
Forum for eierstyring 
og selskapsledelse

Norsk utvalg For eierstyriNg og selskapsledelse

Hva betyr eierstyring og  
selskapsledelse for verdi- 
skapingen i selskapene?
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) arrangerer 
også i år Forum for eierstyring og selskapsledelse. Forumet er   
utvidet i anledning NUES’ tiårsjubileum: Den faglige delen etter-
følges av en middag, der deltakerne får enda bedre mulighet til å 
utveksle erfaringer og synspunkter.

Etter ti år med en norsk anbefaling for eierstyring og selskaps-
ledelse er det naturlig å spørre: Hva betyr eierstyring og sel-
skapsledelse for verdiskapingen i selskapene?

TidspunkT:
Torsdag 30. oktober 2014 

kl 14.00-21.30.

Målgruppe:
Styremedlemmer, administrerende

direktører, finansdirektører, investorer,
analytikere, offentlig sektor, samt 
rådgivere innen jus, revisjon og 

kommunikasjon.

sTed:
Stratos, Youngstorget 2A, Oslo

delTakeravgifT:
kr 2000, som inkluderer middag. 

påMeldingsfrisT:
23. oktober 2014

påMelding:
www.NUES.no

TORSDag 
30. okT. 

2014

nues 10 år



Norsk utvalg For eierstyriNg og selskapsledelse

Følgende ni organisasjoner 
har etablert NUES

påmeldiNg 

iNNeN torsdag 

23. oktoBer

www.nues.no

Kl. 14: ingebjørg Harto, som er NUES´ leder og NHOs 
representant, ønsker velkommen.

innlegg
statssekretær Jon gunnar pedersen (H) i Finans-
departementet. Få har så omfattende erfaring fra det 
norske verdipapirmarkedet som ham, sist gjennom sitt 
arbeid i arctic Securities. Han besvarer spørsmålet: 
Ti år med NUES: Kostnadsdriver eller verdiskaper?

torben Ballegaard sørensen, som nettopp har gitt ut 
boken «Når bestyrelsen skaber værdi». Han har erfaring 
som blant annet President & CEO i Bang & Olufsen og 
EVP i LEgO. Han sitter blant annet i styret for Egmont, 
Pandora og aB Electrolux. I sitt innlegg ser han fremover: 
Kravene til morgendagens værdiskabende bestyrelse – i 
praktisk perspektiv.

Øyvind Bøhren er professor i finans og leder Senter for 
eierforskning ved Handelshøyskolen BI. Innlegget 
«Eierstyring i Norge: Nye svar på gamle spørsmål» er 
basert på forskning rundt styring av norske selskaper. 
Bøhren vil vise virkningen av blant annet langsiktig 
eierskap, fraværende eiere og styreuavhengighet.

paneldeBaTT
Etter disse innleggene og en pause deltar Bente a. 
landsnes, grace reksten, Jarle sjo, torben Ballegaard 
sørensen og terje venold i en paneldebatt ledet av 
John peter tollefsen, som er daglig leder i stiftelsen 
aksjeNorge.

ingebjørg Harto presenterer den nye utgaven av 
anbefalingen.

Rundt kl. 17.30 er den faglige delen over. Under ming-
lingen frem til middagen ser tidligere næringsminister 
ansgar gabrielsen med et skråblikk tilbake på den 
tiden da han forvaltet statens eierposter. I 2002 la han 
frem den første eierskapsmeldingen, der statens ti 
prinsipper for godt eierskap ble lansert. Han er også 
kjent som kjønnskvoteringslovens far.

Middag
Næringsminister monica mæland (H) taler under 
middagen. Eierskapsmeldingen hun la frem før sommeren 
er under debatt før Stortinget skal behandle den i høst.
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