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Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av
Selskapets obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har den 20.12.2016 kontrollert og godkjent
Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-7. Registreringsdokumentet er
gyldig 12 måneder fra Finanstilsynets godkjennelse. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent
riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen
og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på
forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for
kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte
omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller
dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av
obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold
til Verdipapirhandellovens § 7-15.
Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver
uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett.
Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette
kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling
for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling
er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet selv å sette
seg inn i og overholde slike restriksjoner.
Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe
obligasjoner.
Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning.
Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver
og/eller skatterådgiver.
Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet.
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1. Risikofaktorer
Akershus Energi AS som Utsteder er eksponert mot de samme risikofaktorene som Konsernet.
Alle disse typer risiko medfører potensiale for økonomisk tap. Under gitte omstendigheter kan
økonomiske tap også gi likviditetsutfordringer, og dette omtales som likviditetsrisiko.
Markedsrisiko
Konsernets viktigste eksponeringer for markedsrisiko er:
Kraftpris
Kraftprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Jo mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere blir
prisen. Tilsvarende vil prisene stige dersom kraftetterspørselen er høy. Kraftprisene påvirkes ikke
bare av faktiske forhold, men også av forventninger om fremtidig tilbud og etterspørsel. Viktige
prisdrivere og risikofaktorer er vær, nedbør og magasinfyllingsgrader. Kraftig utbygging av
fornybar energi, spesielt sol- vindkraft, i Nord-Europa er blitt viktige prispåvirkere også på norsk
kraft. Likevel er fortsatt kull, gass og Co2 de viktigste prisdrivere for kraftprisene.
Produksjonen selges hovedsakelig til referert Nord Pool Spot pris for Oslo. Inntekt fra fysisk
kraftsalg svekkes ved lav kraftpris. Det forventes fortsatt lave kraftpriser framover i perioden frem
til 2020, og vesentlig usikkerhet om langsiktig nivå på kraftpriser for perioden etter 2020.
Utsiktene med mye ny kraft inn i det nordiske markedet basert på investeringer med grønne
sertifikater legges til grunn, og det er en utfordring at etterspørselen etter kraft ikke øker
tilsvarende. Dette gir press på kraftprisene på kort og lang sikt.
Valutakurs EUR-NOK
Valutarisikoen er knyttet til EUR da kraftprisen for Konsernets salg kvoteres i EUR/MWh. Kraften
omsettes i EUR og veksles til NOK.
Renter
I noen grad anvendes også finansielle derivater for styring av renterisiko i gjelds- og
plasseringsporteføljer. I de aktuelle avtaler er Akershus Energi forpliktet til å betale en fast rente.
Samtidig mottar selskapet en flytende rente. Disse rentebytteavtalene gir positiv kontantstrøm når
rentene stiger og negativ kontantstrøm når rentene går ned.
Kredittrisiko
Kredittrisiko oppstår i hovedsak som følge av Konsernets plassering av overskuddslikviditet i
finansielle aktiva. All handel i standard kraftderivater cleares gjennom Nasdaq. Det er
motpartsrisiko knyttet til alle finansielle instrumenter.
Likviditetsrisiko
Konsernets likviditetsrisiko er knyttet til at løpende innbetalinger ikke samsvarer med
forfallstidspunkt på løpende forpliktelser.
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2. Ansvarlige
PERSONER ANSVARLIGE FOR INFORMAJSONEN
Personer ansvarlige for informasjonen gitt i dette Registreringsdokumentet er som følger:
Akershus Energi AS
Pausvegen 6
1927 RÅNÅSFOSS
Norge
ERKLÆRING FRA ANSVARLIGE PERSONER
Akershus Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Akershus Energi
AS kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra
Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de
ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

20.12.2016

Akershus Energi AS
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3. Definisjoner
EUR

