Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Vestfjorden Avløpsselskap (veas)
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTAD

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/5244 - 13

Saksbeh.:
Jan Tore Hanssen, 416 97 653

Dato:
14.12.2020

Vedrørende omgjøring av VEAS til aksjeselskap
Vi viser til byrådsavdelingens brev datert 10.11.2020 hvor Rådet bes å avklare ulike forhold knyttet til
aksjonæravtale og vedtekter oversendt ved brev datert 30.04.2020. Vi viser videre til e-post fra VEAS datert
10.11.2020 og 13.11.2020.
1. Innledning
I ovennevnte e-post datert 10.11.2020 er det vist til to forhold hvor Bærum kommune ber om avklaring av Oslo
kommunes posisjon.
Det ene er relatert til pkt. fire i byrådsavdelingens ovennevnte brev. Dvs. påpekningen om at aksjonæravtalen bør
tydeliggjøre det selskapsrettslige utgangspunkt om at enkelte datterselskap i et konsern også er selvstendige
rettssubjekter, og aksjeloven pålegger ansvar for de respektive styrene med hensyn til forvaltning og tilsyn, jf.
aksjeloven § 6-12 og 6-13. Med henvisning til dette punktet stilles det spørsmål om det kan være hensiktsmessig å
ta inn styremedlemmenes rettigheter og plikter inn i en egen styreinstruks, som også kan ta for seg forholdet til
aksjonæravtalen.
Det andre er relatert til punkt 8 i byrådsavdelingens brev der det vurderes at overdragelse av aksjer i datterselskap
bør legges til generalforsmalingen i VEAS AS. Det stilles her spørsmål om det også skal være krav om behandling
på generalforsamling av kjøp/salg av aksjer i så kalte «barnebarn-selskap». Herunder pekes det på at det vil
komplisere saksbehandlingen i konsernet dersom enhver aksjeoverdragelse i «barnebarn-selskap» skal opp til
behandling hos eierkommunene i generalforsamling i VEAS AS.
Vedlagt ovennevnte e-post datert 13.11.2020 følger notat til styret og rådet om omdanning av VEAS. Videre følger
vedlagt utkast til aksjonæravtale, samt et regneark med oversikt over forslag til justeringer aksjonæravtale og
vedtekter i VEAS AS med tilhørende datterselskap.
Oppsummert forstår vi det slik at det ønskes tilbakemelding på følgende forhold:
1.
om det kan være hensiktsmessig å ta inn styremedlemmenes rettigheter og plikter inn i en egen
styreinstruks, som også kan ta for seg forholdet til aksjonæravtalen.
2.
om Oslo kommune også ønsker at kjøp/salg av aksjer i «barnebarn-selskap» skal forelegges
generalforsamlingen
3.
Om det er merknader til materialet oversendt pr e-post 13.11.2020
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2. Vurdering
Ad. 1
Som påpekt under pkt. 4 i ovennevnte brev datert 10.11.2020 er det byrådsavdelingens vurdering at
aksjonæravtalen bør oppdateres mht. omtale av ansvar for styremedlemmene i datterselskap. Vi har for øvrig ingen
merknader til at det utarbeides en styreinstruks om styremedlemmenes rettigheter og plikter, som også tar for seg
forholdet til aksjonæravtalen.
Ad 2
Vi oppfatter at det vurderes som uproblematisk at overdragelser av aksjer i VEAS Marked AS (eller fremtidige
søsterselskaper) skal avgjøres av generalforsamlingen i VEAS AS. Samtidig har vi merket oss vurderingen om at
det vil komplisere saksbehandlingen i konsernet dersom alle aksjeoverdragelser i «barnebarn-selskap» skal opp til
behandling hos eierkommunene i generalforsamling i VEAS AS.
Byrådsavdelingen forstår at et krav om at kjøp og salg av aksjer i «barnebarn selskap skal behandles på
generalforsamlingen i VEAS AS vil kreve mer omfattende avklaringer i konsernet. På den annen side vil VEAS AS
bli et konsern hvor det alt vesentlige av virksomheten er finansiert over vann- og avløpsgebyr fra eierkommunene.
Hvordan selskapet innretter sin kommersielle virksomhet vil ikke kunne sees uavhengig av dette. Videre vil
innretningen av konsernets kommersielle virksomhet potensielt kunne ha både omdømmemessige og politiske
konsekvenser for eierkommunene, ikke bare i forhold til omsetning av aksjer i «kommersielle datterselskap», men
også i forhold til involvering i «barnebarnselskap». I særlig grad vil dette gjelde for Oslo kommune som største
eier. Det er derfor byrådsavdelingens vurdering at også kjøp og salg av aksjer i «barnebarn-selskap» eller
opprettelse av «barnebarnselskap» bør behandles av generalforsamlingen i VEAS AS.
Ad. 3
I regneark vedlagt ovennevnte e-post datert 13.11.2020 redegjøres det for alle endringsforslag i aksjonæravtale og
vedtekter som foreslås. Videre er det vedlagt et revidert utkast til aksjonæravtale hvor endringsforslagene er
innarbeidet. Byrådsavdelingen har ingen vesentlig merknader til endringsforslagene som foreslås i revidert utkast
til aksjonæravtale, ut over hva som fremgår under pkt. 2 ovenfor.
Jf. vedlagt regneark vil det også være behov for justeringer i vedtektsforslagene som tidligere er utarbeidet. Vi ber
derfor om at også vedtektene oppdateres etter samme mønster som er gjort for aksjonæravtalen.

Med vennlig hilsen
Inger-Anne Ravlum

Andreas Tveteraas

kommunaldirektør
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