Hafslund ASA
Tillegg til Registreringsdokument datert 24. mars 2011

1. Risikofaktorer
Renterisiko
Per 31. desember 2011 utgjorde andelen fastrente i låneporteføljen cirka 47 prosent.
Pris/kursrisiko aksjer
Hafslund solgte i 4. kvartal 2011 sin aksjeport i solenergiselskapet Renewable Energy Corporation
ASA. Det vises til omtale i aksjonærrapport for 4. kvartal 2011 (http://www.hafslund.no/omhafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=118) Hafslund og Eidsiva Vekst har inngått avtale om å slå
sammen deler av Hafslund Venture sin resterende ventureportefølje inn i et felleseid selskap med
Eidsiva Vekst; Energy Future Invest AS (EFI). Hafslund og Eidsiva vil begge ha en eierandel på 49,5
prosent. EFI vil ha en portefølje med eierskap i 12 selskaper (hel- eller deleide), samt en betydelig
kontantbeholdning. Avtalen ble gjennomført med virkning fra 20. januar 2012. Etter dette vil samlet
engasjert kapital i Embriq (84 prosent) og EFI (49,5 prosent) være om lag 300 mill.
Likviditetsrisiko
Hafslund hadde uutnyttede trekkrettigheter på 4,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

2. Ansvarserklæring
Hafslund ASA erklærer at opplysningene i dette tillegget til Registreringsdokumentet så langt vi
kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra tillegget til
Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at vi har gjort
alle rimelige tiltak for å sikre dette.
Oslo 23. februar 2012,
Hafslund ASA

3. Finansiell informasjon
Kvartalsrapporter
Den 4. mai 2011, 7. juli 2011, 27. oktober 2011 og 1. februar 2012 ble resultat for henholdsvis 1., 2., 3.
og 4. kvartal 2011 godkjent av selskapets styre og offentliggjort. Aksjonærrapportene er tilgjengelige
på Hafslunds hjemmeside:
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=118

4. Hovedtrekk ved virksomheten/organisering
Hafslund er blant Norges største aktører innen nettvirksomhet, strømsalg og produksjon av fornybar
energi. Hafslund ASA (utsteder) er morselskap i konsernet. Konsernet er organisert i fire
forretningsområder og to stabsområder.
Forretningsområdene
• Produksjon
• Varme
• Nett
• Marked
Stabsområdene
• Økonomi og finans
• Kommunikasjon og samfunnsansvar
Forretningsområdet Produksjon består av fire elvekraftverk mellom Øyeren og Fredrikstad i nedre
Glomma og fire mindre kraftverk i Andelva (Eidsvoll), ved utløpet av Mjøsa.
Forretningsområdet Varme omfatter alle oppgaver tilknyttet konsernets varme- fjernvarmesatsning.
Forretningsområdet Nett omfatter konsernets nettdistribusjon og driftssentral.
Forretningsområdet Marked omfatter strøm til privat- og bedriftsmarkedet, kundesenter og
fakturaservice.
Økonomi og finans omfatter blant annet økonomisk styring og rapportering, finansiering og
krafthandel.
Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter blant annet konsernkommunikasjon og oppfølging av
arbeidet med samfunnsansvar.
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5. Endringer i styret i Hafslund ASA
Ola Ertvaag, styremedlem
Ertvaag ble valgt inn i styret første gang 3. mai 2007 og har funksjonstid fram til ordinær
generalforsamling i 2013.
Hans Kristian Rød, styremedlem
Rød ble valgt inn i styret første gang 6. mai 2010 og har funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2013.
Tyra Marie Hetland, styremedlem (ansatterepresentant)
Hetland og nærstående eier 100 B-aksjer i Hafslund.
Per Orfjell, styremedlem (ansatterepresentant)
Orfjell og nærstående eier 252 B-aksjer i Hafslund.
Per Luneborg, styremedlem (ansatterepresentant)
Luneborg og nærstående eier 277 B-aksjer i Hafslund.
Nytt styremedlem:
Odd Håkon Hoelsæter, styremedlem
Hoelsæter er tidligere konsernsjef i Statnett SF fra januar 1992 til februar 2009. Før det var han
driftsdirektør for Samkjøringen av kraftverkene i Norge. Hoelsæter har vært styreleder i Nord Pool
ASA, styremedlem i Gassco AS og Spekter (tidligere NAVO), samt i Hafslund Nett AS og er i dag
styremedlem i bl.a Agder Energi Nett AS og Eidsiva Nett Holding AS. Hoelsæter har også vært
President i NORDEL og ETSO som var de nordiske/europeiske samarbeidsorganisasjonene for de
systemansvarlige nettselskapene. Hoelsæter er utdannet sivilingeniør fra NTH. Hoelsæter ble valgt inn
i styret 4.. mai 2011 med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling 2013. Hoelsæter og
nærstående eier ingen aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247 Oslo, Norge.
Trådt ut av styret: Hanne Harlem.

