Til våre aksjonærer

Fauske, 17. februar 2016

Styret i Indre Salten Energi anbefaler aksjonærene ikke å selge aksjer
til Bodø Energi
Bodø Energi AS (BE) gikk mandag 15. februar 2016 ut med en pressemeldingen der de
ønsker å kjøpe Indre Salten Energi AS (ISE).
ISE er i forkant av pressemeldingen ikke kontaktet av BE om samarbeid, oppkjøp eller salg.
BE har heller ikke kontaktet ISE i etterkant av pressemeldingen for å fortelle hvilke langsiktige
planer BE har med dette oppkjøpet. Hvor store de negative konsekvensene vil være for
arbeidsplasser og lokalsamfunn, kan vi derfor ikke uttale oss om per i dag.
Styrene i Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag har i flere år jobbet med en prosess for å skape
et sterkere, tryggere og mer lønnsomt selskap for eiere, kunder og de ansatte. Det første
reelle driftsåret for ISE vil bli 2016, og styret har forventninger til at synergiene vil begynne å
materialisere seg allerede i inneværende år. Planen er å skape bedre resultater, forbedre
strømleveransen og fortsatt være til stede i lokalsamfunnet for å støtte de mange frivillige
aktivitetene. Rett og slett være et godt selskap for deg som eier, for kunder, for de ansatte og
for lokalsamfunnet.
Når det gjelder BEs antydning om redusert nettleie har ISE Nett allerede gjennomført en felles
tariff for Fauske og Sørfold kommune fra og med 1. mars 2016. En bedriftskunde får omtrent
samme nettleie som det Nordlandsnett tilbyr i dag, mens en privatkunde vil betale ca. kr 400
mer per år. ISE vil fortsette å arbeide med effektivisering av nettdriften for å oppnå lavere
nettleie.

Viktige spørsmål du som eier og kunde må tenke gjennom er:
-

-

Aksjepris: Tilbudet fra BE er på kr 7 per aksje. Det er vanskelig å uttale seg om en
aksjepris så nært i etterkant av fusjonen. Det styret kan uttale seg om, er at det
gjennom fusjonsprosessen er identifisert betydelig merverdi for aksjonærene ved å
fusjonere, hvis ikke ville ikke fusjonen blitt gjennomført. Denne informasjonen har BE
inngående kunnskap om.
Utbytte og resultat: Fremtidsplanene til ISE, et selskap som er nylig fusjonert for å
skape merverdier både til aksjonærer og til kunder, er ikke kommentert fra BE. Målet
til det nye konsernet er å levere gode resultater, og gjennom det både levere
verdistigning og utbytter til deg som aksjonær.

Indre Salten Energi
Postboks 4
8201 Fauske

Telefon: 75 60 01 00
Telefaks: 75 60 01 01

E-post: firmapost@isenergi.no
Foretaksregister: NO 911 597 551 MVA
www.isenergi.no

-

-

-

-

-

-

-

Lokal tilstedeværelse: ISE har i alle år vært tilstede i lokalsamfunnet på svært
mange arenaer gjennom støtte til lag og foreninger. Ved å holde eierskapet til
aksjene i Indre Salten sørger du som aksjonær for at mye av denne støtten fortsatt blir
værende i lokalsamfunnet.
Arbeidsplasser: ISE sysselsetter i dag omtrent 60 personer i Indre Salten. Hvis BE
overtar selskapet fryktes det at flere arbeidsplasser flyttes til Bodø, eller i verste fall
forsvinner.
Store behov for investeringer i Nordlandsnett: Som BE/Nordlandsnett selv har
uttalt, er Nordlandsnetts store investeringer fremover utfordrende. Store investeringer
medfører som regel høyere nettleie. Det er ikke usannsynlig at BE først og fremst vil
fokusere på allerede bestemte investeringsplaner i Bodø og i regionalnettet, fremfor i
distriktene der ISE har sitt fokus. Dette kan i verste fall gi en dårligere
forsyningssikkerhet i Indre Salten, en forsyningssikkerhet der ISE er blant de bedre i
landet.
Salg av sluttbrukeromsetning: BE kommenterer ikke det nylige salget av
sluttbrukeromsetningen til SKS. Her ligger det en gevinst som ikke vil komme en
selgende aksjonær til gode.
Nevervatn Kraft: ISE klarer ikke å se at tilbudet fra BE tar hensyn til den potensielle
verdien som Nevervatn kraftverk representerer. Kraftverket vil, gitt en utbygging,
produsere nesten like mye som dagens to kraftverk produserer til sammen.
Verdier skapt i Indre Salten: Verdiene som er bygd opp i Fauske Lysverk AS og
Sørfold Kraftlag SA er bygd opp gjennom hundre års virksomhet, av privatpersoner og
de to kommunene. Tidligere har eierne vært tydelig på at man ønsker å beholde disse
verdiene i Indre Salten.
Bodø kommune: Bodø Energi er 100 % kommunalt eid av Bodø kommune. Årlig
utbytte vil derfor tilfalle Bodø kommune.

Avslutningsvis er det viktig fra både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi å
poengtere at konsernet har som intensjon å fortsatt være en motor i Indre Salten. Styret har
tro på at selskapet på sikt skal gi gode resultater, og samtidig gi tilbake til lokalsamfunnet.
Styret i Indre Salten Energi anbefaler aksjonærene ikke å selge sine aksjer til Bodø Energi.

Følgende kan kontaktes ved spørsmål:
Styreleder: Ole Martin Pettersen, tlf. 901 83 583
Adm. direktør: Ove Sørdahl, tlf. 415 18 738
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