
 

FLORA 
KOMMUNE 

 
 

Tilleggsinnkalling 
til 

Bystyret 
 
Møtedato: 21.03.2017 
Møtestad: Flora samfunnshus 
Møtetid: 17:00 –  
 
      
Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,  
tlf. 57 75 60 00, eller til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli 
innkalla.  
 
Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Alternative framlegg til vedtak i nokon av sakene kan  
du sende på e-post til framlegg@flora.kommune.no.  
 
 
 
Flora kommune 
 
Ola Teigen  

ordførar  
 Ester Frøyen 

 formannskapssekretær 
       
 

 

  

mailto:organisasjonogpersonal@flora.kommune.no
mailto:framlegg@flora.kommune.no


Sakliste 
Saknr. Tittel 
  
024/17 Forkjøpsrett ved eventuell overføring av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i 

Sogn og Fjordane Energi AS til Sogn og Fjordane Holding AS 

 
 

 
 
 



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
024/17 Bystyret PS 21.03.2017 
 
Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Terje Heggheim  

 
17/489 

   
 
Forkjøpsrett ved eventuell overføring av Sogn og Fjordane fylkeskommune 
sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS til Sogn og Fjordane Holding AS 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Flora kommune kan ikkje sjå at overføring av fylkeskommunen sine aksjar i SFE til eige 
dotterselskap utløyser forkjøpsrett for dei andre eigarane 

 

 
Terje Heggheim 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
På vegner av Sogn og Fjordane fylkeskommune spør Advokatfirmaet Lund & Co i brev av 19. januar 
2017 alle aksjonærane i SFE A/S om fylkeskommunen sine aksjar i SFE A/S kan overførast til Sogn 
og Fjordane Holding AS utan at dette utløyser forkjøpsretten som aksjonærane har.  
Fylkeskommunen vurderer å overføre sine SFE-aksjar til holdingsselskapet i samband med 
regionreforma for å sikre at aksjane ikkje går inn i ein eventuell ny fylkeskommune sett saman av 
Sogn og Fjordane og Hordaland – eller for så vidt også andre løysingar. 

Vurdering 
Ved overføring av SFE- aksjar vil dei andre aksjonærane ha forkjøpsrett til aksjane. Det vil gjelde 
BKK AS og sju kommunar. Unntaksregelen i aksjelova § 4 - 21 (2), jf. § 1 - 5 (2), nr 3, seier at 
medaksjonærane ikkje har forkjøpsrett ved overdraging av aksjar til eit dotterselskap. I eit slikt tilfelle 
gjeld som utgangspunkt heller ikkje kravet om samtykke frå styret, jf. asl § 4 - 15 (2), SFH AS vil vere 
å rekne som eit slikt dotterselskap til fylkeskommunen. Det er i tidlegare utgreiingar, i regi av 
fylkeskommunen, lagt til grunn at ei slik overføring frå fylkeskommunen til holdingselskapet ikkje vil 
utløyse forkjøpsrett.  
Dersom aksjane i holdingselskapet blir overført vidare til kommunane eller andre rettssubjekt, vil 
spørsmålet rundt forkjøpsretten bli meir kompleks, men transaksjonen det er snakk om no, utløyser 
ikkje slike vurderingar. 
 
Rådmannen meiner difor at forkjøpsretten ikkje gjeld i dette tilfelle – og at vi sender ei stadfesting om 
det. 
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Flora kommune 
v/ rådmann Terje Heggheim 
Markegata 51 
6905 Florø 
postmottak@flora.kommune.no 

Oslo, 19. januar 2017 

 Ansvarlig partner: Caroline Lund 
Referanse: 137450 - 2002 

 
- 

FORKJØPSRETT VED EVENTUELL OVERFØRING AV SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNES 
AKSJER I SOGN OG FJORDANE ENERGI AS TIL SOGN OG FJORDANE HOLDING AS   

Advokatfirmaet Lund & Co DA (Lund & Co) bistår Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) i forbindelse med 
pågående forhandlinger med Hordaland fylkeskommune om regionreform, herunder SFFKs eierposisjon i 
Sogn og Fjordane Energi AS (SFE).  
 
I 2005 vurderte SFFK å overføre aksjene i SFE til et heleid aksjeselskap, Sogn og Fjordane Holding AS. På 
bakgrunn av SFEs vedtekter og aksjonæravtale 1. november 2002 med bestemmelser om forkjøpsrett ble 
det tatt opp med BKK AS (BKK) hvorvidt en eventuell overføring av SFE-aksjene til eget holdingselskap ville 
utløse forkjøpsrett. BKK uttalte den gang følgende i brev 18. november 2005 til SFE:  
 

«BKK vil således si seg enig i Fylkeskommunens synspunkt om at den angjeldende 
aksjeoverføringen til eget datterselskap ikke utløser forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere i SFE.»  

 
I forbindelse med regionreformen vurderer SFFK å gjennomføre overføringen av aksjene i SFE til Sogn og 
Fjordane Holding AS. SFFK v/ Lund & Co har derfor bedt om en bekreftelse om at BKK fortsatt er av samme 
oppfatning, dvs at overføringen av SFFKs aksjer i SFE til eget holdingselskap ikke utløser forkjøpsrett, jf. 
uttalelsen i brevet 18. november 2005.  
 
På vegne av SFFK ber vi med dette om samtykke også fra de øvrige aksjonærene i SFE til at SFFKs aksjer i SFE 
kan overføres til SFFKs heleide holdingselskap uten at det utløser forkjøpsrett, eventuelt at aksjonærene 
fraskriver seg retten til å gjøre forkjøpsretten gjeldende ved en slik overføring.    
 
Av hensyn til den videre prosessen ber vi om skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 24. 
januar 2017. Vi ber om at slik tilbakemelding sendes ved bruk av e-post, til: ul@lundogco.no.  
 
Til orientering er likelydende brev sendt til de øvrige aksjonærene i SFE med unntak av BKK, jf. over.   
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Lund & Co DA 

 
Ulf Larsen  
Partner - Advokat (H) 
ul@lundogco.no 

mailto:postmottak@flora.kommune.no
mailto:ul@lundogco.no
mailto:ul@lundogco.no

	0001 - Tilleggsinnkalling - Bystyret - 21.03.2017
	Tilleggsinnkalling
	til
	Bystyret

	0002 - 024_17 Forkjøpsrett ved eventuell overføring av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS til Sogn og Fjordane Holding AS
	Saksframlegg

	0003 Vedlegg - Lund og co



