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1. lnnledning

I lys av de siste dagers uttalelser til media fra BKK om forhandlingene mellom BKK og Sogn og Fjordane
Holding AS ((SF Holding>) er vi bedt om å utarbeide et notat som oppsummerer bakgrunnen for
forhandlingene og kontakten mellom partene frem til BKK avsluttet forhandlingene den 16. juni.

2. Bakgrunnen for forhandlingene

Det er hensiktsmessig kort å redegjøre for bakgrunnen for forhandlingene om å kjøpe BKK ut av SFE,
et initiativ som kom fra BKK.

Bakgrunnen for saken er fylkestingets vedtak 6. desember 201,6 i sak 49/16, hvor det ble fattet
følgende vedtak:

L. Fylkestinget ber fylkesrådmannen arbeide vidare med å sikre ot dei verdior som ligg i den
fylkeskommunale eigarskopen i SFE-konsernet kan bli verande i Sogn og Fjordone.
Fylkesrådmannen skal tøpande konsultere og orientere fylkesutvalet i saka.

2. Fylkestinget giev fylkesrådmannen fullmakt tit å overføre aksjane i SFE AS tit Sogn og
Fjordane Holding AS.

I henhold til punkt 2 i ovenstående vedtak og etterfølgende behandling ifylkesutvalget er aksjene i SFE
endelig overdratt til SF Holding.

BKK tilkjennega allerede ijanuar 2017 at en overdragelse av aksjer i SF Holding til kommunene i Sogn
og Fjordane ville utløse forkjøpsrett. Fylkeskommunen har derfor helt siden årsskiftet 201,6/2017
arbeidet med alternative modeller for å sikre at den verdien som SFE-aksjene representerer kan <bti
verande i Sogn og Fjordane), forutsatt at dette kan skje uten å utløse noen forkjøpsrett for BKK til
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aksjene i SFE. Dette er også bakgrunnen for at Fylkeskommunen har ønsket å få avklart om BKK kan

kjøpes helt ut av SFE på tilfredsstillende vilkår. Ved å kjøpe BKK ut ville Fylkeskommunen stå helt fritt
til å overføre aksjer i SF Holding til kommunene. Disse forhandlingene har foregått parallelt med at

domstolene har pr@vet spørsmålet om forkjøpsrett, jf. Gulating lagmannsretts dom av 29. mars 2019.

En av modellene som har vært utredet som ledd i å sikre at verdien av SFE-aksjene <tkon bli verande i
Sogn og Fjordane> var etableringen av et nytt felles kraftproduksjonsselskap på Vestlandet
(<Vestlandskraft DA>). Etter at BKK, SFE, Hydro og Fylkeskommunen i lengre tid hadde arbeidet med å

utrede <Vestlandskraft DA> opplyste finansdirektør Wenche Teigland i BKK i epost til de nevnte

partene 6. oktober 2OL7 al BKK ønsket å stille videre arbeid med utredningen av <Vestlandskraft DA>

i bero.

En sentral forutsetning for etablering av et eventuelt Vestlandskraft hadde vært at BKK skulle tre helt

ut på eiersiden i SFE, det vises til den offentlig tilgjengelige rapporten om <Vestlandskraft DAr.

Etter at BKK stilte en videre utredning av <Vestlandskraft DA> i bero tok konsernsjef Hilland kontakt

med fylkesordfører og inviterte til en samtale om hvordan fylkeskommunen kunne bidra til <<Stotkraft

sin exit prosess)). Dette ble drøftet ifylkesutvalget 31. oktober 2017 og som Fylkeskommunens
juridiske rådgivere ble vi anmodet om å følge opp dette på vegne av Fylkeskommunen. Dette ble fulgt
opp i epost 4. november 2017 hvor det ble invitert til et møte, jf. Vedleee 1.

Møtet ble avholdt i Førde 15. november 20L7. I møtet ble det opplyst at fylkeskommunen vil vurdere

å bidra tilStatkrafts uttreden ved å kjøpe BKKs aksjer iSFE. Fylkeskommunen bekreftet at både helt

eller delvis kjøp av BKKs aksjer iSFE vil blivurdert og oppfordret BKKtilå gien tilbakemelding på om

dette er av interesse å drøfte nærmere.

BKK fulgte opp dette 21. november 2Ot7 og inviterte til et møte med BKK og BKKs finansielle rådgiver

i Pareto 24. november 2017. BKK opplyste i møtet at de var villig til å forhandle nærmere om en

uttreden fra SFE, ved at kraftverk og kontanter fisjoneres ut fra SFE. BKK opplyste at de ikke var

interessert i et rent aksjesalg eller en omorganisering av produksjonsvirksomheten i SFE til et DA,

BKK ble oppfordret til å konkretisere modellen og opplyste i den videre dialogen at BKK var villig til å

tre ut som eier av SFE dersom det fisjoneres ut kraftproduksjon til BKK og at det i tillegg betales et

kontantvederlag. SFE har en egenproduksjon på ca. L,6 TWh, og BKKs <andel)) er ca. 620 GWh. BKK

ønsket å overta Østerbø kraftverk i sin helhet i tillegg til SFEs eierandel i Svelgen kraftverk (SFEs andel

er ca. 400 GWh). @vrig vederlag til BKK for å tre ut skulle kompenseres ved et kontantvederlag som vil

bero på en verdivurdering av SFE.

BKK fulgte opp med et konkret tilbud i tråd med disse forutsetningene og oversendte et indikativt
tilbud om kj6p av aksjene 19. januar 2018. Dette budet inneholder forretningssensitiv informasjon for
SFE, blant annet opplysninger om verdsettelse av SFE og SFEs aktiva. Fra Fylkeskommunens side var

det en forutsetning at SFE ble involvert ividere forhandlinger, noe som ble gjort.

I mars 2018 meddelte BKK at det ønsket å gjenoppta arbeidet med å utrede <Vestlandskraft DA>, noe

Fylkeskommunen opplyste at den ikke hadde innvendinger til. Dette arbeidet ble gjenopptatt. I juni

20L8 presenterte Fylkeskommunen i et møte med BKK den 19. juni 2018 et forslag om å kjøpe BKK ut
av SFE, men da utelukkende med et kontantvederlag. BKK opplyste etter møtet at de ønsket å se et
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eventuelt salg av aksjer i SFE i sammenheng med arbeidet med Vestlandskraft og ikke ønsket å

forhandle nærmere om salg av aksjer før mulighetene for et <Vestlandskraft DA> var avklart,

lgeneralforsamling iSFE 12. oktober 2018 besluttet generalforsamlingen at SFE ikke skulle engasjere

seg iytterligere utredning av <Vestlandskraft DAr. På denne bakgrunnen ba Fylkeskommunen om en

avklaring på om BKK var interessert i å gjenoppta forhandlingene om å kj6pe BKK ut av SFE.

