Pressemelding 21. august 2012 kl. 10.30
Kritiserer kompliserte lederlønnsordninger
- Styrene i norske børsnoterte selskaper er blitt mer profesjonelle de siste årene, sier adm. direktør
Olaug Svarva i Folketrygdfondet. – Overraskende mange styrer unnlater imidlertid å gi god nok
informasjon om lederlønnsordningene, mener hun.
Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Ved
utgangen av første halvår eide Folketrygdfondet 4,5 prosent av de totale verdiene på Oslo Børs og
9,9 prosent av hovedindeksen.
På årets generalforsamlinger stemte Folketrygdfondet mot lederlønnsordningene i fem norske
selskaper. Begrunnelsen for å stemme mot ordningene i disse selskapene har vært at ledelsens
lønnsordninger enten har urimelig stort omfang eller uklare rammer.
- Et mer generelt problem er den informasjonen styrene gir om lederlønnsordningene. Altfor ofte er
denne informasjonen mangelfull. Et hovedinntrykk vi sitter igjen med etter årets generalforsamlinger
er derfor at lederlønnsordningene ofte er et uoversiktlig felt for aksjonærene, sier Folketrygdfondets
adm. direktør Olaug Svarva.
I eierrapporten for 2012 som offentliggjøres i dag, oppfordrer Folketrygdfondet selskapenes styrer til
å legge frem tydeligere og mer oversiktlig informasjon om lederlønnsordningene.
Fondet utgjør 135,5 milliarder
Ved utgangen av andre kvartal 2012 var markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5
milliarder kroner. Det innebærer en nedgang på 2,8 milliarder kroner i andre kvartal, mens første
halvår samlet sett ga en økning på 6,0 milliarder kroner i fondets verdi.
Regnet i prosent har avkastningen vært minus 2,0 prosent i andre kvartal, mens første halvår ga en
positiv avkastning på 4,7 prosent. Dette er om lag på linje med referanseindeksen.
- Vi opplever en periode med høy risiko og vanskelige tider i markedene internasjonalt. Mange
norske og nordiske selskaper har likevel gjort det bra i år, og så langt i 2012 har vi hatt god avkastning
på våre investeringer, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.
Over de siste ti årene har forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge gitt en årlig gjennomsnittlig
avkastning på 7,3 prosent.
KORT OM FOLKETRYGDFONDET






Forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av
Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i
Folketrygdfondets navn.
Investerer i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.
Er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs.
Kan ha eierandeler på inntil 15 prosent i norske selskaper og inntil 5 prosent i nordiske.
Sitter ikke i selskapenes styrer, men engasjerer seg som eier gjennom bedriftsforsamlinger,
representantskap, valgkomiteer og generalforsamlinger.

