Oslo, 11.06.2018

NUES

Kommentarer til Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse
Aksjonærforeningen slutter seg i det vesentligste til de beskrevne endringsforslag, dog med
følgende kommentarer:
Ad pkt 2 Virksomheten
Aksjonærforeningen er ikke enig i at det er tilstrekkelig at styret sørger for at selskapet har
retningslinjer om etikk og samfunnsansvar. Selv om det etter forslaget trolig vil være styret
som legger føringene for det interne arbeidet som skal gjøres med å utforme retningslinjer,
så er vi bekymret for at formuleringen «sørger for at» sender signaler som nedgraderer den
sentrale plass etikk og samfunnsansvar bør – og forventes å - ha i moderne styrearbeid.
Vårt forslag: Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme
retningslinjer for etikk og samfunnsansvar
Ad pkt 8 Valgkomité.
Aksjonærforeningen er tvil om hvorvidt sittende styremedlemmer også bør være medlemmer
av valgkomiteen. Vi tror at vedkommendes relasjoner til styrekolleger vil gjøre det vanskelig
for vedkommende å agere uavhengig i komitearbeidet og vanskelig for komitekollegene å
stole på at vedkommende helt kan fri seg fra egne og styrekollegers interesser i
komitearbeidet. Den innsikt om det sittende styrets arbeid og funksjon styremedlemmet
besitter, bør valgkomiteen kunne innhente gjennom samtaler med styrets leder og øvrige
medlemmer.
I sitt forslag bruker NUES ordet «bør» i setningen «Maksimalt ett styremedlem bør være
medlem av valgkomiteen.». Slik ordet bør benyttes andre steder i anbefalingen kan dette gi
inntrykk av at man konkret anbefaler at styremedlemmer inngår i valgkomiteen, dog ikke flere
enn ett. Dette er etter vår mening uheldig. Skal man åpne for at styremedlemmer kan delta i
valgkomiteer må «bør» erstattes med «kan».
Vårt forslag: Setningen «Maksimalt ett styremedlem bør være medlem av valgkomiteen.»
fjernes. Alternativt at ordet bør i samme setning erstattes med kan.
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Avslutningsvis vil vi gi honnør for at Aksjonærforeningens mangeårige kjepphest –
valgkomiteens vage begrunnelser – endelig synes å ha fått gjennomslag i anbefalingen ved
formuleringen «Valgkomiteens bør begrunne hvert forslag til kandidater». Vi kommer til å
følge nøye med på etterlevelsen av dette punktet.

For AKSJONÆRFORENINGEN
Med vennlig hilsen

Bernt Bangstad
Styreleder
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