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RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

 

1. Implementering og rapportering om eierstyring og selskapsledelse 

Styret i Fjordkraft Holding ASA (“Fjordkraft” eller “Selskapet”) har utarbeidet denne rapporten som 

beskriver selskapets eierstyring og selskapsledelse. Rapporten er strukturert for å dekke alle delene 

av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Den norske anbefalingen er 

tilgjengelig på Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelses nettside www.nues.no. 

Styret er innforstått med sitt ansvar for at Selskapet utfører sin virksomhet ved bruk av gjeldende 

prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Det er også ansvarlig for implementeringen av 

interne prosedyrer og prosesser for å sikre at Selskapet og dets datterselskaper (samlet “Konsernet”) 

etterlever den norske anbefalingen. 

2. Virksomhet 

Selskapets virksomhet, som definert i vedtektene, er salg av elektrisitet og andre former for energi 

til forbrukermarkedet, i tillegg til annen relatert virksomhet, inkludert deltakelse i andre selskaper. 

Vedtektene er tilgjengelige på www.fjordkraft.no. Fjordkraft Holding ASA er et 

allmennaksjeselskap under norsk lov og underlagt bestemmelsene i den norske Allmennaksjeloven.  

 

Vår misjon er at vi skaper den mest attraktive strømleverandøren i Norge. Basert på våre verdier 

“gjør det enklere”, “vær vennlig”, og “skap verdi”, er vår visjon at 2 millioner mennesker har 

Fjordkraft i stikkontakten, hjemme og på jobb.  

 

Fjordkrafts mål er å skape langsiktig verdi for sine aksjonærer gjennom inntekter fra salg av strøm 

og andre tjenester til både forbruker- og bedriftsmarkedet. 

For å være i stand til å realisere vår visjon, har vi bygd vår strategi rundt følgende områder: 

● Lønnsom vekst 

● Produktinnovasjon 

● Digitalisering og automatisering 

● Sterk merkevare 

● Kundetilfredshet 

http://www.nues.no/
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● Operasjonell kompetanse 

● Kostnadsledelse 

 

Selskapet deltar i FNs klimaprogram Climate Neutral Now, og selskapet har vært klimanøytral siden 

2007. Alle selskapets kontraktspartnere må signere en intensjonsavtale innen 2019 om å bli 

klimanøytral. Dersom de ikke lykkes med det, vil Fjordkraft bruke sin markedsmakt til å finne 

alternative løsninger. Vårt mål er ikke bare å skape et marked hvor klimanøytralitet er det ideelle, 

men den nye standarden.  

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

3. Egenkapital og utbytte 

 

Egenkapital 

Ledelsen og styret overvåker regelmessig at Konsernets egenkapital og likviditet er tilstrekkelig for 

dets målsettinger, strategi og risikoprofil. Egenkapital per 31. desember 2017 beløp seg til NOK 716 

millioner. Styret anser dette som tilfredsstillende i forhold til dets uttrykte mål, strategi og 

risikoprofil. 

 

På generalforsamlingen i 2018 ble styret tildelt følgende fullmakter: 

- Fullmakt til å kjøpe egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 567 443. 

Fullmakten kan kun benyttes til å kjøpe egne aksjer med formål om videresalg til ansatte i 

forbindelse med forestående børsnotering. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2018. 

- Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3 134 867 ved utstedelse inntil 

10 449 622 aksjer med en pålydende på NOK 0,30 per aksje. Fullmakten gjelder frem til neste 

generalforsamling, men utløper senest 30. juni 2019. 

- Fullmakt til å kjøpe egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 3 134 886. 

Fullmakten kan kun benyttes til å kjøpe egne aksjer i forbindelse med selskapets insentiv- 

og kompensasjonsordninger for ansatte i konsernet. 

- Fullmaktene listet over skal være betinget av at selskapet godkjennes for notering på Oslo 

Børs. 
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Utbyttepolitikk 

Styrets ambisjon er at aksjonærene i Fjordkraft skal motta konkurransedyktig avkastning på sin 

investering over tid, gjennom utbytte og økning av markedsverdien på aksjene. Konsernet har 

vedtatt en dynamisk utbyttepolitikk med sikte på å returnere overskuddskapital til sine aksjeeiere. 