BKK bekreftet at de var villige til å gjenoppta forhandlingene, men at det var en absolutt forutsetnins
at BKK som en del av oppgjøret fikk overta kraftverk, dette er bl.a. bekreftet i epost fra konsernsjef

Hilland 15. februar 20L9 (Vedleee 2):

Frå BKK si side har det heile tida vore ein premiss ot overtakina av Østerbø oo Mel kraftverk er

del av ei eventuell exit-løvsinq. Dette er også tott inn i avtalen mellom SF Holding og BKK, og vi

har oppfatto at dette er noko det er semje om å jobbo vidore med. BKK vort derfor overrasko

over ot dette vort temo i styremøtet i SFE den 7. februor 20L9. Mot stemmene til
styremedlemmene utnemnd ov BKK konkluderte styret slik: <styret rår BKK og fylkeskommunen

frå ei exit-løysing for BKK som føreset overføring av anleggsmidlar frå SFE til BKK. Ein reint

finansiell exit kan vere bro for SFE med tonke på vidare utvikling dersom den ikkje i for sterk
grad belostor SFE sin balanse. Alternotivt ot SFE sit ott med B-aksjor som kon omsetjost til ein

fi na ns ie I I i nvestor. (vå r u nd e rstrek n i ng )

Fylkeskommunen hadde flere ganger opplevd at BKK igangsatte forhandlinger, for deretter å stille
forhandlingene i bero på ubestemt tid. På denne bakgrunnen ønsket Fylkeskommunen at partene

skulle inngå en avtale om forhandlingene som bl.a. forpliktet partene til en framdriftsplan.

3. Forhandlingsavtalen mellom BKK og SF Holding 28. januar 2019

Fylkeskommunen utarbeidet på denne bakgrunnen forslag til en avtale om forhandlinger
(<Forhandlingsavtalen>) som ble signert 28. januar 2019, Vedlege 3. Utkastet til avtale var forelagt SFE.

Utkast til Forhandlingsavtale ble forelagt fylkesutvalget for uttalelse før den ble inngått.

Fylkesutvalgets medlemmer var kritiske til en avtale som innebar overdragelse av SFEs kraftverk. Men

selv om å ta ut kraftverk var et problematisk krav så var fordelene ved en slik avtale både å løse opp i

vanskelig eiersituasjon men også å kjøpe seg betydelig opp i SFE. Slik sett ville SF Holding bli en

betydelig større eier med full kontroll over SFE selv om SFE ville miste ca. IO% av kraftproduksjonen.
Et tap av ca. IO% av produksjonen kunne vurderes som akseptabelt i lys av at BKK eier mer enn36%
av SFE og ville tre helt ut på eiersiden i SFE. SFE ville også tilføres betydelig kapitalsom kunne benyttes

for å utvikle ny produksjonskapasitet tilerstatning for Mel og @sterbø, @sterbø kraftverk som er under

bygging eier BKK nesten % av allerede, noe som også ble vektlagt.

Modellen som det skulle forhandles om er beskrevet slik i punkt 2 basert på BKKs absolutte premisser

for forhandlinger:

Transaksjonen består av to hoveddeler

1. Selskapet overfører Mel kroftverk og f,sterbø krøftverk (under bygging) til Selger. Selger
overdrar/innløser en andel av Aksjene som Selger eier i klosse A til Selskapet som tilsvarer
d i s s e e i e n d e le n e s ve rd i ( < Krøftverk-ve d e rl a g et > ).
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2. Den delen ov Aksiene som Selskapet ikke kjgper/innløser iht. pkt. 1 ovenfor skol, så langt
Kiøper kon finonsiere, selges til Kjøper mot et kontontvederlag (<tKontantvederlaget>).
Selgers eventuelle resterende A-aksjer byttes til fritt omsettelige B-aksjer ved
gje n no mfø ri nge n ov Tro nsaksj one n.

Videre var det i aWalens punkt 6 bl.a. forutsatt at en eventuell avtale måtte forelegges for og

godkjennes av fylkestinget. Fylkestinget sto helt fritt til å ikke godkjenne en eventuell
transaksjonsavtale, f.eks. fordi det ikke var ønskelig å overdra kraftverk til BKK.

Av hensyn til framdriften iforhandlingene var det også forutsatt en frist for endelig avtale, jf. punkt 7

Dersom Portene ikke er enig om en endelig, bindende ovtole innen L. moi 2019, skol Avtalen
ikke lenger være bindende.

Av Forhandlingsavtalens punkt 3 fremgår at partene ifellesskap skulle engasjere, teknisk, Økonomisk
og juridisk kyndige for en due diligence av SFE:

Portene skol forhandle om pris for Aksjene og verdien ov Kraftverk-vederloget. Som et
utgongspunkt for disse forhondlingene er Partene enig om i fellesskop å innhente uovhengige

tredjeporter for å gjennomføre en teknisk, juridisk og økonomisk due ditigence ov Selskopet,

herunder og særskilt for Mel og @sterbø kraftverk, (<Due Diligence>) somt utorbeide en

finonsiell modell som skal øiØres tilgjengelig for Portene og partenes rådgivere, somt Kjøpers

bankforbindelse og for verdsettelsesformål (<Finansiell Modell>) (i felleskap benevnt som
<T redj e pa rt sd oku m e nto sjo ne n > ).

Denne gjennomgangen fra de sakkyndige tok lengre tid enn forutsatt og man ikke ville få en avklaring

innen fristen 1. mai opplyste vi på vegne av SF Holding og Fylkeskommunen at man var innstilt på å
forhandle fram en aWale som kunne forelegges fylkestinget, jf. Vedlegg 4, og partene ble enige om å

forlenge fristen til 17. juni.

BKK hadde insistert på å utarbeide førsteutkastet til transaksjonsavtale, og denne ble oversendt fra
BKKs advokat 8. mai 2019, Vedlege 5.

Etter at de felles engasjerte sakkyndige var ferdige med sitt arbeid drøftet partenes respektive

finansielle rådgivere i Pareto (BKK) oC DNB Markets (SF Holding) om det var grunnlag for en omforent
verdivurdering av SFE og de aktuelle kraftverk.

ldet partenes finansielle rådgivere stod langt fra hverandre med å finne et omforent grunnlag for
verdsettelsen tok vi på vegne av SF Holding initiativ til et første forhandlingsmØte mellom partene den

8. juni og foreslo et møte 12. juni, Vedleee 6. Etter nærmere avklaringer ble det først avtalt et møte

den 14. juni, men som likevel ikke passet for BKK, og man ble så enige om et møte L7. juni.

Dagen f6r det avtalte møtet, på søndag 16. juni 2019, fikk vi opplyst av BKK at forhandlingsmøtet ble

avlyst. Dette skjedde etter at BKK hadde sendt ut pressemelding og orientert Firda om sitt standpunkt.
Vi var overrasket både over at BKK avlyste forhandlingsmØtet og reagerer sterkt på hvordan dette ble
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gjort. Orienteringen fra BKK til media var åpenbart et brudd på konfidensialitetsbestemmelsen i

Forhandlingsavtalen, jf. punkt 8 i denne avtalen:

All informasjon som utveksles mellom Portene og informosjon i forbindelse med utorbeidelse

og gjennomføring ov Transoksjonen, skal behandles konfidensielt.