-

Euro

GWh

-

Gigawattime

Konsernet / Akershus Energi

-

Akershus Energi AS med tilhørende datterselskaper
og tilknyttede selskaper

MWh

-

Megawattime

NOK

-

Norske kroner

Registreringsdokument

-

Dette dokumentet datert 20.12.2016

TWh

-

Terrawattime

Utsteder / Selskapet

-

Akershus Energi AS med reg.nr. 976 542 606
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4. Revisorer
For perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet, har
Selskapets revisor vært Ernst & Young AS.
Ernst & Young AS,
Dronning Eufemias gate 6,
Postboks 20, 0051 Oslo
0191 Oslo,
Norge.
Tlf: +47 24 00 24 00.
Ernst & Young AS er medlem av Den norske Revisorforening.
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5. Informasjon om Utsteder
Selskapets registrerte navn er Akershus Energi AS, det kommersielle navnet er Akershus Energi.
Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 976 542 606.
Besøks- og postadresse er Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss, Norge. Tlf: +47 51 90 80 00. Selskapet
ble stiftet 6. Juni 1996. Akershus Energi AS er underlagt norsk lov, herunder Aksjeselskapsloven.
Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. Konsernet er i sin
helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og
miljø.
Akershus Energi konsernet består av morselskapet Akershus Energi AS som er et operativt selskap
og datterselskapene Akershus Energi Varme AS, Akershus Energi Vannkraft AS og Akershus Energi
Infrastruktur AS.
Akershus Energi AS ivaretar valutaomsetning, likviditetsstyring og finansiering for alle selskaper i
Konsernet. I dette Selskapet ligger det i tillegg til rene morselskap-/konsernfunksjoner også en del
fellesfunksjoner for Konsernet som videre belastes de respektive konsernselskapene. Selskapet er
således avhengig av andre enheter i Konsernet. Pr. 30.09.2016 var det 77 ansatte i Konsernet.
I 2016 har Konsernets virksomhet bestått av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert
på vannkraft, samt produksjon og levering av fjernvarme og fjernkjøling.
Vannkraftvirksomheten drives gjennom datterselskapene Akershus Energi Vannkraft AS (100 %),
Glomma Kraftproduksjon AS (100 %), Halden Kraftproduksjon AS (100 %), Skien Kraftproduksjon
AS (100 %), Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (100 %) og Øvre Hallingdal
Kraftproduksjon AS (100 %). I tillegg har Konsernet en eierandel på 25 % i selskapet NGK
Utbygging AS som utvikler og bygger ut småkraftverk.
Konsernets fjernvarmevirksomhet drives gjennom datterselskapet Akershus Energi Varme AS (100
%).
Konsernet har opprettet datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS (100 %), og har også
blitt deleier i OS-IX AS (50%). Selskapene skal forestå virksomhet knyttet til nytt
forretningsområde med hovedsatsning mot datasenter og eiendom. Forretningsområdet er under
oppbygging og nye investeringer legges i dette selskapet. Det nye forretningsområdet er et sentralt
tiltak for å diversifisere konsernets virksomhet.
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Konsernstruktur:
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6. Forretningsoversikt
Akershus Energi er et konsern som sammen med sine datterselskaper driver kraftproduksjon,
krafthandel, og varmeproduksjon basert på bioenergi, samt investere i eiendom og infrastruktur,
som fremmer fornybare energiløsninger.
Akershus Energi konsernet består av tre driftssegmenter, Vannkraft, Fjernvarme og Eiendom og
Infrastruktur. Inndelingen i driftssegmenter er basert på Konsernets strategi og satsningsområder.
Vannkraft
Virksomhetsområdet er organisert i selskapet Akershus Energi Vannkraft AS med 5 heleide
produksjonsselskaper som produserer vannkraft i 9 heleide og 10 deleide kraftverk.
Produksjonsselskapenes kraftproduksjon selges løpende til Akershus Energi Vannkraft AS til noterte
markedspriser. I tillegg til kraftproduksjon omfatter også virksomhetsområdet også forvaltning av
Konsernets samlede produksjonsportefølje av vannkraft fra egne og deleide kraftverk, med fysisk
og finansiell krafthandel via den nordiske el-børsen Nord Pool Spot og Nasdaq. I tillegg drives det
også noe trading virksomhet innenfor definerte rammer, samt salg av opprinnelsesgarantier.
Inntektene fra salg av kraft er i Euro, og valutaterminkontrakter benyttes innenfor definerte
rammer for sikring av fremtidig kontantstrøm i norske kroner.
Heleide kraftverk
Akershus Energi eier ni kraftverk. Det første kraftverket var Rånåsfoss I som sto ferdig i 1922.
Riktignok i forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss III, ble kraftverket utfaset og siste aggregat
ble stanset 11. august 2014. I dag er det ytterligere tre heleide kraftverk i Glomma. Øvrige
kraftverk ligger i Skien, Halden og Andelva. De heleide kraftverk står for om lag halve
årsmiddelproduksjonen på 2,3 TWh.
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Deleide kraftverk
Akershus Energi er deleier i ti kraftverk sammen med andre energiselskaper. Kraftverkene er
lokalisert i Glomma- og Lågenvassdraget og Hallingdalsvassdraget. De utgjør i underkant av
halvparten av den totale årsmiddelproduksjon i Akershus Energi.

