Aftaletekst
DONG Energy
Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre (parterne) er enige om at genbekræfte aftalen
fra 2004, hvorefter der skal ske et salg af aktier i DONG Energy til en bred ejerkreds i tilknytning til en børsintroduktion af DONG Energy.
I 2004 aftalte Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, at der skulle ske en børsnotering af DONG Energy, når forudsætningerne var til stede, idet parterne ifølge
aftalen var åbne for et salg af alle statens aktier. I 2007 blev aftalen genbekræftet,
idet staten skulle fastholde et majoritetsejerskab for at kontrollere naturgasinfrastrukturen. I starten af 2008 blev børsnoteringen imidlertid sat i bero pga. situationen på de finansielle markeder. Efterfølgende blev aftalen om børsnoteringen
genbekræftet i 2013, idet staten skulle fastholde aktiemajoriteten mhp. at sikre, at
staten kontrollerer den af DONG Energy ejede naturgasinfrastruktur.
Parterne bekræfter, at det fortsat er hensigten at gennemføre et salg af aktier i
DONG Energy A/S til en bred ejerkreds i tilknytning til en børsintroduktion af
DONG Energy A/S, idet der sigtes efter at foretage en børsnotering hurtigst muligt givet markedsforholdene.
DONG Energy har siden den oprindelige aftale i 2004 udviklet sig, så det i dag er
et selskab, hvor vækstmulighederne i høj grad ligger inden for havvindmølleforretningen. En børsnotering skal bidrage til, at selskabet kan udvikle sig yderligere
som et grønt energiselskab og påtage sig de nødvendige forpligtelser i udlandet, så
selskabet særligt kan udvikle sin globale førerposition inden for havvindmølleområdet. En børsnotering vil give selskabet de bedste muligheder for dette, herunder
lette adgangen til kapital. Dette vil være til glæde for vækst og jobskabelse inden
for blandt andet grøn energi.
Det er samtidig centralt, at de samfundsmæssige hensyn knyttet til DONG Energys naturgasinfrastruktur og olierør sikres, idet det også i de tidligere politiske
aftaler har været lagt til grund, at staten skal kontrollere naturgasinfrastrukturen.
Disse hensyn ønsker staten at sikre ved, at naturgasinfrastrukturen og olierøret
ejet af DONG Energy søges frasolgt til det 100 pct. statsejede Energinet.dk, der i
forvejen ejer og driver den danske energitransmissionsinfrastruktur. Parterne støtter, at Energinet.dk kan købe aktiverne på kommercielle vilkår, og Energinet.dk
vil dermed på vegne af staten varetage de statslige interesser, der har været forudsætningen for at fastholde et statsligt majoritetsejerskab af DONG Energy.
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DONG Energy vil fortsat eje eldistributionsnettet i København, Frederiksberg og
store dele af Nordsjælland. En fortsat høj forsyningssikkerhed er afgørende for
samfundet.
Denne aftale skal bidrage til at sikre stabile rammer for DONG Energy og at selskabet også fremover vil kunne agere som et kommercielt drevet selskab. I forlængelse heraf vil DONG Energy som et kommercielt drevet selskab fortsat kunne foretage tilkøb og frasalg af aktiviteter, hvis sådanne dispositioner vurderes at
være kommercielt hensigtsmæssige.
Hvis der opstår fremtidige dispositionsmuligheder som følge af aktiesalg eller udbetaling af et ekstraordinært udbytte, skal forligskredsen drøfte anvendelsen heraf.
Parterne er enige om at gennemføre børsnoteringen, og at staten bibeholder majoriteten af aktierne indtil mindst 2020, med mindre parterne aftaler andet. Statens
ejerandel kan herefter kun ændres yderligere, hvis alle parterne er enige herom.