Det foktum at diskusjoner og forhondlinger pågår vedrørende en mulig Transaksjon skol også

behandles konfidensielt med unntok ov i prosesser for norske domstoler og ved korrespondanse

med norske myndigheter som krever innsyn med tilstrekkelig hjemmel i lov eller forskrift.

4. Offentliggjpring av forhandlingsavtale og utkast til transaksjonsavtale

I ettertid må det dessverre konstateres at begge parter, BKK og SF Holding brukte betydelig tid og

ressrlrser, blant annet på due diligence og rådgivere, for å tilrettelegge for en forhandlingsprosess,

men at BKK deretter valgte å avslutte prosessen før reelle forhandlinger kom igang. Møtet som ble

avlyst av BKK 17. juni skulle være første gang partene skulle møtes ved forhandlingsbordet. Denne

ressursbru ken fin ner vi kritikkverdig.

Vi finner også BKKs fremgangsmåte med å informere media om avsluttede forhandlinger før dette ble

meddelt fylkeskommunen både kritikkverdig og uprofesjonelt. Vi hadde imidlertid ikke hatt noen

innvendinger til at det ble sendt ut pressemelding om at forhandlingene var avsluttet. Det ville være

naturlig at partene hver for seg eller helst sammen ga offentlig informasjon om dette siden det har

vært offentlig kjent at partene har forhandlet.

Nå som forhandlingene er avsluttet er det etter vårt syn heller ingen forretningssensitiv informasjon i

forhandlingsavtalen av 28. januar eller i utkastet til transaksjonsavtale av 8. mai 20L9 som BKK

utarbeidet, jfr. vedlegg 5. Sistnevnte utkast inneholder ingen opplysninger om verdien av SFE-aksjer

eller de to aktuelle kraftverkene eller noen andre sentrale parameter for å kunne inngå en avtale om

salg av aksjer. Utkastet er i så måte symptomatisk for disse forhandlingene, de ble avsluttet av BKK før
partene overhodet kom i gang med reelle forhandlinger.

Slik vi forstår det har heller ikke BKK noen innsigelser mot at forhandlingsavtalen og utkastet til
transaksjonsavtale blir offentliggjort. Tvert imot så forstår vi det slik at BKK offentlig har oppfordret
fylkeskommunen om å gjøre dette, noe som i seg selv er en uvanlig fremgangsmåte mellom to parter

som har forhandlet. Den 19. juni 2019 uttaler konsernsjef Jannicke Hilland til Firdal:

- Vi hor ein signert intensjonsavtale. Vi hor utkost til tronsoksjonsovtole. Det er gjennomført

verdivurderingar der det er sett teknisk verdi på kraftverka det gjeld, og det finst diverse

dokumentasjon på dei kommersielle forhandlingone. Dette kan vi gjerne legge fram, og eg

oppmodar fulkeskommunen om å gi sitt somtykke til ot vi frigir det.

Vi har ingen grunn til å tro at Hilland skalvære uriktig gjengitt, sitatet er heller ikke på noe tidspunkt

korrigert fra BKKs side. Vi har ikke mottatt noen henvendelse fra BKK med anmodning om samtykke

t https://www.firda.no/nvh eiter/politikk/enersibransien/fvlkesutvalet-skuldar-bkk-for-tillitsbrot-oe-usan n ins-
bkk-vi-har-dokumentasion-la-oss-fa-legee-den-fra m/s/5-15-828772?access=eranted
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fra SF Holding til at konfidensialitetsforpliktelsen heves, men legger på bakgrunn av ovenstående til
grunn at offentliggjøring er i tråd med BKKs ønske.

Hilland synes også å legge til grunn at <verdivurderingar> av SFEs kraftverk og <<dokumentasjon på dei
kommersielle forhandlinganen kan gjØres offentlig kjent dersom fylkeskommunen samtykker. Dette
må imidlertid bero på en misforståelse, og vi stiller oss undrende til denne oppfordringen. Det er
åpenbart at opplysninger om verdivurderinger av SFE og SFEs anleggsmidler ikke kan gjøres offentlig
kjent uten at dette er avklart med SFE. SFE har bl.a. obligasjonslån som oppstiller krav til hvordan slik
informasjon skal håndteres. Vi kan derfor ikke omtale forhold som gjelderverdivurderinger av SFE eller
SFEs anleggsmidler, kraftverk o.1., og dette står heller ikke BKK og SF Holding fritt til å omtale offentlig.

lngen slike opplysninger om SFE skal derfor offentliggjØres.
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Ulf Larsen

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ulf Larsen

lørdag 4. november 2017 18:41

Hilland Jannicke
Jenny Ellaug Følling; Tore Eriksen

SFE - Sogn og Fjordane fylkeskommune - BKK

Viktighet: Høy

Vi viser til telefonsamtale med fylkesordfører Jenny Følling den 3. november om et møte for å diskutere temaer av
felles interesse for BKK og fylkeskommunen om eierskapet i SFE. Som opplyst av fylkesordfØrer Følling kommer vi
tilbake med forslag til agenda for møtet.

Fylkesutvalget ble orientert om status for arbeidet med utredning av et felles produksjonsselskap - <Vestlandskraft
DA> - og behandlet alternativer til <Vestlandskraft> i møte 31. oktober. Fylkesutvalget konkluderte med at det var
Ønskelig at det ble tatt snarlig kontakt med BKK for å drøfte temaer av felles interesse for BKK og fylkeskommunen.
Basert på behandlingen i fylkesutvalget ønsker vi å drøfte følgende temaer med BKK i et møte:

L. Status for BKKs <porollelle store prosesser som pågår, deriblont Statkroft sin exit prosessr (epost fra
produksjonsdirektør Teigland 6. oktober), og betydning for framdriften i arbeidet med å utrede DA-
modellen.

2. Spørsmål om fylkeskommunen kan bidra med løsninger til (statkraft sin exit prosessr.
3. BKKs framtidige eierskap i SFE-konsernet ved etablering av et felles produksjonsselskap, <drop down> eller

uendret eierstruktur i SFE-konsernet.
4. Orientering om prosessen med sammenslåing av fiTlkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane, og

fylkeskommunens arbeide med å utrede alternativer til DA-modellen, herunder fondsmodellen og modeller
hvor fylkeskommunen beholder <bestemmende innflytelse> i SF Holding.

Vi er beredt til et snarlig møte, fortrinnsvis i FØrde, og foreslår følgende tidspunkter;8.1_!,14.11 etter kl. 10. eller
23.LL. Fra fylkeskommunen vil Jenny Følling, Tore Eriksen og vi delta.

