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W I K B O R G R E I N 

NUES - Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
Att: Ingebjørg Harto 
Postboks 5250 Majorstuen 

0303 Oslo 

Vårref.: 500037 adk 

Ansvarlig partner: Ame Didrik Kjømæs Oslo, 4. september 2012 

Høring: Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

V i viser t i l brev av 25. juni 2012 og takker for invitasjonen t i l å komme med synspunkter på 
forslagene t i l endringer i anbefalingen. V i beklager at vår uttalelse kommer noen dager for sent i 
forhold t i l fristen. 

V i stiller oss i utgangspunktet positive t i l de foreslåtte endringene, men har noen innspill av materiell 
og språklig art. 

Kapittel 7 

I forbindelse med gjenvalg av styremedlemmer, vi l vedkommendes kandidats historiske 
tilstedeværelse på styremøter og i styrets underutvalg være relevant og bør opplyses om i tillegg t i l de 
opplysningene det ellers er angitt bør opplyses om i valgkomiteens innstilling. Det vises t i l at 
deltagelse på styremøter (og kompetanse) bør det i henhold ti l kapittel 8 opplyses om i årsrapporten og 
at slik informasjon dermed er tilgjengelig for valgkomiteen. 

I forbindelse med opplysninger om kandidatens uavhengighet, bør det vurderes om det i kommentaren 
bør inntas noe om at valgkomiteen også bør vurdere kandidatens integritet, dvs. en vurdering av om 
kandidaten kan tenkes å sette styremedlemmet/styret/selskapet i "pinlige" situasjoner i den offentlige 
omtale i situasjoner som ikke rammes av aksjelovenes strenge inhabilitetsregler. I tillegg bør det 
vurderes om det i kommentarene bør angis at irmstillingen fra valgkomiteen bør inneholde 
opplysninger om vedkommendes eierposisjoner i finansielle instrumenter knyttet t i l selskapet. 

Innstillingen fra valgkomiteen bør angi at den foreslåtte sammensetningen av styret tilfredsstiller 
formalkravene t i l styresammensetning (krav etter vedtekter, krav etter allmennaksjeloven kapittel 6 t i l 
antall, bosted, kjønnsrepresentasjon mv. samt kompetansekravet knyttet ti l revisjonsutvalg i 
allmennaksjelovens § 6-42). 

Kapittel 8 

Det fremgår at flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og 
vesentlige forretningsforbindelser. I de underliggende kommentarene står det imidlertid "minst 
halvparten". Dette bør kommuniseres konsistent. 
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Kapittel 14 

Slik forslaget t i l anbefaling er utfonnet, fremstår det etter ordlyden som uklart om enhver avtale "om 
fremsettelse og gjennomføring av tilbudet" bør offentliggjøres. Ordlyden innebærer at 
konfidensialitetsavtaler, avtaler knyttet t i l gjennomføring av due diligence og andre avtaler som imigås 
knyttet t i l den praktiske gjennomføringen av et tilbud eller som ledd i infonnasjonsinnhenting som 
grunnlag for kjøpers vurdering av om et tilbud skal fi-emsettes, fanges av anbefalingen om 
offentliggjøring. Basert på høringsbrevet legger vi t i l grunn at dette ikke er hensikten. V i mener at en 
slik utvidende forståelse er uheldig, fordi krav om offentliggjøring av slike avtaler i et tidlig stadium 
vil kunne forhindre fremsettelse av tilbud, samtidig som norsk praksis da vil kunne antas å være 
strengere enn i andre europeiske land. Det NUES etter vår forståelse søker å gi markedet innsyn i er 
transaksj onsavtaler som regulerer kommersielle rettigheter og forpliktelser mellom partene, særlig da 
forpliktelser på målselskapet som er omtalt i forslaget t i l ny ordlyd i anbefalingen (no shop og break-
fee), men også andre forhold som for eksempel eksklusivitet og fordeler stilt i utsikt for ledende 
ansatte og tillitsvalgte. Ordlyden i selve anbefalingen bør kvalifiseres for å reflektere hva som 
omfattes. 

I forhold t i l offentliggjøringstidspunktet kan også anbefalingen være klarere. Angivelsen av "så snart 
som mulig" bør kvalifiseres i anbefalingen eller i kommentaren slik at offentliggjøring av 
transaksj onsavtaler i utgangspunktet nonnalt skjer samtidig med at et tilbud offentliggjøres. I 
forbindelse med frivillige tilbud skal tilbyder iht t i l verdipapirhandelloven § 6-19 (3) straks gi melding 
t i l tilbudsmyndigheten og t i l selskapet når beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud er fattet. 
Tilbudsmyndigheten, som er Oslo Børs, skal offentliggjøre meldingen. Tilbyder og selskapet skal 
informere sine ansatte umiddelbart etter at meldingen er offentliggjort. Det vi l være naturlig at 
offentliggjøring av transaksjonsavtale normalt skjer i tilknytning t i l slik offentliggjøring av tilbudet. 

Den alminnelige infonnasjonsplikten vil innebære at kursrelevante opplysninger om tilbudet vi l måtte 
offentliggjøres. I tillegg vi l tilbudsdokumentet som iht lovens § 6-19 (4) skal "fremsettes innen 
rimelig tid etter at beslutning om fremsettelse av frivill ig tilbud er fattet" inneholde utdypende 
informasjon, j f 6-13. Tilbudsdokumentet skal inneholde opplysninger om forhold knyttet t i l 
frembringelsen av tilbudet, herunder særlige fordeler som etter avtale tilstås medlemmer av ledelsen 
eller styrende organer i selskapet eller som noen av disse er stilt i utsikt og hvilken kontakt tilbyderen 
har hatt med ledelsen eller styrende organer i selskapet før fremsettelsen av tilbudet. Tilsvarende 
regulering følger av kravet t i l utvidet melding i Oslo Børs løpende forpliktelser kapittel 3.4. 
V i ser i forlengelsen av dette det som positivt at markedet gjeimom en anbefaling om 
offentliggjøring av transaksjonsavtalen i tilnytning t i l offentliggjøring av tilbudet, v i l få 
fyllestgjørende opplysninger om tilbudet og forutsetninger for dette tidligere enn etter lovens 
ordning. 

Med vennlig hilsen 
WpCBORG, REIN & CO. 
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