med hovedkontor i Trøndelag som vil 
bidra til grønne investeringer, samt 

nye arbeidsplasser. 
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Ny konsernstruktur – to konsern

Fornybarkonsernet

TrønderEnergi AS

Tensio

Kommuner og KLP

50%

HitecVision

50%40% 90,01 %

TrønderEnergi Kraft

Holding AS

TrønderEnergi Vekst 
Holding AS

100%

49%51%

TrønderEnergi Kraft

AS 9,99%

9,99%

90,01 %

Eiermodell Fornybarkonsernet

• Kommunene/KLP har organisert 
eierskapet i Fornybarkonsernet 
gjennom et mellomliggende 
holdingselskap TrønderEnergi 
Vekst Holding AS

• Aksjene i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS er fritt omsettelige

Fornybarselskapets eierskap i 
vann
• Fornybarkonsernet eier 

direkte/indirekte 18.98% av 
TrønderEnergi Kraft

• TrønderEnergi har en rett til å 
kjøpe tilbake Fornybarkonsernets 
aksjer i TEK

• Langsiktig tjenesteavtale mellom 
TE/TEK og Fornybarkonsernet
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Eierbeslutninger

• Kommunal beslutningsprosess i 

hver eierkommune før 

kommunene kan avgi stemme 

på den ekstraordinære 

generalforsamlingen 22. juni og 

før aksjonæravtalen for 

TrønderEnergi Vekst Holding AS 

kan inngås. 

Kommunal behandling

Mai-Juni 22. juni

Ekstraordinær generalforsamling – eierbeslutninger:

• Stemme for fisjonsplan i TrønderEnergi AS med utskillelse 
av virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet, 
med TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende 
selskap.

• Stemme for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i 
TrønderEnergi AS, samt gi styreleder fullmakt til senere 
gjennomføring av slik kapitalforhøyelse (hver eier skyter 
inn 51% av TrønderEnergi Vekst Holding AS aksjene sine i 
TrønderEnergi AS).

• Signere aksjonæravtalen i TrønderEnergi Vekst Holding
AS.