Vi ser fram til en snarlig tilbakemelding på forslagene til møtetidspunkt.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Ulf Larsen

Pa rtner
Advokat - Møterett for HØyesterett

Postboks LJ.4B Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 1.1 99 00 | Faks: + 47 947 47 0OO I Mobil: +47 9911 99 05
E-post: ul@lundogco.no I www.lundogco.no

This communication is intended for the person (s) named above only. lt may contain information that is confidential
or legally privileged. lf received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 991.1.99
00.
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Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Hilland Jannicke <Jannicke.Hilland@bkk.no >

fredag 1 5. februar 2019 09:56
Tore.Eriksen@sfj.no; U lf Larsen

Konglevoll Ketil
Avtale mellom Sogn og Fjordane Holding AS og BKK AS

Hei

Vi viser til avtale mellom Sogn og Fjordane Holding AS og BKK AS datert 28.01..2019 om forhandlingar om overf6ring
av aksjar i SFE AS. DNB og Pareto har no innhenta tilbod frå rådgjevarar som kan utføra Due Diligence av SFE og
utarbeiding av finansiell modell som kan nyttast i forhandlingane.

Frå BKK si side har det heile tida vore ein premiss at overtaking av @sterbø og Mel kraftverk er del av ei eventuell
exit-løysing. Dette er også tatt inn i avtalen mellom SF Holding og BKK, og vi har oppfatta at dette er noko det er
semje om å jobba vidare med. BKK vart derfor overraska over at dette vart tema i styremøtet i SFE den 7. februar
2019. Mot stemmene til styremedlemmene utnemnd av BKK konkluderte styret slik: <styret rår BKK og

fylkeskommunen frå eiexit-løysing for BKK som føreset overføring av anleggsmidlar frå SFE tit BKK. Ein reint finonsiett
exit kan vere bro for SE med tonke på vidare utvikling dersom den ikkje i for sterk grod belostor SFE sin bolonse.
Alternotivt at SFE sit att med B-aksjar som kan omsetjost til ein finonsiell investor.>t

Sett i lys av at også styremedlemmene oppnemnd av SF Holding er mot overføring av anleggsmidlar som ein del av
exit-løysinga, og at styret og administrasjonen er viktige rådgjevarar for SF Holding og fylkeskommunen, Ønskjer vi ei
tilbakemelding på korleis vi skal forhalda oss til dette utspelet. BKK ønskjer ikkje å delta i ei kostbar og
ressurskrevjande utgreiing dersom administrasjon og eit styrefleirtal støtta av medlemmene oppnemnd av SF

Holding vil motarbeida dette.

Vi er sjølvsagt tilgjengelege for eit snarleg møte for å drøfta dette sp6rsmålet nærmare, og ser fram til dykkar
tilbakemelding.

Vennleg helsing
Jannicke Hilland
Konsernsjef BKK
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forhandlinger om overføring av aksjer i Sogn og Fjordane Energi AS
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Denne avtalen (<Arnalen>)er inngått [dato] mellom:

BKK At org. nr. 880 309 102, som aSelgenr

og

Sogn og Fjordane Holding AS, org. nr. 989 339 338, som <Kjgper>

Selger og Kjøper betegnes sammen som r<Partener og hver for seg som nPart>

1 BAKGRUNN FORAWAIEN

Sogn og Fjordane Energi AS (<Selskapet>) driver virksomhet innen kraftproduksjon, strørnsalg og nett.
Selskapet har en aksjekapital på 774589900 kroner fordelt på 7738 387 aksjer hver pålydende 100
kroner. Partene eier begge aksjer i Selskapet. Selskapets aksjer er delt inn i to aksjeklasser. Partene
eierskap fordeler seg slik:

A-aksjer B-aksjer Totalt antall aksjer Eierandel
Sogn og Fjordane Holdine AS 2 556 604 1 278 300 3 834 904 49,557 %

BKK AS 1 900 275 950 138 2 850 413 36,835%

BKK har videre en opsjon til innen ordinær generalforsamling i 2020 å tegne ytterligere 73 111 aksjer i

Selskapet.

De øvrige aksjene iselskapet eies av kommuner i Sogn og Fjordane fylke.

Selger og Kjøper har startet forhandlinger med sikte på å inngå avtale om salg av hele eller deler av Selgers

aksjer i Selskapet {<Aksjener} til Kiøper og/eller Selskapet (<Transaksjonen>}.

Avtalen beskriver Partenes foreløpige enighet om enkelte hovedvilkår for Transaksjonen og den videre
prosess for å inngå en bindende arrtale.

2 T*ANSAKSJONEN

Transaksjonen består av to hoveddeler:

1. Selskapet overfører Mel kraftverk og Østerbø kraftverk (under bygging) til Selger. Selger
overdrar/innløser en andel av Akjene som Selger eier i klasse A til Selskapet som tilsvarer disse

eiendelenes verdi (<Kraftverk-vederlaget>r).
2. Den delen av Aksjene som Selskapet ikke kjØper/innløser iht. pkt. 1 ovenfor skal, så langt Kjøper

kan finansiere, selges til Kjdper mot et kontantvederlag {cKontantvederlagetr}, Selgers eventuelle
resterende A-aksjer byttes til fritt omsettelige B-aksjer ved giennomføringen av Transaksjonen.

3 DUE DITIGEIICE. FINANSIETT MODETI

Partene skal forhandle om pris for Aksjene og verdien av Kraftverk-vederlaget. Som et utgangspunkt for
disse forhandlingene er Partene enig om i fellesskap å innhente uavhengige tredjeparter for å giennomføre

en teknisk, juridisk og økonomisk due diligence av Selskapet, herunder og særskilt for Mel og Østerbø
kraftverk, (<Due Diligencen) samt utarbeide en finansiell modell som skal eiØres tilgjengelig for Partene og
partenes rådgivere, samt Kjøpers bankforbindelse og for verdsettelsesformål (tFinansieli Modell>| (i

felleskap benevnt som cTredjepartsdokumentasjonen r).
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Dersom det avdekkes negative forhold gjennom Due Diligence som ikke er hensyntatt ved verdsettelsen,
skal det foretas en justering for dette ved endelig fastsettelse av Kraftverk-vederlaget.

Tredjepartsdokumentasjon skal bestilles, defineres og utføres på vegne av Partene i felleskap. Alle
tilknyltede kostnader skal dekkes av Partene med en halvpart hver. Dokumentasjonen som fremlegges i

forbindelse med Due Diligence skal også aiøres tilgjengelig for Partene og deres rådgivere.

4 TORUTSETNINGER FOR ENOETIG AWAI.E

Avtalen om Transaksjonen skal reflektere at Partene forutsettes å ha lik kunnskap om Selskapel og
Selskapets kraftverk. Garantier og adgang til å rette krav mot hverandre eller Selskapet skal derfor være
begrenset sammenlignet med ordinære aksjekjøpsavtaler. Det forutsettes imidlertid at alle kjente forhold
av vesentlig betydning f or verdsettelsen er fremlagt i forbindelse med utarbeidelsen av

Tredjepartsdokumentasjonen, sa mt gjort tilgjengel ig for Pa rtene.

Aksjene skal overføres fri for heftelser

Mel og østerbø kraftverk skal overføres fri for andre heftelser enn de heftelser som naturlig følger
kraftverkene.

