NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Virksomheten i 2012
Innledning
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring
og selskapsledelse. Anbefalingen retter seg mot utstedere av aksjer og egenkapitalbevis på regulerte
markeder i Norge, deres styrer og administrasjon. Etter regnskapsloven § 3-3b skal disse utstederne
årlig redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Videre angir reglene for Oslo
Børs og Oslo Axess at utstedere på disse markedsplassene skal gi en samlet redegjørelse knyttet til den
norske anbefalingen.
NUES er en forening med organisasjonsnummer 893 407 022. Vedtektene er tilgjengelig på
www.nues.no.
NUES består av ni organisasjoner som var representert ved følgende personer i 2012:
Organisasjon
Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Revisorforening
Eierforum
Finans Norge
Norske Finansanalytikeres Forening*
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Verdipapirfondenes Forening

Representant
Bernt Bangstad
Per Hanstad
Hans Thrane Nielsen
Stein Sjølie
Christina Stray
Ingebjørg Harto
Elisabeth Dyvik
Rolf Skomsvold
Lasse Ruud

Vararepresentant
John Peter Tollefsen
Harald Brandsås
Trond Søyland
Dag Erik Rasmussen
Halvor E. Sigurdsen
Linn Cathrin Slettedal
Christer Drevsjø
Bernt Zakariassen

*Frem til 30. oktober 2012 var Rasmussen representant og Stray vararepresentant.
Utvalget ble ledet av Ingebjørg Harto.
Utvalget hadde ni møter i 2012. Størstedelen av arbeidet gjaldt forberedelse av endringer i
anbefalingen og det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse, herunder kåring av årets
redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsberetningen.
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
NUES reviderer anbefalingen ved behov. Siste utgave ble publisert 23. oktober 2012, etter høring der
alle interesserte ble invitert til å komme med synspunkter. Anbefalingen, høringsnotatet og de 13
høringssvarene er tilgjengelig på NUES' hjemmeside.
NUES vil også fremover legge opp til åpne prosesser, og tar gjerne i mot synspunkter og forslag til
forbedringer av anbefalingen.
Arrangementer
Det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse ble arrangert 23. oktober 2012 i Oslo. Forumet er
åpent for alle, og invitasjon ble sendt bl.a. til alle norske noterte selskaper i tillegg til kontaktene til de
ni organisasjonene som står bak NUES. Den nye utgaven av anbefalingen ble presentert sammen med
ny hjemmeside.

Hovedtemaet for Forum 2012 var selskapsovertakelser. Charles M. Crawshay fra britiske The Panel
on Takeovers and Mergers og Dag Erik Rasmussen fra Wikborg Rein innledet om hhv. britiske og
norske forhold. Jon Gunnar Pedersen fra Arctic Securities ledet deretter et erfarent panel der
spørsmålet var om vi legger til rette for det gode oppkjøp.
Også i 2012 delte NUES ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Prisen for
beste redegjørelse i årsrapporten for 2011 gikk til Kongsberg Gruppen ASA, som har fått prisen to
ganger før. Begrunnelsen for tildelingen finnes på NUES' hjemmeside. Nestleder i styret Anne-Lise
Aukner tok i mot prisen på vegne av selskapet og redegjorde i den forbindelse for prisvinnerens arbeid
med eierstyring og selskapsledelse. Kongsberg Gruppen fikk prisen i sterk konkurranse med DNB
ASA, Aker Solutions ASA og BWG Homes ASA. Ved arbeidet med kåringen fikk utvalget verdifulle
innspill fra de fem revisjonsselskapene BDO, Deloitte, Ernst & Young, KPMG og
PricewaterhouseCoopers samt bistand fra John Giverholt i Ferd og Ivar Strompdal i Arctic Asset
Management.
Eksterne kontakter
Gjennom de ni organisasjonene som er medlem i NUES, har utvalget god kontakt med et bredt spekter
av interessenter. I 2012 hadde NUES i tillegg møter med Eierskapsavdelingen i Nærings- og
handelsdepartementet, Norges Interne Revisorers Forening og Norsk Institutt for Styremedlemmer.
Wikborg Rein deltok i et møte for å presentere forskjellige sider ved break fees i
overtakelsessituasjoner.
For å få mer kunnskap om den britiske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, møtte NUES
våren 2012 London-børsen og Financial Reporting Council i London. Utvalget fikk også presentert
den britiske ordningen for selskapsovertakelser hos The Panel on Takeovers and Mergers,
Sekretariatet i NUES deltar fra 2012 i European Corporate Governance Network, et nettverk med
sekretariatene for organer som utgir anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse i EU-land
Økonomi og administrasjon
NUES' inntekter i 2012 var i alt 338 000 kroner, mens tilsvarende kostnader var 453 000 kroner. Per
31. desember 2012 var NUES' egenkapital 438 000 kroner.
Virksomheten i NUES finansieres i hovedsak ved kontingent fra organisasjonene som deltar i utvalget.
For 2012 var kontingenten 30 000 kroner per organisasjon.
Deltageravgiften til Forum, 750 kroner, innbrakte 54 000 kroner, som ga et nettoresultat på 34 000
kroner for arrangementet.
NUES har hatt avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon om sekretariatstjenester for 2012 for
200 000 kroner (eks. mva), i tillegg til dekning av utlegg mv. For 2013 er det inngått tilsvarende
avtale.
Organisasjonenes representanter i NUES mottar ikke godtgjørelse for arbeidet i utvalget.

Oslo, 14. mars 2013

