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AS — Brev til aksjonærer
AS og lnnovasjon

i Agder

Energi

AS om fusjonsplan

Styrene i Agder Energi AS og det heleide datterselskapet

innovasjon

og EoU_.AS har inngått

en felles fusjonsplan
den 26. august 2015. Fusjonsplanen
oversendes
aksjeeierne
i Agder Energi AS, slik det er bestemt i aksjeloven § 13-23.
Regnskap,
aksjeeierne
Aksjonærer
og FoU AS
Styret

Energi AS kan beslutte

å gjennomføre

når det er gått en måned fra avsendelsen
aksjonærer
har
beslutterfusjonen

fusjon overensstemmende

av dette brevet, eller tidligere

innvendinger
mot dette. Det legges
i møte den 23. september 2015.

opp til at styret

Eventuelle spørsmål og henvendelser
i sakens anledning
post arnvra@ae.no
eller mobiltelefon 48 02 70 99.
Med hilsen
Agder Energi AS
Vi

/

[n]

Mitt/ii. My @)f/gA)LUL/
Pernille Kring Gulowsen
Konserndirektør
Økonomi

Vedlegg

'med

dette

'til

årsberetning
og revisjonsberetning
for de tre siste år er lagt ut til ettersyn for
på Agder Energi AS's forretningskontor
på Kreftsenteret
på Kjøita i Kristiansand.
som ønsker det, kan få tilsendt dokumentene
vederlagsfritt
per post. Innovasjon
hadde regnskapsverdier
på ca 3 mnok ved siste årsskifte, og ingen ansatte.

i Agder

`

mellom

og FoU AS

Finans og Risiko

med planen

dersom

i Agder

ingen

Energi

kan rettes til Arne Vrålstad

AS

via e-

FUSJONSPLAN

mellom

Agder Energi AS
org nr 981 952 324

(Sam overtakende

selskap)

08
Innovasjon

og FoU AS

org nr 993 507 717

(som overdragende

Vedtatt av styret i Innovasjon og FoU AS den 26. august 2015.
Vedtatt av styret i Agder Energi AS den 26. august 2015.

Fusjonsplnn

Inllovzlsjon

og FoU AS og Agder

[Énergi AS

1

selskap)

1. Innledning
Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper
(aksjeloven) kapittel 13.
Regnskapsrettslig
regulering for fusjonen følger av ulovfestede regler for god regnskapsskikk,
jf Norsk RegnskapsStandard
9 (fusjon) av november
1999 (revidert per oktober 2009).
Fusjonen skal videre følge reglene om skattefri fusjon etter lov av 26. mars 1999 nr 14 om
skatt av formue og inntekt (skatteloven) kapittel 11.
2.

Partene

2.1
Overdragende
selskap
Innovasjon og FoU AS, org nr 993507

717, Kjøita

2.2
Overtakende
selskap
Agder Energi AS, org nr 981 952 324, Kjøita
Alle aksjene

i Imiovasjon

3. Bakgrunn

18, 4630 Kristiansand

18, 4630 Kristiansand

og FoU AS eies av Agder Energi AS.

for fusjonen

Overdragende
selskap ble nystiftet i desember
2008 med Agder Energi AS som eneste
aksjonær. Aksjeinnskuddet
bestod av et titalls aksjeinvesteringer
samt kontanter og hadde i
2008 en samlet markedsverdi
på ca 1 1,9 mnok.
For å oppnå forenklet styringsmodell,
effektivisering
og kontinuerlig
resultatforbedring,
er det
hensiktsmessig
å avvikle Innovasjon og FoU AS som eget selskap ved å fusjonere Innovasjon
og FoU AS og Agder Energi AS slik at gjenværende
eiendeler,
rettigheter,
gjeld og
forpliktelser i Innovasjon og FoU AS overføres til Agder Energi AS.
Fusjonsplanen
fellesskap.

er utarbeidet

av styrene

i Agder

Energi

AS og Innovasjon

og FoU

AS i

4. Fusjonen
Fusjonen
rettigheter
13-23jf§

gjennomføres
ved at Innovasjon
og forpliktelser
til morselskapet
13-1 flg.

og FoU AS overdrar sine samlede eiendeler,
Agder Energi AS uten vederlag, jf aksjeloven
§

Fusjonsplanen
behandles av styrene i både Agder Energi AS og Innovasjon
26. august 2015. Fusjonsplanen
med vedlegg sendes deretter til informasjon
morselskapet
i tråd med aksjeloven § 13-23.

og FoU AS den
til aksjonærene
i

Mor-/datterfusjon
innebærer
at styret i selskapene
har beslutningsmyndighet.
Det legges
derfor opp til at styret i både Agder Energi AS og Innovasjon og FoU AS vedtar fusjonen med
alminnelig flertall den 23. september 2015, jf aksjeloven § 13-23 første ledd.
Det overdragende
selskapet og det overtakende
selskapet skal straks, og senest innen e'n
måned etter at fusjonsplanen
er godkjent av de respektive styrene, melde fusjonsbeslutningene
til Foretaksregisteret,
jf aksjeloven § 13-13.

lfusjonsplan

Innovasjon

og FoU AS og .Agder Energi

AS

’)