Det forutsettes videre at Parlene bli enige om en ny avtale knyttet til de av Aksjene sam Selger skal

beholde, herunder bl.a. frafallelse av forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i Kjøper til kommuner i Sogn

og Fjordane, medvirkning i forbindelse med eventuelt fremtidig salg av Selgers resterende aksjer i

Selskapet, samt restriksjoner vedrørende privat eierskap av aksjer i Kjøper som kan påvirke den frie
omsetteligheten av Selgers B-aksjer i Selskapet.

5 øVRIGE FORPUKTETSER

Når Partene er enig om en endelig avtale er partene forpliktet til å stemme for Selskapets deltakelse i

Transaksjonen i Selskapets generalfcrsamling og for øvrig medvirke til en giennomføring av Transaksjonen
gjennomføres så hurtig som mulig.

5 FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFøRING AV TRANSAKSIONEN

Gjennomføring av Transakjonen er særlig betinget av at fglgende forutsetninger oppfylles eller gis avkall
på:

1. Enighet om pris;
2. Finansiering;

3. At ikke Tredjepartsdokumentasjonen iht. pkt. 3 avdekker forhold av vesentlig negativ betydning;

4. Godkjennelse av Transaksjonen fra styret i Selger, styret i Kjøper, generalforsamlingen i Selskapet

og fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune;
5. Enighet om avtale vedrørende visse aksjonærforhold;
6. Partene har inngått Aksjekjøpsavtalen; og

7. Alle nødvendige godkjenninger og samtykker har blitt mottatt fra myndigheter og tredieparter.

7 VTDERE FORHANDLINGER

Partene er enige om å følge denne tidsplanen i det videre arbeid mot å gjennomføre Transakjonen
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nd

[24.01.1e]

[28.01.lel

[28.02.1el

Aktivitet

Signering av Avtalen og engasjement av tredjeparter for utarbeidelse av
Tredjepartsdokumentasjonen
Oppstart prosesser for utarbeidelse av Tredjepartsdokumentasjonen og åpning av datarom
snarest mulig deretter
Foreløpig utkast på Due Diligence {inkludert såkah aRed Flagr report} samt Finansiell
Modell (inkludert såkalt ( DatabokD)

Første utkast til transaksjonsavtale deles mellom Partene
Første forhandlingsmøte {med presentasjon av Partenes utgangspunk for forhandlingene)
Ferdigstillelse Due Diligence
Kommerslell enighet I Signering av transaksjonsavtale
Gjennomføring av transaksjon (herunder avklaring av myndighetsgodkjennelser, etablering
av finansiering etc.)

***

[07.03.1s]
[14.03,191

[22.03.le]
[2e.03.leI
[April/Mai't9l

Dersom Partene ikke er enig om en endelig, bindende aWale innen 1. mai 2019, skal Avtalen ikke lenger
være bindende.

8 KONFIDENSIAIITE-f

All informasjon som utveksles mellom Partene og informasjon i forbindelse med utarbeidelse og
gjennomf6ring av Transaksjonen, skal behandles konfidensielt.

Det faktum at diskusJoner og forhandlinger pågår vedrørende en mulig Transaksjon skal også behandles
konfidensielt med unntak av i prosesser for norske domstoler og ved korrespondanse med norske
myndigheter som krever innsyn med tilstrekkelig hjemmel i lov eller forskrift.

,"ro 28//- I q
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for BKK AS
Inavn]

for Sogn og Fjordane Holding AS
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Ulf Larsen

Fra:

Sendt:
TiI:
Kopi:
Emne:

Ulf Larsen

torsdag 25. april2019 09:16
Clausen Jan Erik

Konglevoll Ketil; Per Andreas Bjørgan
Forhandlinger mellom BKK og SF Holding om døp av aksjer i SFE - framdrift
mm

Vi viser til avtale om forhandlinger om kjpp av aksjer datert 28. januar 2019 mellom BKK og SF Holding
(< Forhandlingsavta len ))).

Vi konstaterer at partene er kommet på etterskudd i forhold til tidsplanen for videre forhandlinger, jf. punkt 7 i

Forhandlingsavtalen, men at endelige due diligence rapporter kan forventes i løpet av de kommende L-2 uker.
Formelt er ikke Forhandlingsavtalen bindende dersom partene ikke har kommet til endelig, bindende avtale innen l-.
mai, jf. punkt 7 siste avsnitt i Forhandlingsavtalen, men SF Holding og fylkeskommunen er selvfølgelig innstilt på å
gjennomføre de aktiviteter som er skissert i punkt 7 med sikte på å komme til enighet om å kjøpe BKKs aksjer i SFE
(så langt dette lar seg finansiere). Av hensyn til den pågående finansieringsprosessen, den forsinkede framdriften i

forhandlingsprosessen og planlagt behandling av saken i fylkestinget 3. juni 20L9 har SF Holding behov for å gj6re
due diligence rapportene tilgjengelige for øvrige finansieringspartnere (selvf6lgelig mot konfidensialitetserklæringer)
i tillegg til bankforbindelsen så snart som mulig, og vi ber for god ordens skyld bekreftet at BKK ikke har noen
innvendinger til dette.

Vi har forstått det slik at BKK ønsket å utarbeide et førsteutkast til transaksjonsavtale, og vi tillater oss å be opplyst
når slikt utkast kan forventes.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Ulf Larsen

Partner
Advokat - Møterett for H@yesterett

i'l

,i
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
'f el: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 OO0 | Mobil: +47 9911 99 05
E-post: ul@Lundogco.no I www.lundogco.no

This communication is intended for the person (s) named above only. lt may contain information that is confidential
or legally privileged. lf received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 991199
00.
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SOGN OG FJORDANE HOLDING AS
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Transaksjonsavtale
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Denne transaksjonsavtalen ("Avtalen") er inngått [dato] mellom:

l. Sogn og Fjordane Holding AS, org.nr. 989 339 33g ("SFH"); og

2. BKK AS, et norsk aksjeselskap med org.nr. gg0 309 102 ("BKK");

heretter i felleskap benevnt "Partene", og den enkelte en "part".

I BAKGRUNN

(A) Partene eier aksjer i Sogn og Fjordane Energi AS, org.nr. gg4 gg2 092 ("selskapet") som
følger:

De øwige aksjene i Selskapet eies av kommuner i sogn og Fjordane fylke ("sF-
kommunene")

(B) Partene inngikk 28. januar 2019 en forhandlingsavtale ("Forhandlingsavtalen") og er enige
om en restrukturering av eierskap etter følgende hovedprinsipper:

(i) BKK overtar Mel kraftverk og Østerbø kraftverk (under bygging);

(ii) BKK overdrar til Selskapet en andel av
sine A-aksjer fog
Østerbø kraftverk

B-alajetl i Selskapet som tilsvarer verdien av Mel kraftverk og
(under bygging);

2

(iii) Resterende av BKKs aksjer (både A- og B-aksjer) i selskapet selges til SFH mot et
kontantvederlag så langt SFH kan finansiere dette (imidlertid slik at alle A-aksjer
selges før B-aksjer). BKKs eventuelle resterende A-aksjer ombyttes til fritt
omsettelige B-aksjer.

