
Norsk utvalg for eierstyring 
og selskapsledelse (NUES)

Alle noterte selskaper skal gjøre rede for hvordan de 
forholder seg til den anbefalingen om eierstyring og 
selskapsledelse

NUES arrangerer årlig «Forum for eierstyring og selskaps-
ledelse» for å informere om sitt arbeid og bidra til debatt om 
eierstyring og selskapsledelse. Forumet er en møteplass for 
informasjon og diskusjon om eierstyring og selskapsledelse. 
Forumet er åpent for alle interesserte.

Styrene er sentrale for selskapene. På årets forum ønsker 
NUES å belyse hvilke krav og forventninger ulike interessent-
er har til styrene, og hvordan de selv kan bidra til best mulig 
styrer.

                  
                          MELD DEG PÅ

Tidspunkt:
Torsdag 10. desember 2015
Kl. 08.30 - 11.30

Målgruppe:
Styremedlemmer, administrerende 
direktører, finansdirektører, investorer, 
analytikere, medlemmer i valg-
komiteer, samt rådgivere innen jus, 
revisjon og kommunikasjon

Påmeldingsfrist:
Fredag 4. desember 2015

Påmelding:
www.NUES.no

Sted:
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27, Oslo

Deltakeravgift:
Kr. 900

 NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

 Forum for eierstyring 
 og selskapsledelse

Torsdag 
10. desember 2015

https://response.questback.com/norskefinansanalytikeresfore/nues2015/


Forum for eierstyring og selskapsledelse

08.30  Registrering og kaffe 

09.00  Velkommen og NUES’ arbeid
 NUES’ leder Jan Digranes, direktør i Finans Norge.

 Årets tema: Det gode styre

 Expectations to the boards of Norwegian companies

 Amra Balic er managing director i BlackRock. Hun 
 leder BlackRocks EMEA-team for eierstyring og
 selskapsledelse og ansvarlige investeringer.

 En aktiv eier om styrets funksjon

 Kristian Siem er industriell investor og er hoved-
 aksjonær i Subsea 7, der han er styreleder, og i Siem 
 Offshore og Siem Shipping, der han er styremedlem.

 Benstrekk/enkel servering

 Samspill i styret - styreleders rolle

 Siri Hatlen er styreleder i Entra og Sevan Marine. Hun  
 er styremedlem i Norske Skog og har hatt flere 
 styreverv i børsnoterte selskaper.

 Systematisk styreutvelgelse

 Mette I. Wikborg leder Eierskapsavdelingen i 
 Nærings- og fiskeridepartementet, som har ansvaret  
 for forvaltningen av statens aksjer i en rekke 
 selskaper på og utenfor børs.

 Konsernsjefens forventninger til styret

 Pål Egil Rønn er nylig avgått konsernsjef i  
 AF Gruppen, etter åtte år i lederstolen. Han leder 
 styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

11.30 Slutt

Følgende åtte organisasjoner er 
medlem i  NUES:

 NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERFORUM


