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Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse
Att: Jan Digranes, Halvor Sigurdsen
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Forslag til endringer i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
Eierforum har foretatt en gjennomgang av aktuelle temaer og drøftinger innenfor eierstyring og selskapsledelse,
med sikte på å vurdere om det er hensiktsmessig å foreslå endringer i den norske anbefalingen. Vi har også
gjennomgått lignende anbefalinger i Sverige, Danmark, Storbritannia og i delvis Nederland og Australia, samt
OECDs nye Corporate Governance-prinsipper. Vi har vært særlig opptatt av hva som evt. er med i den norske
anbefalingen og som ikke er så vanlig å ha med internasjonalt, og hva den norske anbefalingen ikke har som er
vanlig ute. I hovedsak inneholder den norske anbefalingen temaer som går igjen i anbefalinger utenfor Norge.
Eierforum foreslår følgende, i prioritert rekkefølge:
1. Den danske anbefalingen har en innledning om betydningen av verdiskaping. Dette ble trolig ansett som
en selvfølge da den norske anbefalingen ble lansert i 2004, og det ble derfor ikke inkludert. Eierforum
opplever imidlertid at dette nå utfordres, bl.a. ved at flere interessenter som i hovedsak ikke er eiere
vanner ut betydningen av å skape verdier for aksjonærene til fordel for andre hensyn. Eierforum foreslår
derfor at det tas inn i anbefalingen en setning om at verdiskaping er børsnotert selskapers hovedmål.
Dette bør, slik vi ser det, inn tidlig og gjerne først i anbefalingen. Eierforum mener at det bør tas inn et
nytt avsnitt under anbefalingens punkt 1 "Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse". Denne kan
formuleres som "Børsnoterte selskapers hovedmål er å skape verdier for aksjonærene."
2. Anbefalingene fra Danmark og Storbritannia er vesentlig mer omfattende hva gjelder styrets arbeid enn
den norske anbefalingens punkt 9 "Styrets arbeid". Vi mener det bør gjøres en vurdering av dette
punktet. For eksempel kan det vurderes å innta en noe mer utførlig omtale av og anbefalinger
vedrørende styrets eget strategiarbeid og styrets arbeid med suksesjonsplanlegging. Det bør også
vurderes om punkt 10 "Risikostyring og intern kontroll" bør flyttes til punkt 9. Dersom NUES anser det
som hensiktsmessig, kan Eierforum komme tilbake til NUES med et forslag til nytt punkt 9. Det samme
gjelder justeringer i punkt 10 der vi også ser at det kan være behov for justeringer (enten det flyttes til
punkt 9 eller ikke).
3. Kapittel 2 "Virksomhet" og kapittel 5 "Fri omsettelighet" har innhold som det etter Eierforums syn var mer
vesentlig å fremheve i 2004 enn i dag. De børsnoterte selskapenes virksomhetsbeskrivelser har ikke
endret seg vesentlig de seneste årene og i praksis velges egnete virksomhetsbeskrivelser. Videre er
selskapenes aksjer i dag fritt omsettelige, og de fleste som hadde a- og b-aksjer har slått disse sammen
til én aksjeklasse. Innholdet i disse to punktene kan derfor med fordel legges inn under andre punkter.
4. Det kan vurderes om det det er mulig å utlede ett hovedprinsipp per punkt / per grå boks i anbefalingen.
Dette kan dreie seg om en overordnet setning eller innledning som kan tydeliggjøre hovedhensynet enda
bedre enn dagens tekst i de grå boksene. Teksten i de grå boksene kan flyttes ned.
EU har nylig besluttet at det ikke lenger skal være krav om at børsnoterte selskaper rapporterer oftere enn hvert
halvår. Det kan være grunn til å se an utviklingen i Norge og internasjonalt. Eierforum legger imidlertid
avgjørende vekt på hensynet til åpenhet og til at markedet får vesentlig informasjon så snart det foreligger. Vi
foreslår derfor at det tas inn en setning under anbefalingens punkt 13 om at selskapene bør rapportere
regnskapstall kvartalsvis.
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