Krafthandel
Krafthandlerne står for all omsetning av Akershus Energis årlige kraftproduksjon på 2,3 TWh, samt
tilleggsprodukter som Elektriske sertifikater og opprinnelsesgarantier (GoO).
Krafthandelvirksomheten er delt i tre områder:
•Fysisk handel

Krafthandlerne i Akershus Energi lager produksjonsprognoser time for time for
bedriftens kraftverk. Produksjonen selges daglig gjennom den nordiske kraftbørsen
Nord Pool. Det er svært viktig at prognosene blir så gode som mulig.
•Produksjonssikring

Akershus Energi har en aktiv kraftforvaltning for å redusere risiko, samt for å
maksimere avkastning for å sikre framtidig utbytte for eieren; Akershus
fylkeskommune. Det er mulig å selge strøm fram i tid, og det gjøres for å sikre deler av
produksjonen. Det inngås en avtale for et gitt tidsintervall, hvor oppgjør er finansielt og
avregnes mot faktisk spotpris ved leveransetidspunktet. Disse handlene gjennomføres
for det meste gjennom Nasdaq OMX, alternativt via kraftmegler.
•Fornybare produkter

Akershus Energi har nærmere 10 års erfaring innen omsetning og handel i grønne
produkter. Akershus Energi oppgraderer flere av sine vannkraftverk. Som følge av
dette ventes det økt vannkraftproduksjon. Blant annet med utbyggingen av Rånåsfoss
III øker produksjonen med ca. 60 GWh årlig. I perioden 2016-2031 vil selskapet derfor
motta elektriske sertifikater(el-sertifikater) for produksjon av ny fornybar produksjon.
Fjernvarme
Fjernvarme omfatter Konsernets fjernvarmesatsing gjennom datterselskapet Akershus Energi
Varme AS (100 %), og er lokalisert i Akershus fylke. Virksomheten omfatter produksjon og salg av
fjernvarme og fjernkjøling som leveres til næringsvirksomhet og boligselskaper.
Virksomhetsområdet leverer i dag fjernvarme fra varmesentraler i Lillestrøm, Lørenskog,
Skedsmokorset, Sørumsand og Årnes.
Fjernvarme er distribusjon av varmt vann til oppvarming og varmtvannsforbruk. Selve
fjernvarmesystemet har tre hovedkomponenter: varmesentral, fjernvarmenett og kundesentral.
For at varmeproduksjonen skal være miljøvennlig, må man bruke en miljøvennlig kilde til
oppvarmingen. Derfor er det vanlig å bruke enten en varmepumpe eller bioenergi (eksempelvis flis,
pellets, briketter).
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Akershus Energi eier og drifter sju fjernvarmesentraler, som alle blir fyrt med flis eller pellets som
grunnlast. For produksjon av spiss- og reservelast ved de store anleggene i Lørenskog og
Lillestrøm brukes bioolje. Fra de store anleggene i Lillestrøm og Lørenskog leveres det 100 prosent
fornybar energi, mens det i midlertidige og mindre anlegg blir brukt noe fossil olje og naturgass.
Eiendom og Infrastruktur
Konsernet etablerte i 2015 forretningsområdet Eiendom og Infrastruktur med bakgrunn i
investeringen som ble foretatt i samarbeid med Bulk Eiendom AS i 2014. Konsernet søker å
videreutvikle dette forretningsområdet ved å se på tilsvarende og andre investeringsmuligheter
samt mulige tilpasninger av eksisterende drift mot dette segmentet. Aktiviteten i dette
driftssegmentet knytter seg foreløpig til investering i eiendomsaksjer og derav drift av
underliggende eiendommer.
Konsernet innledet som nevnt i 2014 et industrielt samarbeid med Bulk Eiendom AS.
Investeringene sammen med Bulk er sentrale i Akershus Energi sin industrielle satsing og utvikling
av nye forretningsområder som diversifiserer virksomheten.
Samarbeidet har så langt resultert i:

50 % eierskap i OX-IX Eiendom Holding AS (Hans Møller Gasmannsvei 9 i Oslo)

50 % eierskap i Terrabulk AS (Brennaveien 20 B)
Dette legger til rette for økt inntjening fra andre områder som ikke har eksponering mot
kraftpriser. Det nye forretningsområder er i oppbyggingsfase og samles i det 100 % eide
datterselskapet Akershus Energi Infrastruktur AS. Konsernet har også tegnet seg for investering i
eiendomsfond, som en del av nytt forretningsområde, på inntil 300 mill. kr, med en lav risikoprofil
og forventning om stabil direkteavkastning.
Risikostyring og -sikring
Konsernets resultatutvikling er tett koblet til utviklingen i de fundamentale forholdene i
kraftmarkedet som nedbør, import/eksport, forbruk m.m. Konsernet har en rullerende flerårig
horisont hvor man fokuserer på rammer for håndtering av eget produsert volum gjennom hel- og
deleide kraftverk. Konsernets håndtering av de samlede likvider, låneporteføljer og valutarisiko vil
også ha betydning for resultatutviklingen. Dette styres gjennom definerte rammer for rentesikring
og valutasikring, samt rammer for plassering av finansielle aktiva.
Konsernet har etablert interne systemer og rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av
selskapenes disposisjoner innen krafthandels- og finansområdet. Det er en egen Total Risk
Manager funksjon i Konsernet. Total Risk Manager har som oppgave å foreta en uavhengig
rapportering av Konsernets samlede risiko. Det er videre etablert en Total Risiko gruppe i
Konsernet som har løpende fokus på den totale risikoen i Konsernet og effekten av ulike ageringer i
forretningsområdene innenfor handelsvirksomhet og investeringsaktiviteter.
Akershus Energi Vannkraft AS har en definert risikostrategi som skal bidra til å sikre omsetning av
egen kraftproduksjon innenfor en valgt risikoprofil. Strategien danner utgangspunkt for operative
retningslinjer for kjøp og salg av kraft i det fysiske og finansielle engrosmarkedet.
Produksjonsporteføljen forvaltes etter definerte rammer hvor det er fokus på styring av pris- og
volumrisiko, samt risiko knyttet til grunnrentebeskatningen.
Akershus Energi AS har en definert risikostrategi for håndteringen av låneporteføljen og Konsernets
valutarisiko. Denne strategien danner operative retningslinjer for forvaltning av Konsernets renteog valutaporteføljer innenfor en definert overordnet risikoramme. Gjennom de definerte rammene
styrer selskapet den markedsrisiko, kredittrisiko, valutarisiko og likviditetsrisiko som Konsernet kan
ta innenfor en moderat risikoprofil.
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7. Fokusområder fremover for Konsernet
Konsernet har et meget høyt fokus på HMS gjennom løpende rapportering både for prosjekter og
drift. Bruk av Sikker Jobb Analyser og vernerunder er viktige verktøy for å forebygge hendelser, og
det arbeides aktivt med å videreutvikle Konsernets styringssystemer innenfor HMS-området for å
sikre erfaringsutveksling og læring i egen organisasjonen og mot leverandører og
samarbeidspartnere.
For vannkraftvirksomheten vil det jobbes med å finne løsninger hvor man kan samarbeide med
andre aktører i vassdragene hvor Konsernet har vannkraftanlegg, for etablering av større og mer
effektive enheter for å kunne redusere driftskostnader på sikt.
Varmevirksomheten er selvfinansierende og vil fremover ha høy fokus på lønnsomme investeringer
og nye kundetilknytninger på den produksjonskapasiteten som er bygget. Virksomheten er på vei
inn i en mer lønnsom utvikling som en følge av de omstillinger som er gjennomført de siste årene.
Usikkerhet i utviklingen i kraftprisene fremover er betydelig, og tenderer mot lave kraftpriser i
årene som kommer. Dette vil medføre lavere resultater for Konsernet enn det som har vært
resultatnivået de siste årene. Forventning om lave kraftpriser fremover krever fortsatt meget høy
fokus på risiko- og finansiell styring. Konsernet fortsetter å jobbe med flere aktiviteter for å gjøre
nødvendige tilpasninger i virksomheten, som ytterligere kostnadstilpasninger, diversifisering av
virksomheten og satsning mot ny kraftkrevende industri/datasenter.
Konsernet vurderer andre modeller for salg av kraft på lange kontrakter for best mulig prising av
egen vannkraftproduksjon.
Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i Utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist
offentliggjorte reviderte regnskapene.
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8. Styre, ledelse og tilsynsorganer
SELSKAPETS STYRE:
Einar Schiefloe - Styreleder
Tron Erik Hovind - Nestleder
Anne Strømmen Lycke - Styremedlem
Rolf Jarle Aaberg - Styremedlem
Line Alfarrustad - Styremedlem
Knut Asbjørn Pedersen - Representant for ansatte
Bjørnar Petersen - Representant for ansatte
SELSKAPETS LEDELSE:
Jørn Myhrer – Konsernsjef
Svein Simensen - IKT-direktør
Bente Nordlie - Personaldirektør
Tom Flattum - Produksjonsdirektør
Eskil Lunde Jensen - Økonomi- og finansdirektør
Aksel Tonjer - Kommunikasjonsdirektør
Frank Sagvik - Daglig leder Akershus Energi Varme

