Nordre Strandvej 46
DK-8240 Risskov
www.aaenas.dk

Budgetpris for rådgivende ydelser
19. november 2014
Projekt:
Til:
Fra:
Vedrørende:

Fusion mellem Næstved Varmeværk A.m.b.a. og HyllingeMenstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.
Næstved Varmeværk, direktør Jens Andersen
AAEN Rådgivende Ingeniører A/S, Sven Aaen
Budgetpris for rådgivende ydelser i forbindelse med fusion mellem Næstved Varmeværk
og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker.

Baggrund
Næstved Varmeværk A.m.b.a. og Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. ønsker at indgå en fusion
mellem selskaberne. I den forbindelse skal der etableres en fjernvarmeledning mellem Næstveds
forsyningsområde og centralerne i Hyllinge-Menstrup. Muligheden for at udvide Næstveds
forsyningsområde med Stenbæksholm, Skaverup og Karrebæksminde skal belyses i de varmeplanmæssige
forhold.
Tidligere materiale
 Trace´ gennemgang og anlægsbudget, august 2013
 Tilbud på projektforslag af 6. september 2013
Disse notater indeholder en overslagspris for etablering af transmissionsledningen. Ligeledes indgår en
oversigt over potentialet for fjernvarmeforsyning til områderne, samt den tilhørende selskabsøkonomi for
Næstved Varmeværk ved sammenlægningen af anlæggene.
Fusion af selskaberne
Næstved Varmeværk ønsker en budgetpris for de rådgivende ydelser til ingeniør, revisor og advokat.
AAEN A/S – rådgivende ingeniører vil udføre ”Projektforslag for etablering af transmissionsledningen”
mellem de to forsyningsnet, herunder beregning af selskabs- og forbrugerøkonomi. Behandling af
eventuelle spørgsmål i høringsperioden i forbindelse med den varmeplanmæssige godkendelse i Næstved
Kommune. Deltagelse i fusionsarbejdet med analyser til bestyrelserne, samt levering af oplysninger til
revisorens og advokatens arbejde
Budget herfor ca. 100.000 – 120.000 kr.
Revisorfirma – Det er revisorens hovedopgave at beregne ”Gældsudligningen” mellem de to selskaber ved
en fusion. Som udgangspunkt må fusionen ikke medføre højere varmepriser for Næstved Varmeværks
forbrugere. Omkostningerne hertil er ikke konfereret med revisor.
Budget herfor ca. 80.000 – 100.000 kr.
Advokat Uffe Bro – Advokaten har til opgave at udarbejde ”Fusionsaftalen” mellem de to selskaber på
baggrund af gældsudligningen, anlægsudgift for transmissionsledningen og de godkendte forbrugerpriser.
Ligeledes vil advokaten assistere i forhandlingerne mellem de to varmeværks bestyrelser og deltage i
afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger i selskaberne. Advokatens arbejdet indeholder ligeledes
opløsning af Hyllinge-Menstrup og nødvendige dokumenter for det fortsættende selskab.
Budget herfor ca. 100.000 – 150.000 kr.
Efter samtale med Uffe Bro kan bekræftes at han gerne deltager i arbejdet. Det påpeges at de
skattemæssige forhold skal undersøges. Uffe Bro kan kontaktes i den forbindelse.
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