RAPPORT TIL ARSMOTET I
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA

UTARBEIDET AV STYRET I ETNE ELEKTRISITETSLAG SA
OM OMDANNING FRA SAMVIRKEFORETAK TIL AKSJESELKAP

INNLEDNING
Styret i Samvirkeforetaket vedtok 23. april2018 omdanningsplan ("Omdanningsplanen"), hvor
Samvirkeforetaket omdannes til et aksjeselskap i henhold til samvirkeloven kapittel I 1, og endrer
navn til Etne Elektrisitetslag AS ("Etne AS" eller "Selskapet"). Ved omdanningen vil
Samvirkeforetaket sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overdras til et aksjeselskap,
Selskapet, mot at medlemmene i Samvirkeforetaket blir aksjeeiere i Selskapet. Fordelingen av aksjer
er nzermere beskrevet under punkt 4 i denne redegiorelsen.

jf. $ 107 skal styret i Samvirkeforetaket utarbeide en rapport vedr0rende
omdanningen. Styrets rapport skal gj6res tilgjengelig for medlemmene i Samvirkeforetaket og skal
sammen med Omdanningsplanen med vedlegg og styrets redegjprelse for Omdanningsplanen gi
medlemmene i Samvirkeforetaket et tilstrekkelig grunnlag for fr vurdere omdanningen.
Etter samvirkeloven $ 149,

Styret anbefaler omdanningen ovenfor Samvirkeforetakets medlemmer. Omdanningen vil etter styrets
oppfatning totalt sett vare fordelaktig for Samvirkeforetaket og Samvirkeforetakets medlemmer.

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR OMDANNINGEN
For nermere om bakgrunnen og begrunnelsen for omdanningen vises det

til Omdanningsplanen punkt

1.

OMDANNINGENS RETTSLIGE OG OKONOMISKE KONSEKVENSER
3.1

Selskapsrettslige virkninger

Senest fire uker fgr ersm6tet skal behandle omdanningsplanen skal det sendes melding til
medlemmene med opplysning om de viktigste fglgene omdanningen vil ffl for dem, jf. samvirkeloven
$ 149, jf. $ 110. I meldingen skal medlemmene gjgres oppmerksomme pi at de etter foresp6rsel har
krav pi 6 fi tilsendt Omdanningsplanen med vedlegg, rapporten om omdanningen og redegjOrelsen
for Omdanningsplanen og eventuelle uttalelser fra de tillitsvalgte eller ansatte. Arsmptet er planlagt
avholdt 23. mai2078.

Siden Samvirkeforetaket sine medlemmer ikke har full eiendomsrett til nettoformuen ved opplgsning,
vedtekter $ 13 annet avsnitt, krever vedtak om omdanning til aksjeselskap
tilslutning fra 415 av de avgitte stemmene pfr flrsmptet. Beslutningen om omdanning treffes derfor i
Samvirkeforetaket ved at arsmptet vedtar Omdanningsplanen med minst fire femdels flertall av de
avgitte stemmer, jf. samvirkeloven $ 146 annet ledd annet punktum. I tillegg krever omdanningen
"saklig grunn" og godkjennelse fra Stiftelsestilsynet,jf. $ 146,jf. $ 112. Sgknad til Stiftelsestilsynet

jf. Samvirkeforetakets

vil bli

sendt sfl snart flrsm6tet har vedtatt omdanningen og skal inneholde Omdanningsplan med
vedlegg, rappoft om omdanningen og evt. uttalelser fra de som har stemt mot omdanningen.
Samvirkeforetaket skal senest tre mineder etter at vedtaket er godkjent av Stiftelsestilsynet og
klagefristen etter Forvaltningsloven er ute (eller depafiementet har gjort vedtak i klagesaken) melde
omdanningsvedtaket til Foretaksregisteret, jf. samvirkeloven $ 151 annet ledd. I utgangspunktet er
klagefristen tre uker fra det tidspunktet man ble kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven $ 29.

Omdanningen anses gjennomfprt nflr omdanningsvedtaket er registrert i Foretaksregisteret. Det antas
at selskapsrettslig ikrafttredelse vil finne sted innen l. juli 2018.

Ved selskapsrettslig ikrafttredelse av omdanningen inntrer blant annet f/lgende virkninger:

(a)

Etne Elektrisitetslag SA er omdannet

(b)

Medlemmene

(c)

Eiendelene, rettighetene og forpliktelsene
av aksjeselskapet, og

(d)

Andre virkninger som er bestemt i samvirkeloven, lovgivningen for @vrig og

til et aksjeselskap,

i Etne Elektrisitetslag SA

er

blitt aksjeeiere i aksjeselskapet,

til Etne Elektrisitetslag SA er blitt overtatt

Omdanningsplanen.