Gjennomføring
av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte
betingelser
for gjennomføring
av fusjonen er oppfylt, herunder gyldige styrevedtak og registrering i Foretaksregisteret.
Det er
videre en forutsetning
for gjennomføring
av fusjonen at alle eventuelt nødvendige offentlige
tillatelser/ godkj emrelser oppnås.
Melding om gjennomføring
av fusjonen og melding om sletting av Innovasjon og FoU AS
sendes til Foretaksregisteret
så snart fristen for kreditorvarslene
som blir kunngjort
ved
registrering av fusjonsbeslutningene
er utløpt. Det overdragende
selskapet, Innovasjon og FoU
AS, blir slettet samtidig med registreringen
av den endelige gjennomføringen
av fusjonen.
Agder Energi AS skal som overtakende
selskap overta forvaltningen
av det overdragende
selskapet så snart denne fusjonsplanen
er godkjent av partene, jf aksjeloven § 13-6 annet ledd.
Inntil registrering av gjennomføring
av fusjonen og slettingen av Innovasjon og FoU AS trer i
kraft i henhold til aksjeloven, skal selskapenes midler forvaltes separat, jf aksjeloven § 13-17.
DJ

Fra det tidspunkt
denne fusjonsavtalen
er undertegnet
skal partene ikke foreta emisjoner,
kapitalutdelinger
eller inngå vesentlige forretningsmessige
avtaler med mindre slike avtaler er
meddelt og godkjent av den armen part før eventuelle disposisjoner
foretas.

5. Regnskapsmessige

prinsipper

Fusjonen gjennomføres
med regnskapsmessig
(konsernkontinuitet).

6. Skattemessige

for fusjonen

mellom mor- og datterselskap
og fusjonen
kontinuitet,
jf Norsk
RegnskapsStandand

prinsipper

kan derfor gjennomføres
9 (fusjon)
punkt 6.3

for fusjonen

Fusjonen gjennomføres
med skattemessig
skatteloven
§ 11-7. Dette innebærer
at
videreføre
de skattemessige
verdiene og
forpliktelser
som overføres ved fusjonen.
morselskapets
aksjer i datterselskapet,
og
disse bortfaller sammen med aksjene.

kontinuitet
både på selskapsnivå
og eiemivå, jf
Agder Energi AS som overtakende
selskap må
ervervstidspunktene
for eiendeler, rettigheter
og
Ettersom fusjonen skjer uten vederlag, bortfaller
Agder Energi AS sine inngangsverdier
knyttet til

7. Fusjonsvederlag

i det overdragende

til aksjeeieren

selskapet

Det skal ikke betales vederlag ved fusjonen. Overtakende selskap, Agder Energi AS, blir ved
fusjonen direkte eier av eiendelene i Innovasjon og FoU AS i stedet for å eie virksomheten
gjennom aksjer i datterselskapet.

8. Tidspunkt

for gjennomføringen

av fusjonen

Fusjonen skal gjennomføres
med både regnskapsog skattemessig
virkning fra og med 1.
januar 2015. Fusjonen vil tre i kraft selskapsrettslig
når endelig gjennomføringsmelding
er
registrert i Foretaksregisteret,
jf aksjeloven § 13-16.

9. Særlige
Det hverken
6.

Fusjonsplan

rettigheter
foreligger

[nno\as_ion

eller tilfaller

og FoU .»\S og Agder

Encrgi

særlige

AS

rettigheter

som nevnt i aksjeloven

§ 13-6 nr 5 og

10.F0rh0ldet

til ansatte

Det er ca 155 ansatte i Agder Energi AS og ingen ansatte i Innovasjon
og FoU AS. De
nåværende ansatte i Agder Energi AS vil fortsette i sine arbeidsforhold
som tidligere. Styrene
i selskapene legger på denne bakgrunn til grunn at fusjonen ikke vil få noen betydning for de
ansatte.
De ansatte i Agder Energi AS skal gjøres kjent med fusjonsplanen
straks denne er godkjent av
styrene i de selskapene som deltar i fusjonen. De ansatte blir i denne sammenheng
informert
om at fusjonsplanen
med vedlegg blir lagt ut til ettersyn ved partenes kontor. Eventuelle
uttalelser fra de ansatte legges ved innkallingen til besluttende styremøter.

11. Omkostninger/utgifter
Utgifter

i forbindelse

i forbindelse

med fusjonen

med fusjonen

skal dekkes av Agder Energi AS.

12. Endringer
Daglig leder i selskapene kan sammen, og uten at det er påkrevet med fornyet behandling i
selskapenes
styreniøter,
foreta mindre endringer
i denne avtalen dersom
endringer
er
nødvendig på grunn av krav fra offentlige myndigheter,
eller dersom endringer ellers fremstår
som nødvendige eller ønskelige.

13. Vedlegg
Vedlagt
l.
2.
J.
"7

fusjonsplanen

følger:

Utkast til åpningsbalaiise
for Agder Energi AS med revisors bekreftelse
Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
for Agder Energi AS
Siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
for Innovasjon og FoU AS

Demie fusj onsplanen

er utstedt i to eksemplarer,
Kristiansand,

ett til hver av partene.

den 26. august 2015

Styret i Agder Energi AS:
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I L 1 Atle Beisland

Steinar Asbjø
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Steinar Bys

Lápáêåfzá,

\

Siw Linnea Poulsson

Marit Grirnsbo

1/VQ/L
Johan Ekeland

'1)!
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Øyvind Østensen

Innovasjon
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og FoU AS og Agder

Tore Kvarsnes

Energi

.~\S

.t

Gro Granås

.

Kristiansand,

‘

den 26. august 2015

Styret i Innovasjon

Syvertsen

Fusjonsplun

Inn0\21sjono;_vl*oU

AS og Agdcr

Fncrgi

og FoU AS:

Jan Sigva

AS

3

sen

