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1   Bakgrunn
Ved behandlingen av St.prp. nr. 66 (1999-2000) Om Telenor, jf. Innst. S. nr. 242
(1999-2000), fattet Stortinget 14. juni 2000 blant annet følgende vedtak:

«Regjeringa får fullmakt til å selje staten sine aksjar i Telenor AS gjen-
nom ein kombinasjon av emisjon og direkte nedsal av staten sine ak-
sjar, men då slik at eigardelen utgjer minst 51 pst.»

I St.prp. nr. 84 (2000-2001), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i stats-
budsjettet medregnet folketrygden 2001, er det redegjort for børsintroduksjo-
nen av Telenor, som reduserte statens eierandel til ca. 78 pst.

I proposisjonen er det lagt til grunn at staten aktivt skal søke å redusere
sin eierandel i selskapet innenfor den begrensning som følger av Stortingets
fullmakt.

For å øke Telenors industrielle muligheter og verdien av statens aksjer
foreslår Regjeringen i denne proposisjonen at statens eierandel i Telenor skal
kunne reduseres ned mot 34 pst.
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2   Behov for å endre den nedre grensen for statens 
eierandel

Internasjonal telekomindustri er i rask endring. Det skjer stadig industrielle
omstruktureringer både innenfor og på tvers av landegrensene. Utviklingen
internasjonalt synes å gå i retning av større enheter ved at selskaper kjøpes
opp eller slås sammen. Dette er en utvikling som også berører Telenor.

For at Telenor skal kunne utvikle seg som en konkurransedyktig aktør,
må selskapet ha mulighet til å kunne foreta større oppkjøp eller delta i fusjoner
hvor selskapets aksjer benyttes som byttemiddel i transaksjonen.

Enkelte av de alternativer som kan være aktuelle for Telenor i denne sam-
menheng vil kunne medføre at gjennomføringen av en industriell og forret-
ningsmessig fornuftig transaksjon er avhengig av at staten er villig til å redu-
sere sin eierandel under 51 pst. Flere av Telenors viktigste konkurrenter har
eiere som har fått nødvendige fullmakter til å handle raskt i slike situasjoner.
For Telenors vedkommende vil en slik sak måtte forelegges Stortinget. Dette
gir selskapet en konkurranseulempe både ved at beslutningsprosessen blir
mer tidkrevende og ved at verdien av aksjene kan påvirkes negativt.

Regjeringen er kommet til at det vil være riktig for staten som domine-
rende eier i Telenor å legge til rette for at selskapet lettere skal kunne delta i
den raske strukturendringen som skjer innen bransjen. Regjeringen legger til
grunn at det uansett vil være nødvendig for selskapet å delta i allianser med
andre selskaper dersom det skal kunne opprettholde sin konkurransedyktig-
het på lengre sikt. Dette vil også være den beste måten staten kan bidra til å
sikre og øke aksjonærverdiene i selskapet på.

Regjeringen ser det som viktig å opprettholde Telenor som et sterkt tele-
selskap med nasjonal forankring. Regjeringen foreslår derfor at staten nå
beholder en eierandel i selskapet på minimum 34 pst. Et vedtak om å redusere
den nedre grensen for statens eierandel fra 51 til 34 pst. antas å bli oppfattet
positivt av markedet. Det vil kunne gjøre Telenoraksjen mer likvid. Det vil
også være et signal om at staten er innstilt på at selskapet skal kunne delta
aktivt i større verdiskapende strukturelle transaksjoner i bransjen. Det legges
til grunn at en reduksjon av statens eierandel i Telenor ASA vil skje gjennom
en kombinasjon av emisjon og direkte nedsalg av statens aksjer.
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3   Hovedpunkter fra selskapets årsoppgjør for 2000
En sentral oppgave i 2000 har vært å forberede Telenor for børsnotering i tråd
med Stortingets vedtak. For styret har det vært en hovedoppgave under børs-
forberedelsene å se til at Telenors mål og strategier ble tydeliggjort og fikk
den nødvendige troverdighet ved presentasjonen av selskapet overfor analyti-
kere og investorer. Reorganisering av konsernstruktur og sterkere fokus på
Telenors kjerneområder var blant de tiltakene som ble prioritert i driftsåret.

Telenor ble børsnotert 4. desember 2000. Ved utgangen av 2000 var aksjen
notert til 38,40 kr, tilsvarende en markedsverdi på 69,2 mrd. kr.

År 2000 har ellers vært preget av store investeringer både i oppkjøp av nye
selskaper og i utvikling av nye tjenester for å sikre framtidig vekst.

Telenorkonsernet hadde 21 660 ansatte ved utgangen av 2000. Av disse
arbeidet 16 260 i Norge og 5 400 i utlandet. Ved utgangen av 1999 var antall
ansatte 23 470. Nedgangen skyldes i hovedsak at de nær 6 000 ansatte i Bra-
vida, etter sammenslåingen med svenske BPA, ikke lenger inngår i konsernet.

Konsernets driftsinntekter økte med 4,1 mrd. kr til 37,6 mrd. kr, som er
12,1 pst. mer enn i 1999. Driftsresultat ble på 3 629 mill. kr mot 4 002 mill kr i
1999. Årsresultatet ble på 1 142 mill. kr mot 1 991 mill. kr i 1999.

Den betydelige satsingen på vekst blant annet på nye forretningsområder
som mobilt internett og interaktive TV- tjenester, samt økte renter og avskriv-
ninger i forbindelse med store investeringer, har som forventet belastet Tele-
nors resultat for 2000.

Telenor investerte i 2000 i alt 50,7 mrd. kr mot 13,2 mrd. kr i 1999. Blant
de viktigste investeringene var kjøp av 53,5 pst. av aksjene i det danske mobil-
selskapet Sonofon (14,2 mrd. kr) og ca. 40 pst. av aksjene i det thailandske
mobilselskapet TAC (6,5 mrd. kr). De store investeringer medførte at Telenor
midlertidig måtte ta opp store lån med tilhørende reduksjon i egenkapitalan-
del. Emisjonsprovenyet som ble tilført selskapet i forbindelse med børsintro-
duksjonen, samt store gevinster i forbindelse med salg av Telenors eierande-
ler i tyske VIAG Interkom og irske Esat Digifone til BT, bidrar imidlertid til å
opprettholde selskapets soliditet.

Selskapet betaler et utbytte for 2000 på 0,30 kr pr. aksje. Totalt utgjør dette
532 mill. kr i utbytte, hvorav 420 mill. kr tilfaller staten.

Den positive utviklingen har fortsatt i 1. kvartal 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om statens eierandel i Telenor ASA.
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Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om statens eierandel i Telenor ASA
i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag til vedtak om statens eierandel 
i Telenor ASA

I
Stortinget samtykker i at:

Regjeringen får fullmakt til å redusere statens eierandel i Telenor ASA ned
mot 34 pst. gjennom en kombinasjon av emisjon og direkte nedsalg av statens
aksjer.
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