Følgende ni organisasjoner har etablert
NUES

Norsk anbefaling for eierstyring
og selskapsledelse
Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lov-

ARRANGØR
Norsk utvalg for
eierstyring og selskapsledelse
TIDSPUNKT
Tirsdag 28. november 2006
kl 09.00 – 13.30

givningen. Oslo Børs krever at selskaper som
er notert på børsen, årlig skal offentliggjøre
en omtale av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med
denne anbefalingen.

STED
Felix Konferansesenter,
Bryggetorget 3, Oslo
KONFERANSEAVGIFT
kr 750

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet anbefalingen.
NUES vurderer løpende behov for oppdatering av anbefalingen. Den gjeldende utgaven
ble utgitt den 8. desember 2005
NUES arrangerer årlig konferansen «Forum
for eierstyring og selskapsledelse» for å

MÅLGRUPPE
Styremedlemmer, administrerende
direktører, investorer, analytikere,
offentlige myndigheter og revisorer
i børsnoterte selskaper
PÅMELDINGSFRIST
Tirsdag 21. november 2006

informere om sitt arbeid og bidra til debatt
om eierstyring og selskapsledelse. Forumet
er en møteplass for informasjon om og diskusjon
av eierstyring og selskapsledelse. Forumet
er åpent for alle interesserte.
NORSKE PENSJONSKASSERS FORENING

PÅMELDING KAN GJØRES PÅ
www.nues.no eller info@nues.no
Konferansen arrangeres med støtte fra
Finansmarkedsfondet

Eierstyring og Selskapsledelse
Tirsdag 28. november 2006
09.00 – 09.15

VELKOMMEN
Leder av NUES, adm. direktør Lasse Ruud, Verdipapirfondenes Forening
Utdeling av årets pris for beste rapportering vedrørende Eierstyring og
Selskapsledelse
For å gi NUES’ anbefaling økt oppmerksomhet og gjennomslag deler utvalget hvert år ut
en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i børsnoterte selskapers
årsrapporter. I fjor gikk prisen til Kongsberg Gruppen ASA.

09.15 – 09.40

NYHETER I ÅRETS ANBEFALING
NUES’ oppdaterer og reviderer sin anbefaling ved behov. Grunnlaget for slik oppdatering
er endringer i lover og regler, men også de erfaringer som gjøres med bruken av den. I tillegg blir den internasjonale utviklingen på området vurdert. Med dette som utgangspunkt
har utvalget i 2006 rettet et spesielt fokus på temaer som blant andre selskapsovertakelser, valgkomité samt risikostyring og intern kontroll.

09.40 – 09.50

PAUSE

09.50 – 11.00

SELSKAPSOVERTAKELSER
Ved oppkjøp og fusjoner stilles ulike gruppers interesser opp mot hverandre på en måte
som ofte skaper bred debatt og allmenn interesse. Representanter for tre aktørgrupper
innleder og samtaler med utgangspunkt i sentrale forhold som:
• styret i målselskapets rolle
• tilbyders rolle
• vanskeligheter og utfordringer man møter i praksis
Innledere: investeringsdirektør Tom Ratkhe, Vital Forvaltning, advokat Knut Brundtland og
eier/investor Jens Ulltveit-Moe.
Ordstyrer: adm. direktør Ludvik Sandnes, BDO Noraudit

11.00 – 11.20

BØRSNOTERTE SELSKAPERS FOKUS PÅ ES
Erfaringer om selskapenes praksis i lys av NUES’ anbefalinger og børsens regelverk blant
annet illustrert ved resultater fra årets spørreundersøkelse i NUES-regi.
Børsdirektør Bente A. Landsnes

11.20 – 12.00

LUNSJ

12.00 – 13.00

VALGKOMITÉARBEID I PRAKSIS
Valgkomiteen har en sentral posisjon i samspillet mellom selskapets styre, ledelse og
eiere. Både i Norge og utenlands rettes en stadig sterke oppmerksomhet mot valgkomiteenes rolle. Søkelyset er ikke minst rettet mot deres sammensetning, oppgaver og åpenhet
med hensyn til innstillinger og begrunnelse for disse.
Innlegg ved partner Harald Arnkværn, advokatfirmaet Haavind Vislie, kommenteres av
adm. direktør Olaug Svarva, Folketrygdfondet og eier/investor Jens Ulltveit-Moe.
Ordstyrer: adm. direktør Lasse Ruud

13.00

OPPSUMMERING
Leder av NUES, adm. direktør Lasse Ruud

Påmelding til FORUM 28. november 2006
påmeldingsfrist tirsdag 21. november 2006
Påmelding kan gjøres på www.nues.no eller info@nues.no

Deltakernavn:

FORUM FOR

Juridisk direktør Atle Degré, Oslo Børs og adm. direktør Per Hanstad, Den norske Revisorforening, som begge er medlemmer av NUES, vil redegjøre for nyhetene i årets anbefaling.

Eierstyring og Selskapsledelse

FORUM FOR

E-post:
Firma:
Adresse:
Telefon:

Mobiltelefon:

NUES, c/o Oslo Børs ASA • Postboks 460 Sentrum, 0105 OSLO • www.nues.no • info@nues.no
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