(C) På bakgrunn av punkt (B) har partene inngått Avtalen.

2.1

TRANSAKSJONEN

Inaholdet i Transaksionen

Partene er enige om at følgende transaksjonerlhandlinger ("Transaksjonen") skal
gjeruromføres på de vilkår og betingelser som følger av Avtalen:

Mel kraftverk og Østerbø krafnerk (under by4gtns)2. t.1

Selskapets heleide datterselskap, SFE produksjon AS, org.nr. gg4 gg2106 ("SFEp"), skal
fisjoneres ("Fisjonen"), hvor Mel kaftverk og Østerbø kraftverk (som nærmere omtalt
nedenfor) utfisjoneres til ett nystiftet selskap ("OT") som vil være overtakende selskap i
Fisjonen. Resterende eiendeler og forpliktelser tilhørende SFEP forblir i SFEP. De ansatte i
SFEP skal ivaretas på en god måte for både de ansatte, SFEP og BKK, og arbeidsmiljølovens
regler skal følges.

SFH 2 5s6 604 I 278 300 3 834 904 49,557 %
BKK 1 900 275 9s0 138 2 8s0 413 36,835 yo

I_590693_V1 31.05.13
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Ved Gjennomføringen (som definert nedenfor) overføres samtlige aksjer i OT til BKK mot
at BKK som vederlag overfører til Selskapet [X] A-aksjer [og [X] B-aksjerl i Selskapet
(',Bytteaksj.o"'')[].-ett"aksjenesomoverdrasi
forbindelse med Transaksjonen skal være fri for heftelser.

Mel kraftverk, som etter gjennomføringen av Fisjonen vil tilhøre OT, består i hovedsak av
gff. [X], bnr. txl i IXI kommune samt de eiendeler, rettigheter (inkludert teknisk
dokumentasjon) og konsesjoner som naturli g hører til dette (heretter i felleskap benevnt
"Mel kraftverk"). En overordnet beskrivelse av de vesentligste eiendeler, rettigheter og
konsesjoner knyttet til Mel kaftverk, som etter Fisjonen vil tilhøre OT, følger vedlagt som
vedlegg 2.l.lA og inkluderer, men er ikke begrenset til de eiendeler, rettigheter og
konsesjoner som fremkommer av dette vedlegget. Vedlegg 2.l.lA angir dessuten enkelte
forpliktelser knyttet til Mel kraftverk, og de forpliklelser som eksplisitt er newt her anses
inkludert i Mel kraftverk.

Østerbø kraftverk, som etter gf ennomføringen av Fisjonen vil tilhøre OT, består i hovedsak
av gnr' [X], bnr' txl i txl kommune (hvor kraftverk er under bygging) samt de eiendeler,
rettigheter (inkludert teknisk dokumentasjon) og konsesjoner som naturli g hører til dette
(heretter i felleskap benevnt "Østerbø kraftverk"). En overordnet beskrivelse av de
vesentligste eiendeler, rettigheter og konsesjoner knyttet til Østerbø kraftverk, som etter
Fisjonen vil tilhøre OT, følger vedlagt som vedlegg 2.1.18 og inkluderer, men er ikke
begrenset til de eiendeler, rettigheter og konsesjoner som fremkommer av dette vedlegget.
Vedlegg 2|l1B angir dessuten enkelte forpliktelser knyttet t1I Øsrerbø kraftverk, og de
forpliktelser som eksplisitt er nermt her anses inkludert i Østerbø lraftverk. Forut for
gjennomføring av Fisjonen, skal gjenstående matrikulering og tinglysing knyttet t1lØsterbø
kraft verk gj eruromføres.

Salg av A-aksjer til SFH

utover de A-aksjer [og [x] B-aksjerl som blir overdratt til Selskapet t-

-l 

under puntt i.t.i, eier BKK txl A-aksjer i Selskapet og [x] B-aksjer.
[X] av disse A-aksjene [[og [X] av disse B-aksjenel ("Salgsaksjene") skal BKK selge til
sFH fri for heftelser for NoK [X] pr. aksje, totalt NoK IXI ("Kontantvederlaget").

[Bytte av A-aksjer til B-aksjer

Etter gjennomføringen av transaksjonene i punkt Z.l.l og2.1.2, eier BKK [X] A-aksjer i
Selskapet ("Konverteringsaksjene"). Konverteringsaksjene skal BKK overføre til SFH mot
vederlag i form ay at sFH overfører det samme antall B-aksjer Selskapet
("Konverteringsvederlagsaksjene") til BKK, slik at BKK vil eie totalt er1

ved enhver overdragelse av noen av
eller alle de Gjenværende BKK-aksjene som måtte finne sted fra BKK innen to åtr fra
Gjennomføringen. Videre forplikter SFH seg til å (i) gjøre sitt ytterste for at øwige
aksjonærer i Selskapet gjør det salnme, og (b) sørge for at ny erverver av de Gjenværende
BKK-aksjene godkjennes av sfyret, eller dersom styret gfu sin godkjennelse, av
generalforsamlingen ved overprøving av styrets vedtak, så lenge erverver godkjennes
konsesjonsmessig.
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For de Gjenværende BKK-aksjene opprettholder BKK vanlige aksjonærrettigheter.]

2.2 GiennomføringenavTransaksjonen

Partene forplikter seg til å gøre det som er nødvendig for at Avtalen skal kunne
gjennomføres så snart som praktisk mulig, herunder å stemme for, og å instruere styret til å

stemme for (eller om nødvendig å skifte ut styret), slike vedtak som måtte være rødvendige.
Dersom lovkrav e.l. er til hindrer for planlagt transaksjonsstruktur, skal Partene i god tro
forhandle om å endret transaksjonsstruktur for å oppnå samme resultat, imidlertid slik at

ingen av Partene er forpliktet til å akseptere slik endret transaksjonsstruktur hvis denne

medfører en tyngre økonomisk belastning for Parten (som f.eks. skattebelastning).

3 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN

3.1 Hver av Partenes forpliktelse til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende
forutsetninger er oppfylt eller frafalt på eller før Gjennomføringstidspunktet:

(a) at Fisjonen er gjennomført i tråd med punkt 2.1.1;

(b) at det for utfisjonering av Mel kraftverk og Østerbø kraftverk til OT med påfølgende

overdragelse av aksjer i OT til BKK er oppnådd nødvendige konsesjoner og
samtykker etter varurfallrettighetsloven av 14. desember l9l7 nr. 16 uten vilkår, uten
endring av underliggende konsesjoner, samt at departementet i den forbindelse
frafal ler sin forkj øpsrett etter vannfallrettighetsloven;

(c) at NVE har samtykket til at anleggskonsesjoner tilknyttet Mel kraftverk og Østerbø
kraftverk videreføres uendret etter utfisjonering av kraftverkene til OT med
påfølgende overdragelse av aksjer i OT til BKK;

(d) oppnåelse av aksjeerveruskonsesjon etter vamfallrettighetsloven $ 23 tredje ledd uten
vilkår, som følge av at SFH øker sin eierandel i Selskapet;

(e) Partene har meldt overdragelsen av Bytteaksjene, Salgsaksjene, Konverteringsaksjene
og Konverteringsvederlagsaksjene til OED, og (i) OED har bekreftet at deres

fforbehold om konsesjonsbehandling og forkjøpsrett ved fremtidige aksjeerverv stilt i
forbindelse med tidligere omorganisering av selskapsstrukturen i Selskapetlt ikke blir
benyttet som følge av overføringen av Bytteaksjene, Salgsaksjene,

Konverteringsaksjene eller Konverteringsvederlagsaksjene, (ii) OED har innvilget
aksjeervervskonsesjon etter vannfallrettighetsloven $ 23, som følge av at SFH øker sin
eierandel i Selskapet, samt (iii) at det ikke stilles nye tyngende vilkår (inkludert, men

ikke begrenset til, at overdragelsen ikke får noen negative konsesjonsmessige
konsekvenser for BKK).

