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Stockman-prisen 2001
SCHIBSTED OG EKORNES HAR FÅTT ÅRETS STOCKMAN-PRISER!
Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet er
for året 2001 tildelt Schibsted og Ekornes. Siden 1988 er Stockman-prisen hvert år
gitt til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å informere løpende om sin
virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske
prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter (jfr. vedlagte statutter).
Prisen blir utdelt i to klasser: ”Åpen klasse” hvor Schibsted vant og ”Klasse for mindre
og mellomstore selskaper” hvor Ekornes seiret.
Alle meglerhusene og de største investorene i Norge ble bedt om å foreslå tre
aktuelle kandidater i hver klasse. I tillegg kan alle medlemmene i Finansanalytikerforeningen (NFF) nominere kandidater til Stockman-prisen. En egen Stockmankomité gjennomgår forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:
•

Årsrapport med utfyllende styreberetning og oversiktlig og konsistent
regnskap med utfyllende noter

•

Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for
verdivurdering

•

Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste
virksomhetsområdene

•

”Investor Relations” arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk,
løpende informasjon og imøtekommenhet ved henvendelser etc.

•

Balansert og nøktern informasjon

•

Hurtig og utfyllende informasjon til markedet ved viktige nyheter

•

Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige og/eller
uforutsette hendelser eller endringer av rammevilkår

•

Definering og praktisering av aksjonærpolitikk

Etter første gjennomgang av kandidatlisten gikk følgende selskaper i hver klasse til
finalen – i alfabetisk rekkefølge:
”Åpen klasse”

”Mindre og mellomstore selskaper”

* Den norske Bank
* EDB Business Partner
* Norsk Hydro
* Schibsted

* Ekornes
* Farstad
* Hydralift
* Software Innovation
* VMetro

Mer enn 20 meglerfirmaer i Norge og London, så vel som alle de store investorene i
det norske markedet har svart på detaljerte spørreskjemaer basert på listen med
kriterier, og det er disse vurderingene som er grunnlaget for tildelingen av 2001prisene.
Vinnerne ble altså Schibsted med EDB Business Partner som ”runner up”, og
Ekornes med VMetro som nærmeste konkurrent. Formannen i NFFs Stockmankomité, senior porteføljeforvalter Truls Evensen, sier at det var meget ”close race”
mellom de to beste i åpen klasse, mens Ekornes vant med klar margin den andre
klassen.
Schibsted skiller seg ut på følgende punkter i forhold til de nærmeste konkurrentene:
Selskapet får spesielt høy score når det gjelder informasjonsverdi av andre
publikasjoner enn årsrapporten, segmentinformasjon i delårsrapportene og
informasjon via elektroniske medier.
Ekornes belønnes særlig for sin tilgjengelighet på nøkkelpersonell, segmentinformasjon i årsrapport og delårsrapporter, hastighet ved svar på forespørsler, og
ikke minst troverdig og konsistent informasjon til markedet.
Både Schibsted og Ekornes har vunnet prisen en gang tidligere, nemlig i 1998. For
begge klassene gjelder en karantenetid på to år. Årets priser blir utdelt under en NFF
presentasjon som holdes i Oslo fredag 23. november.
”FORBEDRINGSKANDIDATER”
I forbindelse med årets avstemning ba NFF hvert av meglerhusene/investorene om
også å foreslå de tre kandidatene som de mente hadde det største forbedringspotensialet i sin virksomhet overfor finansmarkedene sett i forhold til hva man kan
forvente utfra selskapets størrelse og ressurser. I sammenfatningen av disse
kandidatene var Petroleum Geo-Services (PGS) og Opticom de navnene som ble
nevnt av flest meglerhus/ investorer. Hensikten med denne delen av avstemningen
er for øvrig ikke å ”henge” ut enkeltselskaper, men å gi et kollektivt innspill fra
investormarkedet om at det som gjøres innenfor Investor Relations virksomheten bør
forbedres.
For at også denne delen av avstemningen skal ha et konstruktivt preg, har NFF bedt
to erfarne analytikere som følger selskapet, om å sette opp en momentliste over de
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årsaker som de, utfra sin egen erfaring, antar er grunnlaget for at forbedringspotensialet oppfattes som stort.
Analytikerne påpeker at PGSs kvartals- og årsrapport er blitt betydelig forbedret det
siste året, men fortsatt savnes en del relevant informasjon. Det kan videre virke som
PGS er tilbakeholden med informasjon med mindre de har en positiv ”story” å
presentere, men de anbefales også å kommunisere ”negative nyheter” slik at en
unngår at disse kommer ut i form av rykter.
For Opticoms vedkommende peker analytikerne på at informasjonen fra selskapet
gis av forskjellige personer på en ustrukturert og lite samkjørt måte i overfor
markedet. Det har også vært en tendens til at diverse mediekanaler er blitt benyttet til
markedskommunikasjon isteden for en mer ordnet distribusjon av informasjon, for
eksempel i form av aksjonærbrev.

NFFs Stockman-komité består av:
Truls Evensen, Storebrand
Stephen Chance, Chance & Company
Ole E. Dahl, Fondsfinans
Sigmund Ellingbø, DnB Markets
Olaug Svarva, Sparebank 1 Aktiv Forvaltning
Kontaktpersoner:
Truls Evensen, tlf. 2231 2108
Organisasjonssekretær Guri Angell-Hansen, tlf. 2282 8646
guri.angell-hansen@finansanalytiker.no
For oversikt over tidligere vinnere - se våre Internettsider: www.finansanalytiker.no.

Vedlegg: Statutter

3

STOCKMAN-PRISEN - STATUTTER
1.

Stockman-prisen er innstiftet av styret i Norske Finansanalytikeres Forening.
Prisen tildeles det børsnoterte selskap som i løpet av et regnskapsår har utgitt
den beste årsrapport og de beste delårsrapporter vurdert utfra finansanalytiske
prinsipper, og som i sin løpende virksomhet vektlegger
informasjonsvirksomheten overfor finansmiljøet og aksjonærer.

2.

Prisen er innstiftet for å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best
mulig informasjon overfor sine aksjonærer og finansmiljøet.

3.

Styret i NFF oppnevner en komité som skal finne frem til det enkelte års vinner
blant nominerte selskaper. Alle medlemmer i NFF kan nominere kandidater til
prisen, men komitéen skal aktivt søke å få inn forslag til kandidater og detaljerte
vurderinger fra aktive aktører i finansmarkedet.

4.

Ved vurdering av kandidater skal det legges spesiell vekt på:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5.

Oversiktlig og konsistent regnskap med utfyllende noter
Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for
verdivurderinger
Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste
virksomhetsområdene
Kvalitet på miljørapportering og beskrivelse av intellektuell kapital
"Investor relations"-arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk,
løpende informasjon, imøtekommenhet ved henvendelser etc.
Balansert og nøktern informasjon
Hurtig og rimelig utfyllende info til markedet ved viktige nyheter
Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige, uforutsette
hendelser/endring av rammevilkår
Definering og praktisering av aksjonærpolitikk
Evne til å gi informasjon via elektroniske medier

Det skal deles ut to priser i henhold til ovennevnte kriterier, én for de selskaper
som har et aktivt forhold til det internasjonale investormiljø, og en til mindre
selskaper.

23.04.2001
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