6. Endringer i konsernledelsen i Hafslund
Finn Bjørn Ruyter, Konstituert konsernsjef og konserndirektør for Økonomi og finans (CFO)
Ruyter ble konstituert konsernsjef 6. januar 2012. Han har vært konserndirektør for Økonomi og finans
(CFO) i Hafslund siden 16. august 2010 og visekonsernsjef siden 1. juli 2011. Ruyter og nærstående
eier 5000 A-aksjer og 100 B-aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247 Oslo, Norge.
Anders Østby, konserndirektør Produksjon
Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør Produksjon 9. september 2011. Han har vært
administrerende direktør i Hafslund Produksjon siden oktober 2008, hvor han har vært ansvarlig for
konsernets vannkraftproduksjon og bygging av Hafslunds kraftstasjon FKF4. Østby har tidligere vært
direktør for divisjon Marked i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging og driftsleder i Hafslund
Nett, avdelingsleder for planavdelingen i Hafslund Nett, samt byggherrerepresentant i samme selskap.
Han er styremedlem i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Kinetic Energy. Østby er
utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg økonomistudier
fra BI. Han og nærstående eier 437 B-aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247
Oslo, Norge.
Jan Presttun, konserndirektør Varme
Presttun tiltrådte stillingen som konserndirektør Varme 9. september 2011. Han har arbeidet
som konserndirektør for Fjernvarme siden januar 2009 og konserndirektør for Nett siden 2.
september 2009. Han har vært administrerende direktør for Hafslund Fjernvarme fra januar 2007 og
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fram til september 2009. Presttun arbeidet fra februar 2002 og fram til januar 2007 som
administrerende direktør i Hafslund Nett. I perioden 2000 til februar 2002 hadde Presttun forskjellige
roller i daværende Viken Energinett. Presttun kom til i Hafslund/Viken Energinett i 1999 i forbindelse
med oppkjøpet av Energiselskapet Asker og Bærum Nett (EAB Nett), hvor han var administrerende
direktør. Han er styremedlem i EB Nett. Presttun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske
Høyskole (NTH) og bedriftsøkonom fra BI. Han og nærstående eier 3056 B-aksjer i Hafslund.
Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247 Oslo, Norge.
Jens Auset, konserndirektør Nett
Auset tiltrådte stillingen som konserndirektør for Nett 9. september 2011. Han har vært
administrerende direktør i Hafslund Nett siden juni 2008, hvor han var ansvarlig for daglig drift og
utvikling av Hafslunds nettvirksomhet. Auset har tidligere vært administrerende direktør for Hafslund
Driftssentral, direktør for divisjon Nettdrift i Hafslund Nett, IKT-leder i Viken Nett, og fagansvarlig for
driftskontroll i samme selskap. Før det jobbet han i Siri-Kvina kraftselskap og i El-Tele Øst. Auset er
styremedlem i Norwegian Smartgrid Center, og er Norges representant for Norsk energiforsyning i
Eurelectric DSO Director’s Gathering. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole
(NTU). Auset og nærstående eier 3056 B-aksjer i Hafslund. Forretningsadresse: Hafslund ASA, 0247
Oslo, Norge.
Kari Ekelund Thørud, konserndirektør Marked
Ekelund Thørud er styremedlem i Energi Norge AS og Mallin AS. Ekelund Thørud og nærstående eier
427 B-aksjer i Hafslund ASA.
Karen Onsager, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar
Onsager og nærstående eier 427 B-aksjer i Hafslund.
Trådt ut av konsernledelsen:
Christian Berg, tidligere konsernsjef
Per Kristian Olsen, tidligere konserndirektør
Tore Schiøtz, tidligere konserndirektør
Tove Pettersen, tidligere konserndirektør