(0 [tredjepartssamtykkerellerandreoffentlige samtykker?]

(g) at styret i Jølstad Kraft DA har blitt notifisert om Transaksjonen;

I WR: Vi antar at OED har stilt slike vilkår ved tidligere omorganisering av SFE. Mottar gjerne kommentar fra
SFE på dette.
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(h) at den andre Part har overholdt sine forpliktelser under Avtalen som skal være oppfylt
eller overholdt før eller på Gjennomføringstidspunktet.

3.2 I tillegg til betingelsene under punkt 3.1, er BKKs forpliktelse til å giennomføre
Transaksjonen betinget av at følgende forutsetninger er oppfylt eller frafalt på eller før
Gj ennomføringstidspunktet :

(a) at øwige aksjonærer i Selskapet har fraskrevet seg forkjøpsrett til
Konverteringsvederlagsaksj ene;

(b) at øvÅge aksjonærer i Selskapet har fraskrevet seg forkjøpsrett til de Gjenværende
BKK-aksjene for enhver aksjetransaksjon som finner sted innen to år etter
Gjeruromføringen;

(c) feventuelle andre forhold?]; og

(d) at det i perioden frem til Gjennomføringen ikke har inntrådt forhold som påvirker Mel
kraftverk, Østerbø kraftverk eller OT på en vesentlig negativ måte.

4 FORPLIKTELSER I PERIODEN FREM TIL GJENNOMFØRINGEN

I perioden frem til og Gjeruromføringen skal Partene gjøre det de kan for å sørge for at
Selskapet, Mel kraftverk og Østerbø kraftverk forvaltes i samsvar med god forretningsskikk.

Så snart som praktisk mulig etter irurgåelsen av Avtalen, skal partene:

(a) sørge for at det blir avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for
vedtakelse av en fullmakt for styret tilstrekkelig for at Selskapet kan erverve egne
aksjer som forutsatt i punkt 2.1.1;

(b) gjøre sitt ytterste for at Fisjonen blir vedtatt iht. punkt 2.1.1

5 BRUDD PÅ AVTALEN FØR GJENNOMFØRING OG HEVING

Frem til Gjennomføringen skal Partene straks skriftlig meddele hverandre om forhold som
de blir kjent med som medfører brudd på Avtalen.

5.3

Avtalen kan heves når som helst før Gjennomføringen ved skriftlig avtale mellom Partene,
eller ved skriftlig erklæring fra en av Partene til den andre Part dersom betingelsene for
Gjennomføringen som fremgår av punkt 3 ikke er opp8ilt eller frafalt før [dato].

Dersom Avtalen heves etter punkt 5.2, skal Partenes videre forpliktelser etter Avtalen
bortfalle og ha ingen ytterligere virkning, dog slik at:

(i) heving ikke skal påvirke en Parts rett på, eller ansvar for, erstatning som fø\ge av
brudd på Avtalen som er etablert forut for heving av Avtalen;

dersom en Part har hevet Avtalen på grunn av den annen Parts vesentlige
mislighold av Avtalen, skal slik heving ikke begrense den hevende Parts rett til å

5.1

5.2

(ii)
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kreve erstatning for økonomisk tap som oppstår som følge av bortfall av Avtalen;
og

(iii) Partenes forpliktelser under punkt 8 skal fortsette å gjelde etter slik heving;

og alltid slik at dersom Avtalen heves skal ingen av Partene ha krav mot den andre Part for
noe tap som følger av slik heving med mindre det er utvist forsett eller grov uaktsomhet.

GJENNOMFØRING

6.1 Gjennomføring av Transaksjonen ("Gjennomføringen") skal finne sted i lokalene til BKK i
Bergen klokken 09:00 så snart som praktisk mulig etter at den siste av betingelsene i punkt 3

er oppfylt eller frafalt (med unntak for betingelser som skal oppfylles på Gjennomføringen
og betinget av oppfyllelse eller frafall av disse betingelsene på dette tidspunktet), men i
ingen tilfeller senere enn på den femte bankdagen deretter, med mindre annet er skriftlig
avtalt mellom Partene.

Alle handlinger som utføres i forbindelse med Gjennomføringen, som beskrevet i punkt 6.2,

6.3 og 6.4 skal anses for å ha funnet sted samtidig som en del av 6n enkelt transaksjon og

ingen leveranse skal anses for å ha funnet sted før samtlige slike handlinger er fullført.

6.2 Ved Gjennomføringen skal SFH:

(i) sørge for at Selskapet bekrefter mottak av Bytteaksjene og overdragelsen av

samtlige aksjer i OT ved å signere sluttseddelen2 vedlagt som vedlegg 6.2 (i), og

overlevere derure til BKK;

(ii) sørge for at OT overleverer kopi av styreprotokoll med godkjennelse av

overdragelsen av samtlige aksjer i OT til BKK, samt at OT utsteder
aksjeeierbok for OT som viser at BKK er registrert som eier av samtlige aksjer;

(iiD

(i")

betale Kontantvederlaget til slik bankkonto som angitt av BKK;

bekrefte mottak av Salgsaksjene ved å signere sluttseddelen3 vedlagt som

vedlegg 6.2 (iv), og overlevere denne til BKK;

(v) bekrefte overdragelsen av Konverteringsvederlagsaksjene og mottak av
Konverteringsaksjene ved å signere sluttseddelena vedlagt som vedlegg 6.2 (v),

og overlevere denne til BKK;

(vi) sørge for at Selskapet overleverer kopi av styreprotokoll med godkjennelse av

overdragelsene av Konverteringsaksjene og Konverteringsvederlagsaksjene til
BKK, samt at Selskapet utsteder aksjeeierbok for Selskapet som reflekterer
dette; og

(vii) levere til BKK tjenesteavtalen vedlagt som vedlegg 6.2 (vii) signert av

Selskapet.

