Vi slutter oss til KLPs kommentarer til høringen om endringer i NUES-anbefalingen:

Høringsinnspill
Kapittel 2 skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte
Alfred Berg Kapitalforvaltning stiller seg bak forslaget om at selskapet bør skape verdier for
aksjonærene på en bærekraftig måte. Vi tenker at Styret bør sørge for at selskapet har en
bærekraftig forretningsmodell, og at dette dekkes av at Styret skal ta hensyn til bærekraft under
utarbeidelse av mål, strategier og risikoprofil. Bærekraft er blitt et så omtalt ord, at det ikke bør
defineres nærmere, eller for snevert.
Kapittel 4 avtaler med tilknyttede parter
NUES foreslår å endre anbefalingen for avtaler med tilknyttede parter, som følge av ny
regulering. Anbefalingen endres til at Styreinstruksen bør angi hvordan styret og den daglige
ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter. Alfred Berg Kapitalforvaltning mener at
det er viktig for markedets funksjon at avtaler med tilknyttede parter behandles på en ordentlig
måte og at kravet til innholdet i styreinstruksen bør være noe mer detaljert. Vi foreslår derfor at
følgende prinsipp videreføres i anbefalingen;
For avtaler som ikke faller inn under lovens saksbehandlingskrav bør styret vurdere (og
dokumentere) om det bør innhentes en uavhengig verdivurdering og om det bør redegjøres for
gjennomføringen av slike avtaler i årsberetningen.
Kapittel 7 valgkomité
Alfred Berg Kapitalforvaltning støtter forslaget om at Styrets medlemmer eller ledende ansatte i
selskapet ikke kan sitte i valgkomiteen. Dette er viktig for å sikre Valgkomiteens uavhengighet. Vi
legger til grunn at man får til erfaringsoverføring ved dialog mellom valgkomiteen, aksjonærer,
styret og ledelse.
Kapittel 12 godtgjørelse til ledende personer
NUES foreslår å fjerne store deler av anbefalingen om godtgjørelse til ledende personer som
følge av ny regulering, bortsett fra anbefalingen om at det bør settes et tak på resultatavhengig
godtgjørelse. Selv om noe er dekket av ny regulering mener vi det kan være en god anledning for
å innføre prinsipper for hvordan Styret bør tenke om godtgjørelse utover fast godtgjørelse til
CEO og andre toppledere. Vi foreslår at følgende prinsipper tas inn i anbefalingen;
Styret bør sørge for at ordningene
•
gir sammenfallende interesser mellom aksjeeiere og ledelse
er enkle og forståelige
•
•
er transparente
Vi foreslår samtidig at det i kommentarene kommer klart frem at aksjer med bindingstid på
minimum 5 år uten mulighet for å avvike bindingstiden (f.eks. ved avgang) er en ønsket løsning.

Dagens ordninger er for komplekse og gir ofte tilfeldige utslag som ikke nødvendigvis er i
aksjonærenes interesse. Dette er ikke til hinder for at man kan benytte årlige bonuser for ledere
på lavere nivåer eller andre ansatte, som har et mer målbart forhold mellom påvirkning og
resultat.
For å vurdere om ordningene gir sammenfallende interesser mellom aksjeeier og ledelse, bør
Styre vurdere om ordningene støtter langsiktig verdiskaping i selskapet og om ordningene er
symmetriske.
For å vurdere om ordningene er enkle og forståelige bør Styret legge vekt på at de er
forutsigbare, lette å forstå, lette å administrere og ikke gir utvanning.
For å vurdere om ordningene er transparente bør Styret vurdere om det er så stor åpenhet om
ordningene at aksjonærene kan vurdere hvilke konsekvenser de får.
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