7. Aksjonæroversikt
Hafslunds 10 største aksjonærer per 31.desember 2011
Navn
1 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FI
2 FORTUM FORVALTNING AS
3 ØSTFOLD ENERGI AS
4 ODIN NORGE
5 MP PENSJON PK
6 FOLKETRYGDFONDET
7 HAFSLUND ASA
8 A/S HERDEBRED
9 NEW ALTERNATIVES FUND, INC
10 HANDELSBANKEN HELSINKI
Sum
sum øvrige
Totalt antall aksjer

A-aksjer
B-aksjer
Totalbeholdning % av total Stemmeandel
67.524.647
37.342.907
104.867.554
53,7 %
58,5 %
37.853.110
28.706.339
66.559.449
34,1 %
32,8 %
5.201.416
3.938
5.205.354
2,7 %
4,5 %
.
3.879.549
3.879.549
2,0 %
0,0 %
4.500
1.579.000
1.583.500
0,8 %
0,0 %
85.000
885.214
970.214
0,5 %
0,1 %
.
397.361
397.361
0,2 %
0,0 %
107.000
275.917
382.917
0,2 %
0,1 %
328.074 .
328.074
0,2 %
0,3 %
141.337
172.810
314.147
0,2 %
0,1 %
111.245.084
73.243.035
184.488.119
94,5 %
96,4 %
4.182.675
6.515.470
10.698.145
5,5 %
3,6 %
115.427.759
79.758.505
195.186.264
100,0 %
100,0 %
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8. Betingede utfall
Det vises til informasjon om de aktuelle tvister i note 25 i konsernets årsregnskap for 2010. Nedenfor
omtales kun utvikling i sakene fra avleggelsen av konsernets årsrapport for 2010. Årsrapporten er
tilgjengelig her:
http://www.hafslund.no/om-hafslund/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=116
Skattemessig gevinst ved realisasjon av konvertible obligasjoner i Renewable Energy
Corporation ASA
Høyesterett forkastet i desember 2011 Hafslund sin anke i at det ikke er skatteplikt for en gevinst på
1624 mill knyttet til tegningsrettselementet ved realisering av konvertible obligasjoner. Avgjørelsen
medfører ingen ytterligere innbetaling av skatt eller regnskapsmessige konsekvenser for Hafslund.
Skatt på gevinst ved salg av aksjer
Som et ledd i konsernets strategi for å profesjonalisere eiendomsdriften, samt ytterligere rendyrke
netteierfunksjonen, gjennomførte Hafslund-konsernet i 2006 og 2007 utfisjonering av en rekke eiendommer fra Hafslund Nett AS. Samlet omfattet dette 58 eiendommer som ble overført til i alt 11 eiendomsselskaper organisert som en del av konsernets eiendomsvirksomhet. I 2006 og 2007 ble aksjene
i to av selskapene solgt (Hatros I AS og Hatros II AS). Hafslund anså salgene av aksjene som skattefrie etter fritaksmetoden. Sentralskattekontoret for Storbedrifter hevder at salget av aksjene i Hatros I
rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Hafslund klaget vedtaket inn for Skatteklagenemnda. Hafslund mottok vedtak i Skatteklagenemnda i juni 2011, hvor de stadfester at grunnlaget for
ulovfestet gjennomskjæring er til stede. Skatteklagenemndas vedtak kan ikke påklages. Hafslund tatt
ut stevning i saken. Når det gjelder Hatros II AS salget så har Hafslund mottatt varsel om at Sentralskattekontoret for Storbedrifter hevder at salget av aksjene i Hatros II rammes av den ulovfestede
gjennomskjæringsregelen. Hafslund har foretatt en samlet regnskapsmessig avsetning på 95 mill
kroner ved utgangen av 2011 knyttet til disse salgene.
Mulig reguleringsansvar pensjonsforpliktelser
Saken gjelder premiekrav fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP), vedrørende regulering av pensjonsforpliktelser knyttet til 510 tidligere ansatte/pensjonister i ulike nettselskaper. Aktuarberegninger
viser at reguleringskravet tilsvarer en netto pensjonsforpliktelse på 192 mill ved utgangen av 2011.
Kravene er knyttet til pensjoner omfattet av kollektive pensjonsforsikringsavtaler som er sagt opp
overfor KLP i perioden 1992 til 2003. I 2008 ble kravet fra KLP overført til Sikringsordningen som er
etablert under Overføringsavtalen (for offentlige pensjonsordninger) for å dekke pensjonsforpliktelser
hvor arbeidsgiver er opphørt eller hvor det av annen grunn ikke betales inn premie. Sikringsordningen
tok ut søksmål mot Hafslund i juni 2009 vedrørende reguleringspremie for årene 2005 til 2008. I
oktober 2010 var saken oppe for Oslo Tingrett som konkluderte med at det ikke er hjemmel for
Sikringsordningens regresskrav og fullt ut frifant Hafslund i søksmålet. Sikringsordningen anket til
Lagmannsretten. Det er imidlertid inngått forlik mellom partene. Det økonomiske utfallet er svært nær
den skjønnsmessige, regnskapsmessige avsetningen som er foretatt.
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Prospekt
5,05 % Hafslund ASA åpent
obligasjonslån 2012/2022
ISIN NO 001 0636152
Verdipapirdokument