Konsernets mål er å utbetale minst 80 % av netto overskudd justert for engangshendelser og 

ekstraordinære poster. Ved fastsettelsen av nivået for årlig utbytte skal styret blant annet ta hensyn 

til forventede kontantstrømmer, investeringsplaner, gjeldsbetingelser i finansielle låneavtaler, 

behov for finansiering (inkludert eventuelle fusjoner og overtagelser) og tilstrekkelig finansiell 

likviditet. 

 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

4. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående 

Fjordkraft har bare en aksjeklasse, og hver aksje representerer en stemme på generalforsamlingen. 

Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne aksjer i tilfelle av en aksjekapitaløkning. 

Selskapets eventuelle salg av egne aksjer skjer gjennom Oslo Børs eller til priser notert på Oslo Børs. 

Transaksjoner mellom Selskapet og en nærstående vil være i henhold til armlengdeprinsippet. I 

tilfelle av en vesentlig transaksjon mellom Selskapet og en aksjonær, morselskap til en aksjonær, 

styremedlem, medlem av selskapets øverste ledelse, eller noen nærstående parter av de ovennevnte, 

som ikke har del i den ordinære forretningsdriften, skal styret sørge for verdivurdering av 

transaksjonen fra tredjepart.  

Fjordkraft har utarbeidet retningslinjer for å sikre at direktører og personer i den øverste ledelsen 

varsler styret i tilfelle de, direkte eller indirekte, har betydelig interesse i en eventuell avtale inngått 

av Selskapet. 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

5. Fritt omsettelige aksjer 

Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Alle aksjene i Selskapet har like rettigheter og kan omsettes 

fritt.  

Fjordkrafts vedtekter inneholder ikke begrensninger for omsettelighet av Selskapets aksjer. 
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Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

6. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen fungerer som et demokratisk og effektivt organ for aksjonærenes og styrets 

syn. Fjordkraft oppmuntrer alle sine aksjonærer til å delta på generalforsamlingen.  

 

Styret har implementert følgende trinn for å sikre dette:  

 

- Varsel om innkalling til møte med omfattende underlagsinformasjon om vedtakene som 

skal fattes på generalforsamlingen, inkludert innstillingene til valgkomiteen, tilgjengelig på 

Fjordkrafts nettsider minst 21 dager forut for dato for generalforsamlingen.  

- Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) vil motta en melding om 

generalforsamlingen. Dette inkluderer informasjon om hvordan man stemmer ved fullmakt 

og tidsfrist for registrering av intensjon om deltakelse på generalforsamlingen. 

- Tidsfrist for registrering av en aksjonærs deltakelse settes så nært datoen for 

generalforsamlingen som mulig. 

- Aksjonærer som ikke er i stand til å delta på generalforsamlingen personlig kan stemme ved 

fullmakt.  

Den årlige generalforsamlingen godkjenner årsrapporten, som inkluderer styrets beretning og 

eventuelt utbytte foreslått av styret. Generalforsamlingen godkjenner også godtgjørelsen til 

styremedlemmene, valgkomiteen og ekstern revisor. Møteagendaen kan også inkludere fullmakt til 

å kjøpe egne aksjer, å øke aksjekapitalen, velge styremedlemmer, valgkomiteen og ekstern revisor 

og eventuelle andre saker opplistet i varsel om generalforsamling.  

Referat fra generalforsamlingen vil være tilgjengelig på Fjordkrafts nettsider straks etter 

generalforsamlingen. 

Alle aksjer har like rettigheter til å stemme på generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen 

gjøres normalt med simpelt flertall (over 50%). Norsk lov krever imidlertid kvalifisert flertall for 

visse vedtak, inkludert vedtak om å avstå fra fortrinnsrett i forbindelse med eventuell aksjeemisjon, 

godkjennelse av fusjon eller fisjon, endring av vedtektene eller fullmakt til å øke eller sette ned 

aksjekapitalen. Slike saker krever godkjennelse fra minst to tredjedeler av aksjekapitalen 

representert på generalforsamlingen.  
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Avvik fra den norske anbefalingen: Anbefalingen går ut på at styret, valgkomiteen og Selskapets 

revisor er til stede på generalforsamlingen.  Fjordkraft har ikke vurdert det som nødvendig å kreve at 

alle styremedlemmene skal være til stede på generalforsamlingen. Styreformannen, Selskapets 

eksterne revisor, valgkomiteens formann, administrerende direktør og andre medlemmer av ledelsen 

er imidlertid alltid til stede på generalforsamlingen. 

