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Takk for å gi oss muligheten til å kommentere på utkast til revidert NUES.
 

En prinsipiell kommentar er i hvilken grad krav som også stilles andre steder, skal tas ut av
NUES. Vi forstår argumentasjonen til NUES (som støttes i NHOs kommentarutkast), men
mener at dette ikke er konsekvent gjennomført. Vi mener også at det for brukerne av
NUES kan være en fordel å samle alle krav på et sted. Dette kan være nyttig særlig for små
og mellomstore bedrifter, men trolig også for flere av de store. Dette gjelder i hvert fall
kapittel 6, 13 og 15.
Kapittel 4: Vi mener at det også er viktig å ha retningslinjer for særlig risiko knyttet til
interessekonflikter som følge av «competing directorships». Hydro har gjort et betydelig
stykke arbeid det siste året i denne forbindelse og deler gjerne våre konklusjoner med
NUES. Selv om vi innser at dette temaet kan være for umodent for NUES-revisjonen 2018,
mener vi det bør inn på radaren for NUES.
Kapittel 6. Generalforsamling: Vi støtter fullt ut NHOs kommentar om møteleder (se
separat høringsuttalelse fra NHO)
Kapittel 8: Vi forstår bakgrunnen for å ta ut henvisningen til bedriftsforsamling i selve
anbefalingen, men mener at en slik endring som et minimum krever en kommentar om at
det for selskaper med bedriftsforsamling gjelder andre regler. Det er ikke tilfredsstillende
at dette poenget kun inntas i veiledningen.

 
 
Vennlig hilsen
 
Kirsten Margrethe Hovi
Head of Extra-Financial Reporting
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 260
P.O. box 980 Skøyen
N-0240 Oslo, Norway
M: +4790524874     
T: +4722538100
kirsten.m.hovi@hydro.com
www.hydro.com
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attached to it, may contain confidential or privileged information. If you are not the
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