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OKG Aktiebolag — ~rlig rapport i enlighet med
Code of Conduct ayseende 2016

1 Bakgrund

De tre svenska karnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals ar (med

nagra smarre undantag) samagda av energikoncernerna Vattenfall, Uniper och

Fortum ("Agarna"). Den historiska bakgrunden till samagandet ar dels att de

ursprungliga investerarna i karnkraftsanlaggningarna onskade dela riskerna och

gemensamt utnyttja sina kompetenser, dels den direkta politiska inblandningen i

saraband med den politiskt patvingade stangningen av karnkraftverket i

Barseback. De tre kraftverken ar organiserade som aktiebolag: Ringhals AB,

OKG Aktiebolag och Forsmark Kraftgrupp AB ("Karnkraftsfdretagen").

Agarandelen i vart och ett av Karnkraftsfdretagen skiljer sig mellan Agarna,

men Vattenfall ar majoritetsagare och har driftsansvar fdr Ringhals AB och

Forsmarks Kraftgrupp AB och Uniper ar majoritetsagare och har driftsansvar fdr

OKG Aktiebolag ("OKG").

Uniper bildades under 2015 som ett led i en omorganisation inom E.ON-

koncernen. Vid utgangen av 2016 agde E.ON 46,65 % av aktierna i Uniper, men

aysikten ar att E.ONs andel i Uniper skall avyttras helt pa sikt. Unipers Svenska

verksamhet ar organiserad i en koncern dar Sydkraft AB ar moderbolag.

Sydkraft ABs helagda dotterbolag Sydkraft Nuclear Power AB tiger 54,5 % av

aktierna i OKG och resterande andel ags av tva Svenska dotterbolag inom

Fortumkoncernen.

Konkurrensverket (KKV) paborjade 2006 en undersokning av om Agarna hade

brutit mot tillamplig konkurrenslagstiftning genom sift samagande av

Karnkraftsforetagen. KKV ayslutade arendet utan att olagligt samarbete

pavisats. KKV rekommenderade emellertid regeringen att inleda atgarder med

aysikt att upplosa samagandet och gjorde bland annat gallande att samagandet

som sadant undergraver trovardigheten att elmarknaden fungerar pa ett korrekt

salt. I juni 2010 gav regeringen tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspek-

tionen (EI) i uppdrag att analysera och utvardera behovet av fdrandringar

ayseende oppenhet och reglering av elmarknaden.

Agarna har gemensamt tagit initiativ till att to fram en sa kallad Code of

Conduct ("Koden") med syfte att (i) oka oppenheten vad galler hur

styrelsearbetet i Karnkraftsforetagen bedrivs och (ii) oka fortroendet for att

arbetet i ovan namnda styrelser sker i enlighet med tillamplig konkurrens-

lagstiftning.



Koden har utvecklats i dialog med EI, som i sin tur har konsulterat KKV,

Stralsakerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnat. Eventuella framtida

revideringar av Koden ska ske pa samma salt. OKGs styrelse ("Styrelsen")

antog Koden den 5 apri12011 och har darefter antagit den arligen med

erforderliga justeringar.

2 Oberoende observator

Enligt punkt 9.1 i Koden ska EI nominera en oberoende observator i Styrelsen

for att granska Styrelsens efterlevnad av Koden. Styrelsen ska efter provning

utifran de krav som anges i punkt 9.2 i Koden to stallning till om den

nominerade personen godkanns eller inte. Sedan den 5 juni 2013 innehar Sture

Larsson uppdraget som oberoende observator ("Observator") i Styrelsen.

Observatoren har undertecknat en sekretessf6rbindelse fdrenlig med rollen som

Observator (se punkt 9.3 i Koden).

3 Styrning

3.1 Information till styrelse och agare

Infor kommande beslut i Styrelsen oversands underlag fdr beredande av

besluten i respektive agarbolag. Agarna har sarskilda processer for

investeringsbeslut som innebar att beslut om investeringar overstigande vissa

belopp bereds pa hog niva. I syfte att undanroja oklarheter infor styrelsemoten

hailer agarna (Uniper och Fortum) fdrmoten med OKG. Vid dessa formoten

representeras agarna av styrelseledamoter och/eller suppleanter saint vid behov

av experter inom olika omraden. Manatligen oversands aven sa kallade

Management Reviews (som beskriver aktuella och viktiga delar av

verksamheten) enligt OKGs faststallda mallar med efterfdljande mote dar agarna

kan fa kompletterande information kring underlaget. Forfarandet sakerstaller att

bada agarna ges samma information.

Information kring sakerhetsrelaterade fragor lamnas agarna via OKGs

sakerhetskommitte. I kommitten ingar en representant fran Uniper liksom en

fran Fortum. Kommitten behandlar viktiga och principiella sakerhetsfragor i ett

langsiktigt perspektiv. Sakerhetskommitten ar radgivande till VD.