7. Valgkomiteen 

I henhold til vedtektene skal Selskapet ha en valgkomite bestående av minst tre medlemmer, hvor 

flertallet av medlemmene er uavhengige av styret og selskapets øverste ledelse. De nåværende 

medlemmene av valgkomiteen er Lisbeth Nærø (Leder), Jannicke Hilland og Knut Barland. 

Den årlige generalforsamlingen velger valgkomiteens medlemmer. Medlemmene velges normalt 

for en periode på to år.  

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen for valg av styremedlemmer og styrets 

godtgjørelse.  

Generalforsamlingen har fastsatt retningslinjer for valgkomiteens oppgaver, disse er tilgjengelig på 

Fjordkrafts nettside. 

Alle aksjonærene har rett til å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen gjennom Selskapets 

nettside.  

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

8. Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og uavhengighet 

Bedriftsforsamling 

Per i dag har Fjordkraft ikke bedriftsforsamling. Det er gjort en avtale mellom Selskapet og 

majoriteten av de ansatte om at Selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling i samsvar med 

allmennaksjeloven §6-35 (2).    

Sammensetningen av styret 

Styret består av 8 medlemmer, hvorav 5 er valgt av generalforsamlingen og 3 er ansattes 

representanter. Flere enn de minst 2 påkrevde styremedlemmene valgt av aksjonærene er 

uavhengige av Selskapets største aksjonærer. Styremedlemmene kan velges for en periode på to år, 
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men de er normalt valgt for en mandatperiode med ett års varighet.  Begrunnelsen for dette er at 

aksjonærene gis mulighet til å revurdere hvert styremedlem valgt av aksjonærene med jevne 

mellomrom.   

For å sikre at styret utfører sitt arbeid på en tilfredsstillende måte skal det til enhver tid representere 

et tilstrekkelig mangfold av bakgrunn, kompetanse og ekspertise. Fjordkrafts styre vil alltid bestå 

av minst 40% kvinner. Verdiskapingen for selskapets aksjonærer vil alltid ha høyeste prioritet for 

det valgte styret, både med hensyn til økonomi og renomme.  

Styrets uavhengighet 

Det er vesentlig å opptre som et kollegialt organ for å fremme verdiskaping i de ulike involvertes 

interesse. Styret skal representere alle interessentene og ikke fremme individuelle interesser på 

bekostning av Selskapet eller noen av dets tilknyttede selskaper. Derfor er majoriteten av 

medlemmene som er valgt til styret, uavhengig av Selskapets øverste ledelse og dets største 

forretningsforbindelser. På denne måten vil aksjonærenes interesser alltid være behørig 

representert. Når et styremedlem har hatt mandat i en kontinuerlig periode vil det bli vurdert om 

hvorvidt denne personen kan betraktes som uavhengig av den øverste ledelsen eller ikke. 

Fjordkraft oppmuntrer styremedlemmene til å eie aksjer i Selskapet for å skape en felles økonomisk 

interesse mellom dem og aksjonærene.  

Styremedlemmer, inkludert deres CVer, er presentert i årsrapporten. Styret er av den oppfatning at 

medlemmene har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre dets plikter på en 

tilfredsstillende måte. 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

9. Styrets arbeid 

Styret er ansvarlig for å utarbeide en årlig plan for sitt arbeid hvor de legger vekt på målsettinger, 

strategi og implementering. Dette inkluderer retningslinjer for deres eget arbeid og retningslinjer 

for den øverste ledelsen; det skal alltid være en klar intern fordeling av ansvar og oppgaver. Styret 

er ansvarlig for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten generelt. Det vil også 

delegere myndighet og nominere styreutvalg når dette virker hensiktsmessig og mer effektivt. 

Styret er ansvarlig for at Konsernets virksomhet er tilfredsstillende organisert og for å godkjenne 

alle planer og budsjetter for Konsernets virksomhet.  
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I tilfelle av en sak av vesentlig karakter hvor styreformannen er, eller har vært, personlig involvert, 

skal behandlingen av denne saken ledes av et annet medlem av styret for å sikre habilitet i 

beslutningsprosessen. 

