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Dette er Aker
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Presenter
Presentation Notes
This is Aker…Who we are and what we are doing?



Aker  - aktivt eierskap
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Syn på sektor og marked

Aktivt eierskap

Verdiskapingsplan

Komposisjon av 
styre og ledelse

Kapitalstruktur
og finansiering

Transaksjoner og
restrukturering

Operasjonelle 
forbedringer

Strategisk
retning1 2 3 4 5

Presenter
Presentation Notes
I Aker møtes langsiktig industriell utvikling med snarrådig transaksjonshåndverk på et fascinerende vis. Det betyr at vår arbeidsmetodikk må forene systematikk og kreativitet. Vår erfaring er at en god basisstruktur i arbeidet er et premiss for at god kreativitet. Når det fungerer skapes store verdier. Når samspillet svikter har vi tatt risiko ut over det vi burde.Her ser dere basisprosess for vårt mer systematiske arbeid som aktiv eier. Den kreative delen lar seg ikke ramme inn på et lysbilde. Vi lever midt i våre industrier og skal kunne sektorene like godt som de beste. Med det som utgangspunkt utvikler vi en eieragenda for utvikling av hvert enkelt selskap. Planen inneholder Akers syn på Strategi med mål og prioriteringerOperasjonelle og organisatoriske forbedringerKapitalstruktur og finansieringsløsningerOg sist men ikke minst – muligheter til å få til enda mer gjennom restruktureringer eller transaksjoner. Akers eieragenda deles åpent med styret og ledelsen i vedkommende selskap. Ikke som instruks, men som innspill og utfordring til selskapets eget strategi og forbedringsarbeid. Erfaringen er at selskapene selv setter pris på en tydelig røst fra Aker som hovedeier – slik at forventningene er klare. Ut av dialogen kommer planer som selskapene gjør til sine egne. På den måten oppnår vi stort sett også en felles agenda mellom Aker og de selskapene som vi eier. Det bidrar til gjennomføringskraft.La meg forklare nærmere hvordan vi jobber ved tre eksempler fra vår – av og til litt uvirkelige - Aker verden.



▪ Røkke sitter i styret og valgkomiteen
▪ Konsernsjef leder generalforsamlingen
▪ Voterer over styret samlet

Avvik fra NUES’ anbefalinger

4AKER ASA │ NUES 2018



Særtrekk i Aker

▪ Styreleders rolle
▪ Tillitsvalgtes rolle
▪ Informasjonsutveksling
▪ Nærstående transaksjoner
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Særtrekk i Aker

Styreleders rolle Tillitsvalgtes rolle
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Særtrekk i Aker

Informasjonsutveksling Nærstående transaksjoner
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God «governance» – et premiss for god verdiskaping
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