3.2 Styrelsens sammansattning

Vid slutet av 2016 bestod Styrelsen av foljande ledamoter:

Uniper har nominerat foljande personer:

Magnus Arbell, Senior Vice President Operations, suppleant



Peter Maagh, Director Asset Projects, suppleant

Henrik Nebrelius, CFO, Sydkraft Nuclear Power AB

Henny Norderyd, Chefsjurist, Sydkraft AB

Johan Svenningsson, VD, Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB

Fortum har nominerat foljande personer:

Risto Andsten, Vice President, Co-owned nuclear assets and development

Goran Hult, VD, MKG och VKAO

Jari Snellman, Head of Co-owned Nuclear, suppleant

Andreas Tiedtke, Chefsjurist, Fortum Sverige AB, suppleant

Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and projects

Arbetsta~~anisationerna representeras av foljande personer:

Ake Josefsson, Unionen

Monika Mattson, Sveriges Ingenjorer, suppleant

Magnus Nicklasson, Sveriges Ingenjorer

3.3 Styrelsemoten

Under aret har hallits elva styrelsemoten, varav tre hallits per telefon och ett per

capsulam. Observatoren har inbjudits till samtliga styrelsemoten och deltagit vid

nio fysiska moten. Observatoren har fatt tillgang till samma material som ovriga

ledamoter infor styrelsemotena.

3.4 Dagordning

Agenda och fokus for styrelsemotena kan variera fran mote till mote men i regel

foljer styrelseaxbetet foljande huvudsakliga agenda:

1) Motets oppnande

2) Foregaende motesprotokoll

3) Sakerhetslaget

4) VDs sammanfattning av verksamheten

5) Genomgang av pagaende projekt

6) Genomgang av rapporter rorande driften, bransle, personal, miljo och

ekonomi

7) Genomgang av risker och internrevision



Under aret har sarskild fokus varit pa projekt Working Capital som syftar till att

reducera kostnader och fdrbattra kassaflodet, framst med ayseende pa nukleart

bransle. I juni hade Styrelsen ett heldagsseminarium dedikerat till

karnkraftssakerhet. Vidare behandlas strategi- och budgetfragor vid sarskilda

tillfallen under aret. Fragan om forsakring for karnkraftsrelaterade olyckor har

ocksa behandlats vid ett flertal moten under aret. Foregaende ar beslots att

avbryta projekt PLEX i fdrtid och inte ateruppta driften av Oskarshamn 2 saint

att to Oskarshamn 1 ur drift nar tillstand for aystallnings- och servicedrift

erhallits. Som foljd harav preciserade styrelsen genom beslut den 16 februari att

Oskarshamn 1 ska tas ur drift i slutet av juni 2017. Som en ytterligare fdljd

beslutade styrelsen den 16 november att organisationen ska reduceras fram till ar

2020 och uppdrog till VD att lamna varsel omfattande 280 heltidstjanster.

Av de fragor som berorts och som har specifik baring p~ Koden, kan fdljande

namnas:

— Styrelsens ordforande har informerat Styrelsen om de moten som

hallits under aret mellan representanter for Uniper, Fortum och

OKG som aysett diskussioner hanfdrliga till projekt Working

Capital och andra stone projekt. I det sammanhanget kan namnas

att slutforhandlingar forts med huvudleverantorerna i projekt Plex

och att utestaende fragor da har losts.

— Representanter fdr Uniper, Fortum och OKG har under aret

deltagit i seminarier ayseende projekt Kent (som syftar till att tillse

att Oskarshamn 3 uppfyller skarpta sakerhetskrav efter olyckan i

Fukushima), projekt SERIN (ears syfte ar att segmentera och

bortforsla interndelarna i Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2),

projekt Pluto (som analyserar utbytesbehov av instrument- och

kontrollutrustning pa Oskarshamn 3) och projekt som forbereder

utbyte av kylvattenkanaler och dieselgeneratorer pa Oskarshamn 3.

— OKG har i enlighet med punkt 8 i Koden framtagit en forteckning

som beskriver de organ, kommitteer med mera inom bolaget dar

foretradare for OKG deltar och dar det ocksa deltar foretradare for

de andra Karnkraftsforetagen eller Karnkraftsforetagens agare.

Forteckningen redovisades for Styrelsen under mars 2016.

Darutover deltar bolaget med representanter i andra nationella och

internationella branschorgan vacs huvudsakliga syfte ar

informations- och erfarenhetsutbyte i sakerhets- och

teknikrelaterade omraden.



4 Produktion

4.1 Produktionsvolym

Leveranserna under 2016 uppgick till totalt 13 632 GWh (12 156),

energitillgangligheten bleu 85,3 % (58,0).

4.2 Oskarshamn 1

Oskarshamn 1 (O 1) levererade 3 367 GWh (2 489) under 2016 och nadde
darmed upp till den tredje hogsta produktionen i dess 43-ariga historia.
Energitillgangligheten uppgick ti1182,4 % (61,1).