I samsvar med den norske Allmennaksjeloven har styret utnevnt et revisjonsutvalg.  Ytterligere 

informasjon om dette finnes i kapittel 15 – Revisor. Majoriteten av medlemmene i dette utvalget 

skal være uavhengige. 

Styret har opprettet et godtgjørelsesutvalg. Utvalget forbereder saker for behandling i styret og dets 

myndighet begrenser seg til å gjøre slike innstillinger. 

Årlig evaluerer styret sitt eget arbeid og forvisser seg om at blandingen av styremedlemmer besitter 

den kompetanse og ekspertise som er nødvendig for å styre selskapet på en profesjonell og 

hensiktsmessig måte. Detaljer om eventuelle utnevnte styreutvalg og/eller nylig utnevnte 

medlemmer av styret presenteres i årsrapporten.  

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

10. Risikostyring og internkontroll 

Det er Styret i Fjordkraft som har det overordnede ansvaret for god risikostyring og internkontroll 

i virksomheten. Styret skal årlig vurdere og godkjenne føringer for risikostyring og internkontroll i 

virksomheten gjennom vedtak av instruks for risikostyring og internkontroll.  

Styret har delegert ansvaret for å overvåke og følge opp den løpende risikoeksponeringen i 

virksomheten til administrasjonen. Administrerende direktør er ansvarlig for å påse at føringer 

angitt i dette dokument blir fulgt. Administrerende direktør er også ansvarlig for at det 

gjennomføres risikovurderinger fra virksomhetsperspektiv.  

Selskapets økonomi- og finansdirektør har utøvende ansvar for ledelse og oppfølgning av 

selskapets risikostyring og internkontroll.  

Fjordkraft har etablert trelinjesforsvar som styrings- og kontrollmodell. Denne består av 

førstelinjen, andrelinjen og tredjelinjen.  

• Førstelinjen utgjøres av linjeledelsen som er risikoeiere. Divisjons-/stabsledere er eiere av 

risiko i sin divisjon/stab og er ansvarlige for at risiko vurderes og tiltak iverksettes i sin 
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divisjon/stab. Det er risikoeiers ansvar å påse tilstrekkelig risikostyring og internkontroll 

innen sitt ansvarsområde. 

• Andrelinje i modellen utgjøres av roller som har fag- og metodeansvar, men uten 

resultatansvar. Selskapets andrelinje har ansvaret for fasilitering og rapportering av 

selskapets prosesser for risikostyring og internkontroll. Risikostyringsfunksjonen inngår i 

andrelinjen og utgjøres av Risk Manager, finanssjef, sikkerhetssjef og leder Krafthandel. 

• Den tredje forsvarslinjen utgjøres av internrevisjonen som rapporterer direkte til styrets 

revisjonsutvalg og utfører kontroll med både første- og andrelinjen.  

Risikostyrings- og internkontrollinstruksen definerer førende prinsipper for Fjordkrafts helhetlige 

risikostyring, samt for internkontroll og gjelder for alle deler av virksomheten og alle 

risikokategorier, herunder strategisk-, markeds-, likviditets-, kreditt- og operasjonell risiko. Risiko 

relatert til informasjonssikkerhet, compliance samt korrupsjon og misligheter inngår i 

operasjonell risiko.  

Formålet med instruksen er å utvikle og vedlikeholde et rammeverk for helhetlig risikostyring, å 

fastsette prinsipper for risikorapportering i virksomheten, å skape forutsigbarhet rundt tiltak som 

gjøres for å håndtere risiko, samt å sikre et hensiktsmessig og effektivt internkontrollsystem. 

Rammeverket skal sikre ensartede prosesser for å identifisere, måle, håndtere og rapportere 

vesentlig risiko. Instruksen skal beskrive hvilke rammer for hvilke risikoer Fjordkraft kan og skal 

påta seg for å oppnå sine mål, og roller de ulike funksjonene har i forhold til styring av risiko. Videre 

skal instruksen bidra til å sikre at det er etablert tilstrekkelig internkontroll i virksomheten. 

