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Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse 
info@nues.no  
 
 
 
 
 
                 Oslo, 6. juni 2018 
 
 
 
Høring – Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og 
selskapsledelse 
Det vises til høringsbrev datert 22. mars 2018 vedrørende forslag til endringer i den 
norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.  
 
Norges Finansanalytiker Forening (NFF) stiller seg positiv til formålet om å forenkle 
anbefalingene og fjerner det som allerede fremgår av lovkrav. NFF støtter blant 
annet forslaget at valgkomiteenes innstilling i større grad begrunner forslaget om 
hver kandidat, og at omtale av bedriftsforsamlinger fjernes. 
 
Hovedmålet med selskapenes virksomhet og samfunnsansvar 
NUES anbefaler at hovedformålet for selskapet presiseres som verdiskapning for 
aksjonærer. NUES foreslår i tillegg en videreføring av dagens anbefaling, at styret 
bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette sørge for at selskapet 
har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 
 
 Kombinasjonen av disse anbefalingene gir et inntrykk av at samfunnsansvar (eller 
"bærekraft") og verdiskapning for aksjonærer betraktes som adskilte formål. NFF 
mener derimot at en presisering av at selskapets hovedmål er verdiskapning for 
aksjonærer bør sees i sammenheng med styrets ansvar om å vurdere vesentlige 
risikoer for selskapet. Formuleringen i NUES om samfunnsansvar som en egen 
retningslinje skaper et inntrykk om at anbefalingen referer til veldedige bidrag og 
sponsoraktiviteter utenfor selskapets strategiske prioriteringer. 
  
Etter NFFs syn er det uproblematisk å presisere at hovedformålet for selskapet er 
verdiskapning for aksjonærer så fremt anbefalingene tydeliggjør at styrets ansvar 
også inkluderer en vurdering av vesentlige bærekraftstemaer. Styret bør regelmessig 
vurdere mål, strategier og risikoprofil, inkludert risiko knyttet til eierstyring, miljø- og 
samfunnsmessige forhold, herunder klimarisiko. 
 
Valgkomiteens uavhengighet 
NFF er kritisk til forslaget om å åpne for at et styremedlem kan sitte i valgkomiteen. 
Dette kan medføre uheldige konsekvenser for valgkomiteens uavhengighet.  
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Ifølge dagens anbefaling kan ett styremedlem være medlem av valgkomiteen kun 
hvis vedkommende ikke tar gjenvalg. Dette mener NFF er en fornuftig løsning. 
Valgkomiteens uavhengighet er en forutsetning for å kunne vurdere styrekandidater i 
lys av selskapets behov og de eksisterende styremedlemmers bidrag. Avvik fra 
denne praksisen bør etter NFFs syn begrunnes særskilt.  
 
Kvartalsrapportering 
NUES har bedt spesifikt om innspill fra høringsinstansene på hvorvidt NUES bør 
anbefale at selskaper avlegger kvartalsrapporter på samme måte som før 2017. NFF 
mener kvartalsrapporter er avgjørende for å utligne informasjonsforskjeller og 
redusere risikoen for misbruk av innsideinformasjon. NFF oppfordrer NUES videre å 
anbefale publisering av årsrapportene innen åtte uker etter utgangen av 
regnskapsåret dersom Q4 rapport ikke publiseres. 
 
Ellers viser vi til NFFs høringssvar datert 29. august 2016 vedrørende endringer i 
løpende forpliktelser om periodisk finansiell rapportering på Oslo Børs og Oslo Axess 
for mer utfyllende informasjon.  
 
 
Vennlig hilsen 
Norske Finansanalytikeres Forening  
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