Tilleggsvilkår for kunder som benytter kraftforvaltnings- og prissikringstjenester.
§ 1 Generelt
Kunden og Hafslund Strøm har inngått avtale om fysisk leveranse
av strøm og planlegger som del av Kundens kraftforvaltning og
prissikring å inngå kontrakter, herunder opsjoner på kontrakter, med
finansiell avregning knyttet til elektrisk kraft. Alle finansielle kontrakter
og opsjoner betegnes i dette vedlegget som ”Kraftkontrakter”.
Kraftforvaltning og prisikring skjer ved at Hafslund Hedging på
vegne av Hafslund Strøm tilbyr Kunden å inngå bilaterale finansielle Kraftkontrakter med Hafslund Strøm. Kontraktene tilsvarer de
standardiserte finansielle kraftkontraktene som handles på Nasdaq
OMX. Kunden kan velge om de bilaterale Kraftkontraktene skal
være denominert i NOK eller EUR. Dersom Kunden velger å få
Kraftkontraktene denominert i NOK, vil de inngåtte Kraftkontraktene
avvike fra kraftkontraktene som handles på Nadaq OMX når det
gjelder valuta. For øvrig vil kontraktene være tilsvarende.
Dette Vedlegg 3 supplerer Leveringskontrakten og Alminnelige
avtalevilkår.
§ 2 Inngåelse av Kraftkontrakter
Selve kontraktsinngåelsene skjer, avhengig av hva som er avtalt
mellom Partene, enten etter ordre fra Kunden eller i forbindelse med
diskresjonær kraftforvaltning som utføres av Hafslund Hedging.
Inngåtte prissikringskontrakter bekreftes pr. e-post samme dag som
ordre er utført. I e-posten vil det bli vedlagt en ordre-/kontraktbekreftelse. Uoverenstemmelser i mottatte ordrebekreftelser i forhold til
egne notater må meldes Hafslund Hedging umiddelbart.
Det tas lydopptak av alt ordremottak om handel pr. telefon. Lydopptak vil bli oppbevart i inntil 3 år. Søkekriteriene for gjenfinning av
samtalene vil være
1. Tidspunkt for samtalen.
2. Det telefonnummeret i Hafslund Hedging som mottok ordren.
§ 3 Avregning og fakturering
For Kraftkontraktene gjelder mellom Partene de vilkår for oppgjør og
avregning som til enhver tid gjelder for tilsvarende kontrakter mellom
Hafslund Strøm og Nasdaq OMX Clearing slik de fremgår av Nasdaq
OMX Clearing Rules, så langt de passer og med mindre annet
fremgår av Avtalen. Nasdaq OMX Clearing Rules offentliggjøres på
Nasdaq OMXs internettsider.
Kontraktsdetaljene for hver av Kundens Kraftkontrakter fremgår av
Kundens sider i Hafslund Online.
For Kraftkontrakter som er denominert i NOK skal de relevante
priser fra elspotmarkedet som legges til grunn for avregning av
kontraktene være Nord Pool Spots priser i NOK.

Nettoresultatet fra hele Kundens finansielle handel gjøres opp
etterskuddsvis per måned og Kunden blir fakturert eller kreditert et
beløp tilsvarende resultatet fra avregningen ved utgangen av hver
kalendermåned.
§ 4 Samlet heving og netting av Kraftkontrakter
4.1 Samlet heving
(I) Dersom en Part (”Den Misligholdende Part”) misligholder en eller
flere Kraftkontrakter på en måte som gir den annen Part (”Den
Hevende Part”) rett til heving etter den aktuelle Kraftkontrakts egne
bestemmelser og/eller etter gjeldende lovgivning, eller en Part har
rett til heving etter de Alminnelige avtalevilkår (Vedlegg 2), eller etter
§ 4 i dette Vedlegg 3, skal Den Hevende Part ha rett til å heve samtlige
Kraftkontrakter i forholdet mellom Partene (”Samlet Heving”).
Samlet Heving etter dette punkt 4.1 kan ikke gjøres gjeldende
med mindre Den Hevende Part skriftlig erklærer dette overfor Den
Misligholdende Part.