Fjordkraft skal ha fokus på å bygge en sterk risiko- og internkontrollkultur der ansatte er bevisste 

på sitt ansvar for å sikre god risikostyring og internkontroll. Som følge av dette skal internkontrollen 

primært innrettes mot områder der det er identifisert risikoer. Av samme årsak skal oppfølgning av 

sentrale ansattes etterlevelse av selskapets etiske retningslinjer skje gjennom egenerklæringer 

fremfor faste kontroller.  

Føringer for risikostyring og internkontroll 

I Fjordkraft legges ISO31000 til grunn for vårt rammeverk for risikostyring. Dette innebærer at 

risiko skal forstås som "virkningen av usikkerhet knyttet til mål". På overordnet nivå vil det si at 

risiko skal forstås som virkning av usikkerhet knyttet til Fjordkrafts styrevedtatte strategiplan, 
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mens risiko på stabs- og divisjonsnivå forstås som usikkerhet knyttet til oppnåelse av mål definert 

i delstrategier. 

Fjordkraft har som overordnet prinsipp at risiko ikke skal unngås, men tas bevisst og kontrollert, 

samtidig som det optimaliseres i forhold til inntjening. Fjordkraft skal arbeide målrettet med 

risiko og risikostyring skal være en integrert del av virksomhetens operative og strategiske styring.  

Strategi for risikostyring som støtter opp om oppnåelsen av Fjordkrafts overordnede strategi 

utarbeides som en integrert del av strategiplan og inkluderes som en del av denne.  

Internkontroll i Fjordkraft skal være etablert på et forsvarlig og hensiktsmessig nivå, i tråd med 

Fjordkrafts verdier og risikovilje.  

Risikovilje og -rammer 

Risikovilje beskriver hvor mye risiko Fjordkraft kan være villig til å påta seg for å oppnå mål 

innenfor ulike kategorier av risiko. En høy risikovilje innen en kategori tilsier at det er risiko 

selskapet skal utnytte aktivt, men samtidig er villig til å være eksponert for. Lav risikovilje tilsier 

at det er risiko selskapet søker å begrense. Risikoviljen vil ikke nødvendigvis være konstant, og 

kan endres over tid.  

Administrerende direktør og virksomhetens førstelinje skal tilpasse sin risikoeksponering i 

henhold til angitte rammer og føringer. Brudd på rammer og føringer skal rapporteres til styrets 

revisjonsutvalg.  

Risikobasert internkontroll 

Fjordkraft skal ha en risikobasert tilnærming til internkontrollarbeidet for å sikre 

hensiktsmessighet og effektivitet. Dette innebærer at internkontrollarbeidet så langt som mulig 

skal være tilpasset til de risikoer som avdekkes i forbindelse med selskapets risikostyringsprosess.  

Risiko- og internkontrollrapportering 

Det skal avgis samlet risikorapport til ledergruppen minst kvartalsvis. Rapporten skal tydelig angi 

virksomhetens vesentligste risikoer, samt foreslåtte tiltak for å håndtere disse. For de 

risikokategorier der det er gitt konkrete rammer for eksponering skal det også rapporteres i 

forhold til utnyttelsen av rammene. 
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I tillegg til samlet risikorapport skal det avgis månedlig rapport for kredittrisiko, likviditetsrisiko 

og markedsrisiko. 

I forbindelse med risikorapportering skal det også gis informasjon om status på tiltak som er 

besluttet av ledergruppen og/eller styrets revisjonsutvalg for å håndtere risiko.  

Risk Manager skal sammen med administrerende direktør fremlegge risikorapport for alle 

risikokategorier til styrets revisjonsutvalg minst halvårlig. Rapporten skal tydelig angi 

virksomhetens vesentligste risikoer, samt foreslåtte tiltak, ansvar og frist for å håndtere dette der 

det er relevant.  

De ulike rollene i risikostyringsfunksjonen har også ansvaret for å varsle administrerende direktør 

dersom det oppstår hendelser og/eller usikkerhet som tilsier at det bør utføres 

risikostyringsaktiviteter utover ordinær frekvens. Dersom det er grunn til å tro at det kan oppstå 

interessekonflikt knyttet til administrerende direktørs vurdering og håndtering av risiko, har 

risikostyringsfunksjonen rett og plikt til å rapportere om vesentlig risiko direkte til styrets 

revisjonsutvalg.  