4.3 Oskarshamn 2

Oskarshamn 2 (02) har levererat 0 GWh (0) under aret. Anlaggningen ar under

aweckling. Energitillgangligheten uppgick ti110 % (0).

4.4 Oskarshamn 3

Oskarshamn 3 (03) har levererat 10 265 GWh (9 667) under aret. Det ar den
Basta arsproduktionen nagonsin. Energitillgangligheten uppgick ti1186,3
(81,0).

5 Utbildning

I EUs forordning om oppenhet och integritet pa grossishnarknaderna for energi,

REMIT, saint i Transparensfdrordningen anges hur planerade och oplanerade

revisioner ska offentliggoras. Enligt Koden ska Styrelsen sakerstalla att

Styrelsen och fdretagets hogsta ledning ar informerade om de gallande

informationsbestammelserna och att foretaget har rutiner for att sakerstalla att

man foljer dessa bestammelser.

Utbildning ayseende gallande informationsbestammelser,

konkurrenslagstiftningen och Koden har genomforts kontinuerligt sedan 2011

for ledamoter i Styrelsen, for Observatoren och for ytterligare medarbetare som

bedomts ha behov av det.

6 Information till marknaden

Alla stone fdrandringar, plotsliga eller planerade, av produktionsformagan vid

OKGs tre karnkraftsanlaggningar ar anmalningspliktiga till Nord Pool.

Omfattningen av informationsplikten framgar av REMIT och

Transparensforordningen. Uppgiften att halls Nord Pool informerad om OKGs

produktionsformaga har delegerats fran Uniper Global Commodities SE till

OKG.



OKG har aven, enligt REMIT och Transparensforordningen, ett direkt ansvar att

halla marknaden informerad om produktionsformagan. Information ska lamnas

som s.k. UMM pa Nord Pools hemsida, vilket uppfyller saval REMITs som

Transparensforordningens krav pa offentliggorande. Fran och med den 1 januari

2016 har EI overtagit marknadsovervakningen fran Nord Pool Market

Surveillance.

EI ifragasatte den 26 september 2016 en UMM-serie ayseende ett uppdaterat

event stop. Ett konekt UMM skickades enligt EI inte inom gallande 60-

minutersgrans. En forklaring angaende handelseforloppet skickades till EI den 7

oktober 2016 med inneborden att ett ayslutat UMM av misstag hade uppdaterats

istallet for att ratteligen skapa ett nytt UMM. EI meddelade samma dag att de

godtog forklaringen och att inga ytterligare atgarder skulle vidtas med

papekande om vikten av att ha fungerande rutiner pa plats.

EI ifragasatte den 8 december 2016 ett UMM som skickats mer an 60 minuter

efter produktionsbortfall. En forklaring angaende handelseforloppet skickades

till EI den 21 december 2016 med inneborden att informationsledaren hade

inloggningsproblem pa Hera datorer nar UMM skulle skickas. Denne fick

slutligen be bevakningscentralen att skicka UMMet men tidsgransen hade da

passerats. EI meddelade den 28 februari 2017 att de godtog forklaringen och att

inga ytterligare atgarder skulle vidtas med papekande om vikten av att ha

fungerande rutiner pa plats.

EI ifragasatte den 12 december 2016 tva UMM som bada skickats efter att 60-

minutersgransen passerats. En forklaring angaende handelseforloppen skickades

till EI den 23 december 2016 med inneborden att:

savitt galler den ena forfragan, det i foregaende UMM av misstag
angivits felaktigt datum for event stop. Foljaktligen bleu efterfoljande,
och nu ifragasatta UMM, inte korrekt;

II. savitt galler den andra forfragan, skiftchefen gjorde bedomningen ur ett
sakerhetsperspektiv att det var nodvandigt att initialt lagga kraft och
resurser pa anlaggningen och darmed sammanhangande felsokning av de
problem som uppstod vid tillfallet. Detta medforde att tiden for att
hantera UMM-utskick bleu knapp och tiden overskreds dessvarre.

EI meddelade samma dag att de godtog forklaringarna och att inga ytterligare

atgarder skulle vidtas med papekande om vikten av att ha fungerande rutiner pa

plats.

OKG har inte kontaktats av EI vid fler tillfallen under 2016. Daremot har EI

genomfort ett fdretagsbesok hos OKG den 26 januari 2017 for diskussion om

hur transparensforordningen implementerats. Besoket ingar i en serie av besok

hos alla stone elproducenter.



7 Styrelsens bedomning av Koden

I enlighet med punkt 10.1 i Koden ska Styrelsen uttala sig om sin syn pa det

eventuella behovet av revideringar i Koden. Styrelsen har inte funnit anledning

att fdresla nags andringar i Koden.

For Styrelsen