Alle medlemmer av Selskapets styre og ledelse kan nås på Selskapets adresse: Pausvegen 6, 1927
Rånåsfoss, Norge.
Det er ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor
utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser.
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9. Større aksjeeiere
Akershus Energi AS eies 100 prosent av Akershus fylkeskommune, som dermed kontrollerer
utsteder direkte. Det betyr at fylkesutvalget er Konsernets generalforsamling og Selskapets øverste
organ.
Selskapets aksjekapital på kr 199 846 000 er fordelt på 199 846 aksjer, hver pålydende kr 1 000.
Alle aksjer har lik stemmerett.
Begrensninger i omsetning av aksjer
Aksjer i Selskapet kan bare innehas av Akershus fylkeskommune.
Tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk av kontroll
I henhold til Akershus Energi AS’ prinsipper om eierstyring og selskapsledelse skal
styremedlemmene, med unntak av ansattes representanter, ikke yte andre tjenester eller ha
annen tilknytning til selskapet.
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10. Finansiell informasjon om Utsteders eiendeler og
forpliktelser, finansielle stilling og resultat
Konsernregnskapet til Akershus Energi AS er utarbeidet i samsvar med International Financial
Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRIC som fastsatt av EU. Morselskapets
selskapsregnskap utarbeides etter gjeldende norske regnskapsprinsipper (NGAAP).
Den finansielle informasjonen er inkorporert med referanse til Akershus Energi AS finansielle
rapporter som følger: Vennligst se kryssreferanselisten i kapittel 12 i dette
Registreringsdokumentet.
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Akershus Energi AS mor
Resultatregnskap
Balanse
Kontatstrømanalyse
Noter
Regnskapsprinsipper
Revisjonsrapport

