
Forum for eierstyring 
og selskapsledelse

Norsk utvalg For eierstyriNg og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
NUES – Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse – presenterer 
en revidert utgave av anbefalingen 23. oktober. Det er lovfestet at alle 
noterte selskaper skal gjøre rede for hvordan de forholder seg til 
anbefalingen.

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

Årets forum tar opp problemstillinger rundt selskapsovertakelser. 
Hvert år blir det rettet oppkjøpstilbud mot mange av de noterte 
selskapene. Et erfarent panel vil diskutere mange av de utfordringene 
som dukker opp i tilbudssituasjoner, enten man er tilbyder eller mål- 
selskap. De vil svare på om det norske rammeverket er godt nok. 
I Storbritannia har The Panel on Takeovers and Mergers vurdert oppkjøp 
og fusjoner siden 60-tallet. De kommer og forteller om den seneste 
utviklingen i London-markedet. 

tidspuNkt :
Tirsdag 23. oktober 2012

kl 09.00 – 11.30

Målgruppe:
Styremedlemmer, administrerende 

direktører, finansdirektører, investorer, 
analytikere, offentlige myndigheter og 

revisorer i noterte selskaper

påMeldiNgsFrist:
Torsdag 18. oktober 2012

påMeldiNg:
www.nues.no

sted:
Næringslivets Hus,

Middelthunsgate 27, Oslo

deltakeravgiFt:
kr 750

tirsdag 
23. oktoBer 

2012



tirsdag 23. oktoBer 2012

Følgende ni organisasjoner 
har etablert NUES

registreriNg. kaFFe.

velkoMMeN
NUES-leder Ingebjørg Harto (NHO)

utdeliNg av årets pris
Utdeling av årets pris for beste redegjørelse for 
eierstyring og selskapsledelse i årsrapportene 
for 2011, NUES-leder Ingebjørg Harto

vårt arBeid Med eierstyriNg 
og selskapsledelse
Representant for prisvinneren

årets tema:

Regulering av 
selskapsovertakelser
takeover regulatioNs 
– developMeNts aNd treNds
Charles M Crawshay – Deputy Director General, 
The Takeover Panel, London.

Norsk reguleriNg og praksis i dag
dag erik rasmussen, advokat, Wikborg Rein.

BeNstrekk

paneldebatt: 
legger vi til rette For det gode oppkJØp?

Jon gunnar pedersen i Arctic Securities 
leder dette panelet: 

Jørgen ole Haslestad er konsernsjef 
i Yara International.

Jan petter Collier arbeider med investment banking 
i ABG Sundal Collier.

Øivind amundsen er direktør for førstehåndsmarkedet 
og juridiske tjenester ved Oslo Børs.

Harald Norvik innehar styreverv i en rekke ulike 
foretak og organisasjoner.

Hans thrane Nielsen er fondsforvalter i Storebrand 
Kapitalforvaltning og er medlem av NUES.
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påMeldiNg 
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