
Høringsinnspill fra WM DAM Ansvarlige Investeringer (DNB Asset Management) til:
Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

I følge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse er de viktigste endringene foreslått i
anbefalingen å finne i kapittel 2, 4, 7 og 12:
https://nues.no/wp-content/uploads/2021/03/Horingsnotat.pdf

Kapittel 2 hvor anbefalingen om at selskapet bør ha retningslinjer for hvordan det
integrerer hensynet til omverdenen i verdiskapingen erstattes med en ny anbefaling
om at selskapene skal ivareta hensynet til bærekraft i sin verdiskaping.

Kapittel 4 hvor anbefalingen om transaksjoner med nærstående erstattes med en ny
anbefaling om at det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige
ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter.

Kapittel 7 hvor det foreslås at styrets medlemmer ikke kan være medlemmer av
valgkomiteen.

Kapittel 12 hvor det foreslås å fjerne store deler av anbefalingen om godtgjørelse til
ledende personer som følge av nye lovregler.

WM DAM Ansvarlige Investeringer har følgende kommentarer til forslag til ny standard:

Kapittel 2: Vi støtter at anbefalingen tydeliggjør at bærekraft bør være en integrert del av
selskapets mål, strategi og risikostyring.

Kapittel 4: Vi stiller oss ikke bak forslaget om å stryke anbefalingen om innhenting av
uavhengige verdivurderinger i anbefalingens kapittel, vi anser at det er viktig for
markedets funksjon at avtaler med tilknyttede parter behandles på en ordentlig måte.
Vi foreslår derfor at følgende prinsipp videreføres i anbefalingen: For avtaler som
ikke faller inn under lovens saksbehandlingskrav bør styret vurdere om det bør
innhentes en uavhengig verdivurdering og om det bør redegjøres for
gjennomføringen av slike avtaler i årsberetningen.

Kapittel 7: Vi støtter forslaget om at styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet
ikke kan sitte i valgkomiteen. Dette er viktig for å sikre tilstrekkelig uavhengighet
mellom styret, valgkomiteen og ledelsen.

Kapittel 12: Det er foreslått å fjerne store deler av anbefalingen om godtgjørelse til
ledende personer, vi er skeptiske til dette. Det bør vurderes om lederlønn skal ha et
eget kapittel i anbefalingen, da dette er et tema som mange aksjeeiere er opptatt av,
og det er sannsynlig at det vil være ønskelig med ytterligere anbefalinger når man
ser hvordan praksis på området utvikler seg videre.
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