Pressemelding

Hemne Kraftlag endrer organisasjon og skifter profil.
Etter over 65 år som Hemne Kraftlag er tiden nå inne for en modernisering. Eiernes
representantskap (Årsmøtet) besluttet i dag (28.11.17) en vedtektsendring som medfører
reorganisering, navnebytte og endring i utbyttestrategi.
Det er flere årsaker til at vi gjør en endring nå. Myndighetene stiller nye krav om organisering. I
tillegg ser vi at selv om vi har hatt en positiv nettleieutvikling de siste årene, flagges nasjonale og
regionale investeringer i nettet som gjør at alle selskaper vil slite med å holde nettleien nede. Da
skjerpes konkurransene mellom selskapene ytterligere.
Dette gjør at konsernet må styrke sin konkurranseevne. Vi gjør det gjennom tydelig skille mellom
drift av kraftnettet (regulert monopolvirksomhet), og øvrig virksomhet (kommersiell). Strategien for
de to virksomhetstypene blir også forskjellig; for nettvirksomheten handler det i fremtiden om
kostnadsfokus, mens det i den kommersielle virksomheten handler om kontinuerlig vekst i inntekter.
Disse inntektene vil pløyes inn i nettselskapet for å støtte en økonomisk forsvarlig nettleie. Vi kaller
det utbytte gjennom nettleie.
For å kunne levere nok utbytte gjennom nettleie trenger vi å vokse i vår kommersielle virksomhet. Vi
vil være bedre i stand til å skape den veksten hvis vi har en enhetlig identitet, et felles navn på alle
datterselskapene, og et felles visuelt utrykk. Navnet og utrykket skal minne oss hvor vi kommer fra og
hva vi står for, samtidig som det ikke begrenser kommersielle muligheter utenfor lokalområdet.
Vi endrer navn på følgende selskap i konsernet:
Tidligere Navn
Hemne Kraftlag SA
Hemnenett AS
HK Eiendom AS
ASPNor AS
MerkantilNor AS

Nytt Navn
Sodvin SA
Sodvin Energi og Fiber AS
Sodvin Eiendom AS
Sodvin Systemer AS
Sodvin Økonomi AS

I tillegg etablerer vi et nytt selskap som skal drifte vårt kraftnett. Selskapet vil hete Sodvin Nett AS.
Det er samtidig hyggelig å understreke vår fortsatte støtte til Hemnesamfunnet og regionen rundt,
gjennom vår nylig inngåtte avtale som sponsor for den nye storhallen som KIL vil bygge på
Kyrksæterøra.
Endringene kommuniseres fortløpende til våre kunder og forbindelser. Organisatoriske endringer
trer i kraft fra 1.januar 2018, og de visuelle endringene fullføres innen utløpet av januar 2018.