Medlemmene i Samvirkeforetaket skal f6res inn i aksjeeierregisteret til Selskapet snarest mulig etter
at omdanningen selskapsrettslig trer i kraft. Pi Selskapets generalforsamling vil hver aksjeeier ha 6n
stemme.

Det eksisterer ikke og vil ikke tilfalle sarlige fordeler i forbindelse med omdanningen
av Samvirkeforetakets styre eller daglig leder.

3.2

til medlemmer

Regnskapsmessige virkninger

Omdanningen skal ha regnskapsmessig virkning fra

1.

januar 2018.

Samvirkeforetaket benytter "god regnskapsskikk" (GRS) i sine selskapsregnskaper. Omdanningen
gjennomfgres i henhold til "god regnskapsskikk" (GRS) med uendret eierskap og regnskapsmessig
kontinuitet, hvilket innebeerer at eiendelene som overtas av Selskapet ved omdanningen videref0res
Selskapet til bokfprte verdier.

3.3

i

Skattemessige virkninger

Omdanningen skal ha skattemessig virkning fra og med 1. januar 2018. Dersom det av ulike frrsaker
ikke lar seg gjOr fl melde omdanningen innen 1. juli 2018, skal omdanningen ha skattemessig virkning
fra og med 1. januar iret etter med mindre det likevel tillates at skattemessig virkningstidspunkt settes

til

1.

januar i omdanningsiret.

Omdanningen giennomfpres som en skattefri omdanning (bide for Samvirkeforetaket og dets
medlemmer) etter skatteloven $ 1 1-20 (1) bokst. e), jf. skattelovforskriften $$ 1 1-20- flg.
Omdanningen skjer med skattemessig kontinuitet ved at alle skatteposisjoner i Samvirkeforetaket skal
viderefOres i Selskapet uendret.

Omdanningen medfgrer at skatteposisjoner knyttet
til aksjene som mottas i Selskapet.

til medlemsandelene i Samvirkeforetaket overf0res

i grunnlaget for formuesskatt for medlemmene i
Samvirkeforetaket som mottar aksjer i Selskapet. Ved salg av aksjer i Selskapet vil regler om

Etter omdanningen

vil

aksjene gfl inn

skattlegging ved realisasjon gjelde.

3.4

Avgiftsmessige virkninger

For merverdiavgiftsmessige formil f6r omdanningen virkning fra og med tidspunktet for
selskapsrettslig ikrafttredelse, jf. punkt 3.2 ovenfor. Dersom Samvirkeforetaket eier kapitalvarer som
det knytter seg justeringsforpliktelser til som overdras til Selskapet ved omdanningen, jf.
merverdiavgiftsloven $ 9-3, skal det inngis justeringsavtale mellom Samvirkeforetaket og Selskapet i
medhold av merverdiavgiftsforskriften $ 9-3-3. Dette innebarer at omdanningen ikke utlOser noen
plikt for Samvirkeforetaket til i tilbakebetale fradragsfgrt merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven
9-2.

$

Umiddelbart etter selskapsrettslig ikrafttredelse av omdanningen, skal Selskapet registreres i
Merverdi avgiftsmantallet (om nodvendi g).

4

FORDELING AV AKSJER

For narmere om fordelingen av aksjer i Selskapet til medlemmene i Samvirkeforetaket vises det
Omdanningsplanen punkt 5 og styrets redegjOrelse for Omdanningsplanen punkt 2.

5

til

BETYDNING FOR DE ANSATTE

Omdanningsplanen med vedlegg, herunder styrets rapport om omdanningen, skal gj0res kjent for de
ansatte i Samvirkeforetaket, jf. samvirkeloven {i 149, jf . S 109. De ansatte skal gis 6vrig informasjon i
samsvar med gjeldende avtaler og lovmessige krav. Eventuelle skriftlige uttalelser fra de ansatte skal
vedlegges Omdanningsplanen. Selskapet vil informere om og drofte omdanningen med de tillitsvalgle
for arbeidstakerne i Selskapet.
Omdanningen innebaerer en overfpring av Samvirkelagets ca. 12 ansatte til Selskapet. De ansatte som
overfpres til Selskapet ved omdanningen vil viderefpre sitt ansettelsesforhold pi uendrede vilkir.

>F**

Signaturside fPlger

Etne,23. april2018

STYRET I ETNE ELEKTRISITETSLAG SA

Arr,lgz
Wenche Irene Strand Drange, styrets leder

Itni Hdp
Unni Matre, styremedlem

Helene Nervik, styremedlem

Torstein Kri stiansen, styremedlem

Lar s J gr gen Ytilese n, styremedlem

Martin Fitje, styremedlem