Årlig skal Risk Manager sammenstille en rapport til ledelsen om internkontrollarbeidet som er 

utført og tilstanden på internkontrollsystemet.  

Finansiell rapportering 

Styret og ledelsen er ansvarlig for å opprette og vedlikeholde tilfredsstillende internkontroll relatert 

til finansiell rapportering. Finansdirektøren har tilsyn med internkontrollprosessen i forbindelse 

med den finansielle rapporteringen. Prosessen skal gi rimelig sikkerhet for påliteligheten i den 

finansielle rapporteringen og utarbeidelsen av Konsernets årsregnskap.  

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) 

som vedtatt av EU og fortolkninger utgitt av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) gjeldende 

for selskaper som rapporterer under IFRS. Regnskapene er i samsvar med  IFRS utgitt av 

International Accounting Standards Board (IASB). 

Revisjonsutvalget overvåker finansiell rapportering og tilhørende internkontroll, inkludert bruk av 

regnskapsprinsipper, estimater og skjønnsmessige vurderinger.  
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Konsernet har en månedlig rapporteringsprosess hvor de finansielle resultatene presenteres og 

gjennomgås i en ledelsesrapport. Utvidede kontroller utføres som del av kvartals- og årsrapport-

prosessen. 

Etter styrets oppfatning har Konsernet tilstrekkelig kompetanse til å utarbeide korrekt og effektiv 

finansiell rapportering i henhold til IFRS og den norske regnskapsloven. 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

11. Styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til styremedlemmene bestemmes årlig på generalforsamlingen, basert på et forslag fra 

valgkomiteen. Godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsforbruk og 

kompleksiteten i Selskapets virksomhet. Honoraret som betales til hvert styremedlem avhenger av 

hvilken rolle styremedlemmet har i styret, og er ikke knyttet til Selskapets resultat. Godtgjørelsen 

betalt til hvert styremedlem er opplyst i notene til årsoppgjøret.  

Medlemmer av styret og/eller selskaper de er tilknyttet skal normalt ikke påta seg spesifikke 

oppdrag for Fjordkraft i tillegg til å oppfylle ansvaret som medlem av styret. I slike tilfeller skal det 

opplyses til samlet styre og eventuell godtgjørelse for slike tilleggsoppdrag må godkjennes av styret.  

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

12. Godtgjørelse til øverste ledelse 

Fjordkraft Holding ASA ble etablert 15.12.2017 og selskapet skal etablere et godtgjørelsesutvalg som 

skal utforme lederlønnspolitikken etter at selskapet er notert på Oslo Børs. Det overlates til 

godtgjørelsesutvalg å fastlegge den fremtidige konsernstrategien på dette området.  

Styret i Fjordkraft ser på sine medarbeidere som selskapets viktigste ressurs og er opptatt av at 

selskapet tilbyr konkurransedyktige vilkår, slik at selskapet tiltrekker seg og beholder dyktige 

medarbeidere. 

Lønnspolitikken i Fjordkraft skal motivere til å nå selskapets mål. Lønnssystemet skal bidra til å 

rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere. 

Styret vurderer regelmessig konsernets lederlønnspolitikk for å sikre at lønnspakkene som tilbys 

våre ledere er rimelige, velbalanserte og konkurransedyktige.  
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Den faste lønnen (årlig bruttolønn før skatt og før variabel lønn og andre tilleggsytelser er beregnet) 

skal være hovedelementet i ledernes lønn. 

Samtlige ansatte i Fjordkraft med unntak av adm. direktør for Fjordkraft AS omfattes av ordningen 

med kollektiv prestasjonslønn. Adm. direktør omfattes ikke av ordningen fordi det ikke skal kunne 

stilles spørsmål ved muligheten til å påvirke KPIene. 

Styret skal etter noteringen ta opp til vurdering et langsiktig aksjebasert incentiv program. 

Administrerende direktør og andre ledende ansatte inngår i den kollektive pensjonsordningen for 

Fjordkraft. Fjordkraft har en ytelsespensjonsordning. 

Ledelsen er dekket av selskapets forsikringsordninger og hvert medlem av ledelsen er berettiget til 

enkelte godtgjørelsesordninger, som for eksempel fast bilgodtgjørelse. 