2015

Finansielle rapporter*
2014
3. kvartal 2016

Side 24
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Side 24
Side 25
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Side 29 - 70
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Side 94 - 95

Side 72
Side 73 - 74
Side 75
Side 76 - 88
Side 76 - 78
Side 90 - 91

Side 10
Side 10
Side 11

Årsrapport 2015:
http://akershusenergi.no/cms/files/524/rsrapport-2015-akershus-enerrgi.pdf
Årsrapport 2014:
http://akershusenergi.no/cms/files/14/rsrapport_2014_akershus_enerrgi.pdf
3. kvartal 2016: http://akershusenergi.no/cms/files/538/akershus-energi-kvartalsrapport-q32016-ny.pdf
Akershus Energi AS’ årsrapporter har blitt revidert, halvårsrapporten har ikke blitt revidert.
Det er ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle
saker som er anlagt eller varslet og som Utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den
senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Utstederens og/eller Konsernets finansielle stilling eller
lønnsomhet.
Det er ingen vesentlige endringer i Konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er
skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell
informasjon eller delårsinformasjon for.
Det er ingen hendelser knyttet til Utstederen som nylig er inntruffet og som i vesentlig grad er
relevante ved vurderingen av Utsteders solvens.
Det er ingen vesentlige kontrakter som ikke inngår i Utsteders normale løpende virksomhet, og
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker
Utsteders evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes.
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11. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten
Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av
Registreringsdokumentets gyldighetstid:
(a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter;
(b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og
ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår
i Registreringsdokumentet, eller som det vises til i Registreringsdokumentet;
(c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern,
historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av
de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av Registreringsdokumentet.
Dokumentene er tilgjengelige for innsyn på Selskapets hovedkontor Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss,
Norge.
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12. Kryssreferanseliste
I kapittel 10 i Registreringsdokumentet er finansiell informasjon inkorporert med henvisning som
følger:

Akershus Energi AS konsern
Resultatregnskap
Balanse
Kontatstrømanalyse
Noter
Regnskapsprinsipper
Revisjonsrapport
Akershus Energi AS mor
Resultatregnskap
Balanse
Kontatstrømanalyse
Noter
Regnskapsprinsipper
Revisjonsrapport

2015

Finansielle rapporter*
2014
3. kvartal 2016

Side 24
Side 25
Side 26
Side 29 - 70
Side 29 - 38
Side 94 - 95

Side 24
Side 25
Side 26
Side 29 - 70
Side 29 - 38
Side 90 - 91

2015

2014

Side 72
Side 73
Side 74
Side 76 - 92
Side 76 - 78
Side 94 - 95

Side 72
Side 73 - 74
Side 75
Side 76 - 88
Side 76 - 78
Side 90 - 91

Side 10
Side 10
Side 11

Informasjon om 2015 er inkorporert ved henvisning fra Akershus Energi AS – Årsrapport 2015
Informasjon om 2014 er inkorporert ved henvisning fra Akershus Energi AS – Årsrapport 2014
Informasjon om 3. kvartal 2016 er inkorporert ved henvisning fra Akershus Energi AS – 3. kvartal
2016
Regnskapsrapportene finnes her:
Årsrapport 2015:
http://akershusenergi.no/cms/files/524/rsrapport-2015-akershus-enerrgi.pdf
Årsrapport 2014:
http://akershusenergi.no/cms/files/14/rsrapport_2014_akershus_enerrgi.pdf
3. kvartal 2016: http://akershusenergi.no/cms/files/538/akershus-energi-kvartalsrapport-q32016-ny.pdf
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