2 Sluttseddelen gjøres helt enkel og følger kjøpsloven. Det gis ingen spesifikke garantier utover at ingen aksjer eller noen av
kraftverkene er beheftet utover som fremkommer av grunnboken.
3 Sluttseddelen giøres helt enkel og følger kjøpsloven. Det gis ingen spesifikke garantier utover at ingen aksjer er beheftet.
a Sluttseddelen gjøres helt enkel og følger kjøpsloven. Det gis ingen spesifikke garantier utover at ingen aksjer er beheftet.
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Ved Gjennomføringen skal BKK:

(i) bekrefte mottak av samtlige aksjer i OT og overdragelsen av Bytteaksjene ved å
signere sluttseddelen vedlagt som vedlegg 6.2 (l), og overlevere denne til
Selskapet;

(ii) bekrefte overdragelsen av Salgsaksjene ved å signere sluttseddelen vedlagt som
vedlegg 6.2 (iv), og overlevere denne til SFH;

(iii) bekrefte overdragelsen av Konverteringsaksjene og mottak av
Konverteringsvederlagsaksjene ved å signere sluttseddelen vedlagt som vedlegg
6.2 (v), og overlevere denne til BKK; og

(iv) levere til SFH tjenesteavtalen vedlagt som vedlegg 6.2 (vii) signert av BKK.

Ved Gjennomføringen skal SFH og BKK:

(i) [Noen felleshandlinger som GF i Selskapet etc. - avhengig av
transalaj onsstrukfurl ;

ETTERFØLGENDE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Forutsatt at Gjennomføringen har funnet sted, og med virkning fra Gjennomføringen:

(a) frafaller BKK for(øpsrett til de aksjer i SFH som Sogn og Fjordane Fylkeskommune
innen to år etter Gjennomføringen måtte overføre til SF-kommunene i forbindelse med
sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Sordane fylker; og

(b) dersom BKK ønsker å selge aksjer i Selskapet etter Gjennomføringen, skal SFH sørge
for at Selskapet for due diligence-formål bistår med tilrettelegging av datarom,
besvarer due diligence-spørsmåI, gir tilgang til ledende personell, fasiliteter og på

forespørsel deltar på fysisk eiendomsbefaring.

8 DIVERSE

8.1 Meddelelser

Enhver meddelelse som noen av Partene skal gi etter denne Avtalen skal være skiftlig og
skal anses som gitt dersom den er sendt med forhåndsbetalt rekommandert post eller sendt på
e-post til den andre Partens adresse som angitt nedenfor:

TiI SFH: Sogn og Fjordane Holding AS

ved: fnavn]

Fylkeshuset

Askedalen 2

6863 Leikanger

E-post: [e-post]
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Med kopi til:

TiI BKK: BKK AS

ved: []
Postboks 7050

5020 Bergen

E-post: tll

Med kopi til: Wikborg Rein Advokatfirma AS

ved: Jan Erik Clausen

Postboks 1233 Sentrum

5811 Bergen

E-post: iec@wr.no

eller til slik adresse som vedkommende Part heretter skriftlig angir til den annen Part.

8.2 ForhodettilForhandlingsavtalen

Avtalen og dens vedlegg erstatter Forhandlingsavtalen. Forhandlingsavtalens punh 8 gjelder
imidlertid fortsatt.

8.3 Lowalg

Denne Avtalen og alle andre forhold Avtalen relaterer seg til skal reguleres av, og tolkes i
samsvar med, norsk rett.

8.4 Tvisteløsning

Enhver tvist, uenighet eller krav som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, eller
brudd, opphør eller ugyldighet derav, skal avgjøres ved de ordinære domstoler med Oslo

tingrett som avtalt verneting.

* ,F ,1. ,1. rF

SOGN OG FJORDANE HOLDING AS BKK AS

rm
ved: ff,]
IEG
IEi
E-post: tlf

HilmarHøl
Styreleder

Jannicke Hilland
Konsernsjef
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Vedlegg 2.l.lA: Overordnet beskrivelse av de vesentligste eiendeler og rettigheter knyttet til Mel
kraftverk
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Vedlegg 2,l.lB: Overordnet beskrivelse av de vesentligste eiendeler og rettigheter knyttet til Østerbø
kraftverk



t2/t5

Vedlegg 6.2(i): Sluttseddel for overdragelse av Bytteaksjene
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Vedlegg 6.2(iv): Sluttseddel for overdragelse av Salgsaksjene
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Vedlegg 6.2(v): Sluttseddel for overdragelse av Konverteringsaksjene og
Konverteringsvederlagsaksj ene
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Vedlegg 6.2(vii): Tjenesteavtale
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BKK - Sogn og Fjordane Holding AS - forhandlinger om kjøp av aksjer i SFE

201 9-06-05 Saksprotokoll fylkestinget.pdf

Viktighet: Høy

Vi viser til tidligere kontakt i forbindelse med forhandlinger om kj6p av BKKs aksjer i SFE. Som kjent er partenes
Forhandlingsavtale forlenget fram til L7. juni 2019, jf . punkt 7 og bekreftelser per epost 26. april. Vi vedlesser til
orientering saksprotokoll fra fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune 5. juni 2019. Etter forslag fra
fylkesordfører vedtok fylkestinget nytt punkt 5 i tillegg til fylkesutvalgets tilråding om eierskapet i SFE/SF Holding

<Dersom Sogn og Fjordone Holding AS og BKK vert samde om ein tronsaksjonsavtole innon den avtalte

fristen 77.06.79, vil fylkestinget i ekstroordinært møte 26.06.79 to stilling til om fylkeskommunen godkjenner

transaksjonen. Fylkestinget sitt vedtok i den føreliggjonde soko er såleis gjort med otterhold om ot
fylkestinget kan kome til å handsome soka på nytt 26.06.79.))

Som kjent har partenes finansielle rådgivere i lengre tid forhandlet om de kommersielle vilkårene for et mulig kj6p
av BKKs aksjer, og det er betydelig avstand mellom partene. Vi tror det kan være fornuftig om partene og deres
rådgivere møtes fysisk med sikte på å avklare om det er realistisk å komme til enighet om de kommersielle
vilkårene, slik at det blir avklart om det vil være grunnlag for et eventuelt ekstraordinært fylkesting 26. juni, slik
fylkestinget har åpnet for. I motsatt fall vil nok fylkeskommunen for sin del anse saken om forvaltningen av
eierskapet i SFE som avsluttet, den er godt fornøyd med det vedtaket som ble truffet i fylkestinget 5. juni og vil
gjennomf6re dette så snart forutsetningene er oppfylt.

I samråd med fylkesrådmannen og SF Holding AS foreslår vi et møte i Oslo den 12. iuni 2019. Det er avklart at
fylkesrådmannen og daglig leder i SF Holding kan delta på møtet.

Vi håper på en snarlig tilbakemelding, tiden begynner å bli svært knapp dersom det er vilje og ønske om å komme til
enighet.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Ulf Larsen

Partner
Advokat - Møterett for Høyesterett

Postboks 1148 Sentrum, NO-O1-04 Oslo, Norway
f el + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 O0O I Mobil: +47 9911 99 05
E-post: ul@lundogco.no I www.lundogco.no

This communication is intended for the person (s) named above only. lt may contain information that is confidential
or legally privileged. lf received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 991.199
00.
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