Administrerende direktør kan si opp sitt arbeidsforhold med selskapet på seks måneders skriftlig 

varsel. Øvrige medlemmer av ledelsen kan si opp sitt arbeidsforhold med selskapet på tre måneders 

skriftlig varsel. Administrerende direktør er berettiget til et sluttvederlag tilsvarende 12 måneders 

lønn og øvrige betingelser etter oppsigelse. 

I samsvar med den norske allmennaksjeloven, regnskapsloven og i tråd med norsk anbefaling for 

eierstyring og selskapsledelse er opplysninger om godtgjørelsen oppgitt i notene til årsregnskapet. 

Godtgjørelsen som betales skal være forståelig og bli møtt med generell aksept fra relevante 

interessenter. 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

13. Informasjon og kommunikasjon 

All rapportering om finansiell og annen informasjon er basert på åpenhet og tar hensyn til kravene 

til lik behandling av alle aktørene i verdipapirmarkedet. Styret etablerer retningslinjer for 

presentasjonen av denne informasjonen. På Fjordkrafts nettside www.fjordkraft.no er det publisert 

en finansiell kalender og aksjonærinformasjon. All kommunikasjon med hensyn til 

investorrelasjoner er rapportert på selskapets nettside, inkludert kvartalsrapporter, 

analyserapporter, offentlige presentasjoner og utbetalingsdato for eventuelt utbytte.  

Informasjon som deles med Selskapets aksjonærer publiseres på Fjordkrafts nettside samtidig som 

den sendes til aksjonærene.  
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Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

14. Oppkjøp 

Fjordkrafts vedtekter inneholder ikke restriksjoner for omsetteligheten av dets aksjer, heller ikke 

vil styret prøve å forhindre eller blokkere et eventuelt offentlig tilbud på Selskapets virksomhet eller 

aksjer med mindre det er spesielle grunner for det.  

 

I tilfelle av et tilbud om oppkjøp vil styret utstede en uttalelse til aksjonærene hvor de anbefaler 

hvorvidt aksjonærene bør akseptere tilbudet eller ikke. Denne uttalelsen skal inneholde en 

verdsettelse fra en uavhengig ekspert, inkludert detaljerte redegjørelser. 

 

I tråd med den norske anbefalingen er det ikke etablert retningslinjer for behandling av tilbud om 

oppkjøp. 

 

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 

15. Revisor 

I samsvar med norsk lov, delegerer styret myndighet til et revisjonsutvalg som forhåndsgodkjenner 

ekstern revisors revisjonsplan. Revisoren presenterer hvert år hovedtrekkene i planen for utførelse 

av revisjonen for revisjonsutvalget.  

Minst en gang for året blir en gjennomgang av Selskapets internkontrollprosedyrer presentert for 

revisjonsutvalget, og revisoren rapporterer eventuelle avdekkede svakheter og andre 

forbedringsområder. 

Revisor inviteres til å delta i styremøter når årsregnskapet behandles, og er til stede på alle møter 

holdt av revisjonsutvalget. Revisor er til stede når årsrapporten vedtas av generalforsamlingen og 

vil rapportere om eventuelle vesentlige endringer i Selskapets regnskapsprinsipper og vesentlige 

regnskapsestimater. Revisor vil også rapportere om eventuelle betydelige saker hvor det har vært 

uoverensstemmelse mellom Fjordkrafts øverste ledelse og revisor.  

Minst en gang årlig holder styret et møte med revisor hvor verken administrerende direktør eller 

andre medlemmer av den øverste ledelsen er til stede. 
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Styret har etablert retningslinjer med hensyn til bruk av revisor for tjenester for Selskapet som ikke 

er revisjon. Dette har til hensikt å bidra til større aktsomhet fra den øverste ledelsen av Selskapet 

når det gjelder revisors uavhengighet. 

Revisors godtgjørelse rapporteres av styret på den årlige generalforsamlingen. Dette inkluderer 

detaljer om honorar betalt for selve revisjonen, så vel som eventuelle honorarer for andre spesifikke 

ordninger. Godtgjørelsen er også opplyst i notene til Selskapets årsregnskap.  

Avvik fra den norske anbefalingen: Ingen 
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