Hafslund ASA
Drammensveien 144, Skøyen
N-0247 Oslo
Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69
www.hafslund.no
E-post: firmapost@hafslund.no

23. februar 2012

Dette Verdipapirdokumentet og Registreringsdokument datert 24. mars 2011 med
tillegg datert 23. Februar 2012 utgjør til sammen et prospekt.
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Risikofaktorer for obligasjonslånet
I tillegg til kredittrisiko, vil investeringer i dette obligasjonslånet medføre likviditetsrisiko, generell
markedsrisiko og renterisiko.
Kredittrisiko:
Kredittrisikoen, det vil si risikoen for at utsteder ikke betaler renter og hovedstol i rett tid, anses å være
lav for dette obligasjonslånet. Forretningsrisikoen er lav fordi Hafslund har en stabil inntektsstrøm fra
en særdeles veldiversifisert kundemasse. Hafslunds nettdrift, som er monopolvirksomhet, gir en stabil
og forutsigbar kontantstrøm. Kraftproduksjonen har lave faste og variable kostnader.
Likviditetsrisiko
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet, noe som for investor representerer en
likviditetsrisiko. I dagens marked har flere banker store kredittlinjer på Hafslund, og vil bidra til at
kostnadene ved kjøp og salg av obligasjoner er lave. Dette kan imidlertid endre seg over
tid.
Generell markedsrisiko
Kursen på obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Hafslund som utsteder,
men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for kraftobligasjoner eller
generelle svingninger i markedet for kredittobligasjoner.
Renterisiko
Obligasjonslånet løper med en årlig kupong på 5,05 %. Prisen på obligasjoner er følsom for endringer
i markedsrentene. Stiger markedsrenten, faller prisen på obligasjonslånet.
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Ansvarserklæring

Hafslund ASA erklærer at opplysningene i prospektet så langt vi kjenner til er i samsvar med de
faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan
endre betydningsinnholdet, og at vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Oslo 23. februar 2012,
Hafslund ASA
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Verdipapirinformasjon
Avgifter:

Bankdag:
Bankdagkonvensjon:
Effektiv rente:
Emisjonsbeløp/1. transje:
Emisjonsdato:
Emisjonskurs:
Emisjonsramme:
Forfallsdato:
Formål:
Godkjennelser/Tillatelser:
Innbetalingsdato:
Innløsning:

ISIN:
Kupongrente:
Kursnoteringsavgift:
Lovgivning:
Låneavtale:

Låntaker/Utsteder:
Markedspleie:
Obligasjonseiermøte:
Obligasjonsstørrelse:
Prospektavgift:
Registerfører:
Rentebetalingsdato:
Rentekonvensjon:

Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre
offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige
avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal
betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov
eller forskrift. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt
pålagt ved lov blir tilbakeholdt.
Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem
(NBO).
Ujustert. Betalingsdato fastholdes selv om den ikke er Bankdag
(betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter
betalingsdato).
På emisjonsdato vil effektiv rente være lik kupongrenten.
NOK 300 000 000.
14. februar 2012.
100 %.
NOK 1 000 000 000.
14. februar 2022. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet
på Forfallsdato til pari kurs.
Generell finansiering av Låntakers virksomhet.
Fullmakt til opptak av lånet er gitt av Låntakers styre 7. desember
2011.
14. februar 2012.
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte
obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen
for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning,
p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
NO0010636152.
5,05 % p.a.
NOK 10 734 for første transje av lånet.
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk rett og med Oslo
tingrett som verneting.
Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom
Låntaker og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet.
Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis
også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt
Låneavtalen rekker. Obligasjonseier har ved tegning/ kjøp av
obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som
er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til
anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter
inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder
også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi
av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmann og
Låntaker.
Hafslund ASA.
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet.
Det vises til punkt 5. i vedlagte låneavtale.
NOK 500 000.
NOK 13 000.
Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166
Sentrum, 0107 Oslo.
14. februar hvert år.
30/360. Rentebetaling skal fra og med en Rentestartdato/
Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes på
grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder à 30
dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er
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Rentestartdato:
Sikkerhet:

den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke
er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den
måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30
dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag
i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en
måned bestående av 30 dager.
Emisjonsdato.
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av
obligasjonene. Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse
for Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov
skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. Så lenge
Obligasjonen løper forplikter Utstederen seg til ved siden av
allerede bestående pantsikrede forpliktelser ikke å oppta nye lån
med særskilt sikkerhet i selskapets eiendeler uten at
Obligasjonen blir sikret på tilsvarende måte. Denne bestemmelse
skal dog ikke være til hinder for at Utstederen
(a) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle
instrumenter, stiller sedvanlige sikkerheter knyttet til oppgjør
for slik handel,

(b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av
varer og tjenester på kreditt samt

(c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende

Tillitsmann:
Tilretteleggere:
Type verdipapir:
Verdipapirregister:

selskap som fusjoneres med Utstederen (der Utstederen er
overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke etableres i
forbindelse med fusjonen og at de forpliktelser heftelsene
sikrer ikke utvides ved fusjonen eller senere.
Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
DNB Markets, Stranden 21, 0021 Oslo og SEB, P.O. Box 1843
Vika, 0123 Oslo
Rentebærende obligasjon med fast rente.
Det utstedes kun elektroniske verdipapirer som registreres i VPS
ASA, Postboks 4, 0051 Oslo.
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Børsnotering
Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Annet
Verken Hafslund ASA, eller dette lånet har offisiell rating.
Hafslund har benyttet DNB Markets og SEB som tilretteleggere for lånet. Tilretteleggernes arbeid har
bestått i å finne riktig rente på lånet og selge lånet til investorer.
Tilretteleggerne (DNB Markets og SEB) kan inneha posisjoner i Obligasjonslånet, eller eventuelt andre
obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedt av Låntaker. Tilretteleggerne bekrefter for øvrig, så
langt den kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av
obligasjonslånet.
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