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VEDTÆGTER NORDSØFONDEN

1. Lovgrundlag

Nordsøfonden er en offentlig fond, som er etableret i henhold til lov nr. 527 af 28. maj 2014
om Nordsøenheden og Nordsøfonden.
Disse vedtægter er udstedt af erhvervsministeren i medfør af lovens § 7, stk. 3.

2. Navn

Den offentlige fonds navn er Nordsøfonden.

3. Hjemsted

Nordsøfondens hjemsted er Københavns kommune.

4. Formål

Nordsøfonden har til formål at varetage den statslige deltagelse i licenser til efterforskning
og indvinding af kulbrinter.
Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

5. Hæftelse og kapital
5.1 Hæftelse
Nordsøfonden er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse
for staten.

5.2 Kapitalforvaltning og udbytte
Nordsøfondens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsøfonden disponerer
inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.
Nordsøfonden oppebærer indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og
tariffer.
Nordsøfondens indtægter anvendes først til at dække alle udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag på Nordsøfondens lån. Overskudslikviditet herudover skal overføres til statskassen som udbytte under hensyntagen til
likviditetsbehov forbundet med fremtidige udgifter og investeringer.

5.3 Låneoptagelse
Finansministeren er bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter.

5.4 Forsikringer og garantier
Nordsøfonden tegner alle nødvendige, herunder lovpligtige, forsikringer for fonden.
Staten stiller de nødvendige garantier til dækning af Nordsøfondens andel af nedlukningsomkostninger. Derudover stiller staten en garanti for, at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdet.
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6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold
Nordsøfonden har ikke nogen selvstændig ledelse eller bestyrelse.

Nordsøfonden administreres af Nordsøenheden, der træffer beslutning på Nordsøfondens
vegne i ethvert anliggende inden for rammerne af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden
og disse vedtægter.
Nordsøfonden tegnes af Nordsøenheden i overensstemmelse med tegningsreglen for
Nordsøenheden. Herudover gælder de almindelige regler om stillingsfuldmagt for Nordsøenhedens direktion og medarbejdere ved varetagelse af Nordsøfondens administration.

7. Forholdet til erhvervsministeren

Erhvervsministeren fører tilsyn med Nordsøfondens virksomhed, herunder den overordnede
politiske retning for Nordsøfondens arbejde samt efterlevelsen af lov om Nordsøenheden og
Nordsøfonden.

8. Porteføljejusteringer

Med henblik på varetagelsen af Nordsøfondens formål kan Nordsøfonden foretage justeringer af porteføljen, jf. nedenfor pkt. 8.1-8.4.

8.1 Forkøbsret
Nordsøfonden kan udnytte sin forkøbsret i medfør af Joint Operating Agreement i de enkelte licenser.
Udnyttelse af en forkøbsret skal godkendes af erhvervsministeren.

8.2 Mindretalsaktiviteter (''Sole Risk'')
Nordsøfonden kan udnytte sin ret til at deltage i mindretalsaktiviteter i medfør af Joint
Operating Agreement i de enkelte licenser.
Deltagelse i mindretalsaktiviteter, der medfører omkostninger for Nordsøfonden på over
200 mio. kr., skal godkendes af erhvervsministeren.

8.3 Nabolicenser
Nordsøfonden kan erhverve andele i licenser, der grænser op til licenser, som Nordsøfonden
allerede deltager i.
Den nye licensandel skal erhverves til markedspris.
Erhvervelse af andele i nabolicenser skal godkendes af erhvervsministeren.

8.4 Overtagelse af tidligere DONG statsandele
Nordsøfonden kan overtage tidligere DONG statsandele.
Overtagelsen af tidligere DONG statsandele skal godkendes af erhvervsministeren.
For alle typer af porteføljetilpasninger gælder, at Nordsøfondens licensandel ikke kan overstige 40 pct. En undtagelse er dog situationer, hvor en licenspartner ikke kan opfylde sine
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forpligtelser og derfor kommer i misligholdelse. I sådanne tilfælde vil Nordsøfondens andel i
den pågældende licens automatisk blive forholdsmæssigt forøget, og vil derfor kunne komme til at overstige 40 pct.

9. Årsrapport

Der udarbejdes en årsrapport for Nordsøfonden, der underskrives af direktion og bestyrelse
i Nordsøenheden og forelægges til godkendelse på det ordinære virksomhedsmøde i Nordsøenheden sammen med Nordsøenhedens regnskab.
Årsrapporten offentliggøres på Nordsøfondens hjemmeside.
Nordsøfonden aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Nordsøfondens regnskabsår følger kalenderåret.

10. Revision

Nordsøfondens årsrapport revideres af rigsrevisor efter lov om revisionen af statens regnskaber ('rigsrevisorloven").
Rigsrevisor rapporterer til Nordsøenhedens bestyrelse, der aflægger regnskabet. Rigsrevisor
kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift.
Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges Nordsøenheden og erhvervsministeren til udtalelse.
Efter aftale mellem erhvervsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor fører tilsyn med den interne revision. Den nærmere fastlæggelse af den interne revisions opgaver samt forholdet til rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens § 9.
Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for Nordsøenheden føre hver sin revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes i kopi til Nordsøenhedens bestyrelsesmedlemmer.
Protokollen signeres af bestyrelsen i Nordsøenheden på førstkommende bestyrelsesmøde.
Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin påtegning på årsrapporten.

11. Ophør

Nordsøfondens ophør besluttes ved lov. Ved nedlæggelse af fonden overtager statskassen
fondens formue og indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser. Afviklingen forestås af
Nordsøenheden, medmindre andet besluttes ved lov.

12. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres af erhvervsministeren.

Den 6. maj 2021

Erhvervsministeren
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