Ti bud for eierprinsipper
(Corporate Governance)
Styrets hovedoppgave er å utøve en forsvarlig forvaltning av selskapet
samt å føre tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for
øvrig i henhold til norsk lov. I tillegg er det nødvendig at styret har en
klar holdning til og bevisst utøvelse av de nedenforstående Ti bud for
eierprinsipper.
1. Styrets rolle skal bygge på prinsippet om uavhengighet i forhold til
administrasjonen.
2. Styrets rolle skal bygge på prinsippet om likebehandling og ansvarlighet
overfor alle aksjonærer.
3. Formålsparagrafen skal være veldefinert i selskapets vedtekter. Styret
har et spesielt ansvar for å etablere mål, foreta strategiske veivalg og
evaluere oppnåelsen av disse.
4. Styret bør på selvstendig grunnlag kartlegge og dokumentere hvilken
kompetanse styret som helhet, og de enkelte styremedlemmer, bør ha
og formidle dette til relevante aksjonærorganer.
Styret bør etablere målsetninger for styrets og de enkelte medlemmers
arbeid, og jevnlig evaluere arbeidet opp mot disse målsetninger.
Ethvert styremedlem plikter å være bevisst i vurdering av egen inhabilitet
og skal opplyse styret om mulige interessekonflikter.
5. Styrets og administrasjonens kompensasjon bør både i form og størrelse
reflektere deres ansvar og bidrag til den langsiktige verdiskapning på en
hensiktsmessig måte.
6. Selskapets aksjer bør være fritt omsettelige. Aktiviteter som styrker
likviditeten i selskapets aksjer vurderes som positive og bør baseres på
prinsippet om én aksje - én stemme.
7. Ved mulige oppkjøps- og restruktureringssituasjoner påhviler det styret
særlig aktsomhet slik at samtlige aksjonærers verdier og interesser blir
ivaretatt.
8. Det er en hovedoppgave for styret å påse at virksomheten drives på
grunnlag av en optimal kapitalstruktur. Egenkapitaltransaksjoner,
herunder emisjonsfullmakter, skal være vel begrunnet når det gjelder
omfang, form og valg av tidspunkt. Utbyttepolitikken skal være
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forutsigbar.
9. Styret skal påse at selskapets informasjonspolitikk er slik at det blir
offentliggjort korrekt, utfyllende og tidsriktig informasjon om selskapet.
Dette vil underlette prisingen av selskapets aksje og gi aksjonærene et
best mulig grunnlag for deres beslutning om stemmegivning i
generalforsamlinger.
10. Styret skal minimum én gang årlig behandle og protokollføre styrets
holdninger og handlinger i henhold til eierprinsippene. Styret skal
gjennom sin kontakt med aksjonærene avstemme om selskapet oppfyller
aksjonærenes forventninger til og retningslinjer for eierprinsipper.

Oslo 18. august 2000.

