
Innstilling fra valgkomitéen i Aker Solutions ASA til selskapets ordinære 
generalforsamling 6. mai 2011 
 
Valgkomiteen i Aker Solutions ASA består av Leif-Arne Langøy (leder), Gerhard Heiberg, Kjeld 
Rimberg og Mette Wikborg.  
 
Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2010 avholdt fire møter. Komiteen har 
vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.  
 
I forbindelse med Aker Solutions ASAs ordinære generalforsamling 6. mai 2011 avgir 
valgkomiteen følgende innstilling: 
 
1. Valg av styremedlemmer 
 
I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av seks – ti medlemmer hvorav en tredel 
velges av og blant de ansatte. Styret har nå 10 medlemmer, hvorav seks er aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er samtlige på valg. Dette gjelder 
Øyvind Eriksen (styrets leder), Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Vibeke Hammer Madsen, 
Ida Helliesen og Mikael Lilius.  
 
Valgkomiteen innstiller at Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Ida Helliesen 
og Mikael Lilius gjenvelges for en periode på to år. Valgkomiteen innstiller Anne Drinkwater som 
nytt styremedlem og Sarah Ryan som nytt varamedlem - begge for en periode på to år. Det vises 
til årsrapporten for mer informasjon om de styremedlemmer som foreslås gjenvalgt.  
 

Anne Drinkwater: 
 
Anne Drinkwater er President & CEO i BP Canada. Hun har en B.Sc. i Applied 
Mathematics and Statistics fra Brunel University. Før Drinkwater tiltrådte som President & 
CEO i BP Canada har hun hatt en rekke andre stillinger i BP, herunder Group Vice 
President i BP Exploration & Production, President i BP Indonesia og Managing Director i 
BP Norge. Anne Drinkwater eier ingen aksjer i Aker Solutions, er 55 år og engelsk 
statsborger.  

 
Dr. Sarah Ryan:  
 
Dr. Sarah Ryan er Investment Manager i Earnest Partners LLC. Hun er utdannet B.Sc. i 
Geology, B.Sc. i Geophysics og Ph.D. i Petroleum Geology and Geophysics. Før hun 
tiltrådte som Investment Manager i Earnest Partners LLC har hun bl.a. vært COO i MTEM 
Ltd., samt manager i AGL og Schlumberger. Dr. Sarah Ryan eier ingen aksjer i Aker 
Solutions, er 45 år og australsk statsborger.  

 
Fratredende styremedlem Vibeke Hammer Madsen forventes foreslått som nytt styremedlem i 
Kværner ASA. 
 
2. Valg av valgkomité 
 
Av valgkomiteens fire medlemmer er Leif-Arne Langøy, Kjeld Rimberg og Mette Wikborg på valg i 
år. Valgkomiteen innstiller at Leif-Arne Langøy, Kjeld Rimberg og Mette Wikborg gjenvelges for 
en valgperiode på to år, og at Leif-Arne Langøy fortsetter som leder for valgkomitéen.  
 
3. Forslag til honorarer til styret 
 
Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden fra ordinær 
generalforsamling 2010 frem til ordinær generalforsamling 2011: 
 
 



Styrets leder:       NOK 5.459.443 
Styrets nestleder:      NOK 400.000 
Styremedlemmer:      NOK 300.000 
Leder og medlemmer av kompensasjonskomiteen:   NOK 25.000 
Leder av revisjonskomiteen:      NOK 150.000  
Medlemmer av revisjonskomiteen:     NOK 75.000  
 
Styrets leder ble den 15. juni 2010 utpekt av styret som arbeidende styreleder for å styrke 
selskapets ledelse inntil en ny permanent konsernsjef er på plass. Styret vedtok da å foreslå for 
generalforsamlingen at styrets leder mottar en kompensasjon som tilsvarer den avgåtte 
konsernsjefens lønnskompensasjon frem til ny konsernsjef er på plass. Valgkomitéen bifaller 
dette, og innstiller således på et samlet honorar til styrets leder på NOK 5.459.443. Dette er 
beregnet slik at styrets leder i perioden fra generalforsamling 2010 til 15. juni 2010 mottar 
ordinært styrehonorar som ville utgjort NOK 550.000 p.a. hadde ikke styrets leder også vært 
arbeidende styreleder i perioden, noe som tilsvarer NOK 102.361 i den aktuelle periode. I 
perioden fra 15. juni 2010 frem til ordinær generalforsamling 2011 foreslås det altså at styrets 
leder mottar en kompensasjon beregnet ut i fra tidligere konsernsjefs årslønn og bonus. 
Fastlønns-komponenten av dette utgjør NOK 4.013.391 og bonuselementet NOK 1.343.691. 
Bonuselementet er beregnet på basis av utbetalt bonus for 2009 for tidligere konsernsjef. Dette 
da fratrådt konsernsjef ikke besatt stillingen i hele 2010, og det således ikke ble gjort noen bonus-
avregning for han dette året.   
 
Forslaget om endring av honorarsatsene innebærer at styrets honorarer (utover tilleggshonorarer 
til styrets leder som beskrevet ovenfor), økes som følger: 
 

GF 2009-2010 GF 2010-2011 Økning
Styrets leder 400 000 550 000 37,5 %
Styrets nestleder n/a 400 000 n/a
Øvrige styremedlemmer 250 000 300 000 20,0 %  
 
Bakgrunnen for den foreslåtte økning er at honorarsatsene ikke har blitt endret på flere år, samt 
at honorarsatsene skal være på linje med honorarsatsene i sammenlignbare selskap med samme 
kompleksitet og størrelse. 
 
Forslaget støttes av komitémedlemmene Leif-Arne Langøy, Kjeld Rimberg og Gerhard Heiberg. 
Komitémedlem Mette Wikborg støtter ikke forslaget, men går inn for en justering i 
størrelsesordenen 3 - 5 %. 
 
Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta 
styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til 
selskapet der styremedlemmet er ansatt. Honorar til styrets leder vil således utbetales til Aker 
ASA. Honorar til styremedlem Kjell Inge Røkke vil utbetales TRG AS. 
 
4. Forslag til honorarer til valgkomitéen 
 
Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær 
generalforsamling 2010 frem til ordinær generalforsamling 2011: 
 
Leder og medlemmer:    NOK 30.000 

 
 
 
Oslo, 15. april 2011 
 
Leif-Arne Langøy 
Valgkomiteens leder 


