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Ny anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga i går ut ny anbefaling. Aksje- 

og egenkapitalutstedere tatt opp til handel på Oslo Børs og Euronext Expand er forpliktet 

til å gi en samlet redegjørelse i årsberetningen for eierstyring og selskapsledelse som 

omfatter alle punktene i anbefalingen.  

 

Oslo – 15. oktober 2021 – Den nye anbefalingen vil gjelde fra og med regnskapsåret 2021 og 

dermed for styrets årsberetning for 2021. Redegjørelsen selskapene gir skal omfatte hvert punkt 

i anbefalingen med mindre utsteder er et utenlandsk selskap eller sekundærnotert, og benytter 

tilsvarende anbefaling som gjelder i staten der utsteder er registrert eller notert.  

Blant de viktigste endringene i anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er:  

• Ny anbefaling om bærekraft i kapittel 2. Selskapene bør skape verdier for aksjonærene 

på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og 

miljømessige forhold. Målet er at hensynet til bærekraft skal knyttes tett opp mot 

selskapets virksomhet og verdiskapning. 

• Ny anbefaling om hvem som skal være medlemmer av valgkomiteen i kapittel 

7. Anbefalingen har tidligere åpnet opp for at maksimalt ett medlem av valgkomiteen 

kunne være styremedlem, så fremt medlemmet ikke stilte til gjenvalg til styret. Denne 

adgangen fjernes. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være 

medlem av valgkomiteen. Målet er å styrke valgkomiteens uavhengighet og habilitet i 

forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges. 

• Ny anbefaling om avtaler med tilknyttede parter i kapittel 9. Det bør fremgå av 

styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med 

tilknyttede parter, herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering. Styret 

bør i årsberetningen redegjøre for slike avtaler. Målet er å sikre at selskapet er kjent med 

mulige interessekonflikter og har en grundig behandling av slike avtaler, med sikte på å 

hindre at verdier overføres fra selskapet til tilknyttede parter. 

• Nye anbefalinger om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i kapittel 

12. Som en følge av nye lovregler, fjernes flere av de tidligere anbefalingene og det 

presiseres at retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse bør være tydelige og 

forståelige. Anbefalingen om at det bør settes tak på resultatavhengig godtgjørelse 

videreføres. 

 

Her kan du lese den nye anbefalingen (pdf) 

Her kan du se endringene fra 2018-utgaven (pdf) 

Regler for utstedere på Oslo Børs 

 

 

https://nues.no/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14-Den-norske-anbefalingen-om-eierstyring-og-selskapsledelse-2.pdf
https://nues.no/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14-Den-norske-anbefalingen-om-eierstyring-og-selskapsledelse_spor-endringer.pdf
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Regler-for-utstedere
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KONTAKTER MEDIA – mediateam@euronext.com 

Cathrine Lorvik Segerlund +47 41 69 59 10                      CLSegerlund@euronext.com 

 

KONTAKTER NUES 

Christina Stray (leder) +47 99 25 40 83                      Christina.stray@ftf.no 

 

 

 

Om Euronext   

Euronext er den ledende paneuropeiske markedsinfrastrukturen som forbinder lokale økonomier med globale 

kapitalmarkeder for å akselerere innovasjon og bærekraftig vekst. Selskapet driver regulerte børser i Belgia, 

Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge og Portugal. Nærmere 1900 børsnoterte utstedere har til sammen en 

markedsverdi på 6,4 billioner euro ved utgangen av juni 2021, og utgjør en enestående samling blue chip-

selskaper og en sterk mangfoldig innenlandsk og internasjonal kundebase. Euronext driver regulerte 

og transparente aksje- og derivatmarkeder, et av Europas ledende elektroniske rentemarkeder og er det største 

senteret for rente- og fondsnoteringer i verden. Det totale produkttilbudet inkluderer aksjer, valuta, børshandlede 

fond, warrants og sertifikater, obligasjoner, derivater, råvarer og indekser. Euronext utnytter også sin kompetanse 

ved å tilby teknologi og administrerte tjenester til tredjeparter. I tillegg til det viktigste regulerte markedet, driver 

det også en rekke juniormarkeder, som forenkler tilgang til børsnotering for små og mellomstore 

bedrifter. Euronext tilbyr depot- og oppgjørstjenester gjennom verdipapirsentraler i Danmark, Italia, Norge og 

Portugal.  

For de siste nyhetene, gå til euronext.com eller følg oss på Twitter (twitter.com/euronext) og LinkedIn 
(linkedin.com/euronext).  

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publicat ion may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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