(II) Dersom det åpnes konkurs, akkord eller gjeldsforhandling – eller
tilsvarende prosedyre etter utenlandsk lovgivning – hos en av Partene
(”Den Misligholdende Part”), eller dersom vedkommende blir ute av
stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller,
erkjenner å være insolvent, innstiller sine betalinger eller lignende, skal
dette anses som grunnlag for automatisk Samlet Heving, uavhengig
av skriftlig erklæring fra den annen Part (”Den Hevende Part”).
(III) Med ”Hevingstidspunktet” menes i denne avtale det tidspunkt
hevingserklæring er mottatt av Den Misligholdende Part (jf (I)
ovenfor), eller det tidspunktet når grunnlag for automatisk heving
foreligger (jf (II) ovenfor).
4.2. Hevingsoppgjøret – ”netting”
(I) Så snart som mulig etter at Hevingstidspunktet har inntrådt,
skal Den Hevende Part for hver enkelt Kraftkontrakt beregne den
(positive eller negative) verdi (”Kontraktsverdi”) som fremkommer
ved å i aktuell Gevinst (som kan utgjøre kr 0,-) trekke fra summen av
aktuelt Tap (som kan utgjøre kr 0,-) og aktuelle Kostnader. For dette
formål skal:
”Gevinst” utgjøre det beløp som på Hevingstidspunktet representerer
Den Hevende Parts økonomiske gevinst (eksklusive Kostnader) som
følge av at den aktuelle Kraftkontrakt ikke vil bli oppfylt, beregnet på
en rimelig og forretningsmessig måte ut fra markedsforholdene på
Hevingstidspunktet;
”Tap” utgjøre det beløp som på Hevingstidspunktet representerer
Den Hevende Parts økonomiske tap (eksklusive Kostnader) som
følge av at den aktuelle Kraftkontrakt ikke vil bli oppfylt, beregnet
på en rimelig og forretningsmessig måte ut fra markedsforholdene
på Hevingstidspunktet;
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”Kostnader” utgjør alle transaksjonsomkostninger (herunder megleromkostninger, handelsavgifter, clearingavgifter, advokatomkostninger
mv) som Den Hevende Part rimeligvis pådrar seg ved å foreta
en eller flere dekningstransaksjoner til erstatning for den aktuelle
Kraftkontrakt.
(II) Alle Kontraktsverdier skal avregnes mot hverandre, slik at det
fremkommer et (positivt eller negativt) nettobeløp, som deretter
justeres ved å trekke fra Den Hevende Parts rimelige omkostninger
knyttet til gjennomføringen av beregningene etter denne avtale.
Det samlede positive eller negative beløpet som etter dette fremkommer, skal utgjøre ”Hevingsbeløpet”.
(III) Dersom Hevingsbeløpet er negativt, skal dets absolutte verdi,
med tillegg av Den Hevende Parts eventuelle andre erstatningskrav
hjemlet i den enkelte Kraftkontrakt, betales fra Den Misligholdende
Part til Den Hevende Part. Dersom Hevingsbeløpet er positivt, skal
dets absolutte verdi, med fradrag for Den Hevende Parts eventuelle
andre erstatningskrav hjemlet i den enkelte Kraftkontrakt, betales fra
Den Hevende Part til Den Misligholdende Part.
(IV)Den Misligholdende Part skal gis en skriftlig oppstilling som viser
hvordan Kontraktsverdiene og Hevingsbeløpet er beregnet.
(V) Betaling av Hevingsbeløpet skal skje senest 5 virkedager etter
at Hevingsbeløpet er beregnet og fremlagt for den annen part.
4.3 Gyldighet – forholdet til gjeldende lovgivning mv.
(I) Dersom Samlet Heving og/eller netting etter gjeldende lovgivning
på Hevingstidspunktet ikke kan gjøres gjeldende for en eller flere av
Kraftkontraktene, skal denne avtales bestemmelser likevel gjelde
fullt ut for de øvrige Kraftkontrakter.
(II) Dersom denne avtales bestemmelser om netting anses å være
mer vidtrekkende enn gjeldende lovgivning på Hevingstidspunktet
tillater, skal dette ikke medføre at avtalen bortfaller. Avtalens bestemmelser om netting skal i en slik situasjon gjennomføres så langt
lovgivningen tillater.
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