
Til generalforsamlingen i NattoPharma ASA 
 
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NATTOPHARMA ASA TIL 
GENERALFORSAMLINGEN 2012 

I henhold til Mandat og retningslinjer for Valgkomiteens arbeid 
 
 
1. INNLEDNING 
 
Valgkomiteen i NattoPharma ASA har bestått av Lisa Ann Cooper (leder), Trygve Nielsen og John 
Gunnar Svela.  
 
Styret i selskapet består i dag av: 

 Styreleder, Frode Bohan 

 Styremedlem, Frank Bjordal 

 Styremedlem, Katarzyna Maresz 
 

Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til styret, forslag til honorar for styrearbeidet og forslag 
til valgkomité for neste år.  
 
2. VALGKOMITEENS ARBEID 
 
Valgkomiteen har hatt løpende kontakt og avholdt diverse møter. Valgkomiteen har hatt 1 møte med 
styrets leder og en representant fra styre. Valgkomiteen har også hatt samtaler med representanter for 
de største aksjonærene i selskapet og administrasjon.  
 
Valgkomiteen har utført betydelig arbeid i forbindelse med styrevalg i 2012 og den nåværende general 
forsamlingen.  Valgkomiteen vurderer sitt arbeid (ref. møtereferat fra 8.juni 2012) som balansert iht til 
kompetanse og med en god forståelse av gjeldene regler. Videre vurderer valgkomiteen sitt arbeid 
som målrettet og langsiktig.  
 
3. STYREVALG 
 
Aksjeloven forutsetter som en normalordning at styremedlemmer velges for en periode av 2 år. 
Valgkomiteen legger dette til grunn.  Av styrets medlemmer er ingen er på valg og det er antydet at 
ingen ønsker å fratre. 
 
4. STYREHONORAR 
 
Som styrehonorar for 2011 ble det i generalforsamlingen i 2011 fastsatt følgende: 
 

Styrets leder: NOK 300.000 

Øvrige styremedlemmer: NOK 150.000 
 
Det er ukjent hvor mange styremøter var avholdt i det nåværende styre.  
 
Valgkomiteen er kjent med at det er foreslått at Styrets leder er innarbeidet i selskapets ledergruppe 
og definert som en av ledende ansatte. Deretter er en incentive program foreslått for 
«nøkkelmedarbeidere» som innebærer utdeling av opsjoner (Ref. Innkalling til ordinær 
generalforsamling den 5. juni 2012) til øvrige styremedlemmer.  
 
Dersom dette er godkjent i generalforsamlingen vil Valgkomiteen ikke innstiller videre styrehonorar for 
styretsleder eller øvrige styremedlemmer. 
 
Om det foreslått incentive program ikke blir godkjent i generalforsamlingen, vil Valgkomiteen fremme 
et forslag i generalforsamlingen.  
 
5. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING 



 
Som valgkomite for kommende periode foreslås. 
 
Valgkomiteens leder: Trygve Nielsen   
Medlem:    John Gunnar Svela 
 
Lisa Cooper avslutter sin periode som Valgkomiteens leder.  
 
6. HONORAR TIL VALGKOMITEEN FOR INNEVÆRENDE PERIODE 
 
Valgkomiteen foreslås følgende kompensasjon 
 
Leder:   Lisa Ann Cooper    NOK 25.000 
Medlem: Trygve Nielsen   NOK 20.000 
Medlem: John Gunnar Svela   NOK 20.000 
 
 
7. INNSTILLING 
 
1. Som valgkomité velges: 
 
Valgkomiteens leder:  Trygve Nielsen  
Medlem:   Jon Gunnar Svela 
 
2. Honorar valgkomite for inneværende periode. 
 
Leder:   Lisa Ann Cooper    NOK 25.000 
Medlem: Trygve Nielsen   NOK 20.000 
Medlem: John Gunnar Svela   NOK 20.000 
 
 
 
Oslo, 22 juni  2012 
_______________________ 

 


