
 

Eierstyring og selskapsledelse 
 
1. Redegjørelse 
Aqua Bio Technology ASA (ABT) følger prinsippene om eierstyring 
og selskapsledelse som følger av Norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse samt regnskapsloven § 3-3b.  Anbefalingen er 
tilgjengelig på nettsiden www.nues.no. 
 
For ABT er det viktig at alle selskapets interessenter har tillit til at 
virksomheten drives forsvarlig og etter sunne, etiske 
retningslinjer. Sentralt i selskapets verdigrunnlag er pålitelighet, 
ærlighet og integritet. Verdier som er viktige for godt omdømme 
og for å realisere selskapets forretningsmessige mål. 
 
ABT er opptatt av at det er tilstrekkelig uavhengighet mellom 
selskapets ulike organer, og at det gis tillit til at selskapet drives 
etter prinsipper som fremmer en etisk og bærekraftig 
forretningsførsel. 
 
ABT, som er morselskapet i konsernet, er det selskap der det 
overordnede styrearbeidet og ledelse av konsernet foregår. 
Konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning, 
vedtekter, styreinstruks og den arbeidsordning som styret til 
enhver tid fastsetter for selskapets ledelse. Selskapet har 
utarbeidet etiske retningslinjer som er publisert på selskapets 
hjemmeside. På grunn av konsernets størrelse, arten av driften og 
ABTs ledelsesressurser har ABT ikke sett det hensiktsmessig å 
utformet skriftlige retningslinjer for samfunnsansvar. Selskapet 
avviker fra anbefalingen på dette punkt. I den daglige drift legges 
det imidlertid vesentlig vekt på å respektere og etterleve 
anerkjente normere for menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og vern av miljøet. ABT har nulltoleranse 
for korrupsjon. Styret anser den måten man har innrettet seg på 
som tilfredsstillende.  
 
2. Virksomhet 
Selskapets formål er å utvikle og markedsføre ingredienser til 
kosmetisk industri gjennom utnyttelse av ny teknologi og 
forskningsresultater. Dette skal skje ved egen forskning og 
gjennom samarbeidende institusjoner, både nasjonalt og 
internasjonalt. Selskapet kan dessuten investere i andre 
virksomheter. Det er redegjort for selskapets mål og 
hovedstrategier i årsrapporten. 
 
3. Selskapskapital og utbytte 
Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 2014 på NOK 
76,0 millioner, med en egenkapitalandel på vel 88 prosent.   
 
ABTs forretningsmodell krever per i dag en forholdsvis begrenset 
kapitalbase med en beskjeden stab som følge av gode løpende 
inntekter knyttet til eksisterende kundeavtaler. Styrets vurdering 
er at selskapet til enhver tid bør ha midler til drift i minst 24 
måneder med mindre spesielle forhold som økt investeringsbehov 
knyttet til konkrete enkeltprosjekter tilsier noe annet. Styret har 
derfor etablert en utbyttepolitikk om å returnere kapital utover 
dette til aksjonærene ved en kombinasjon av utbytte og 
tilbakekjøp av aksjer.  Hva som er kapital utover det som anses 
som nødvendig for å sikre driften vil vurderes fortløpende hvor 
det bl.a. tas hensyn til markedssituasjon, enkeltprosjekter, 
fremtidsutsikter og virksomhetens kostnadsbase og risikoprofil. 
Styret vil søke å ha mandat fra selskapets aksjonærer til å emittere 
eller kjøpe tilbake aksjer avhengig av situasjonen. Det er styrets 
oppfatning at mandatet bør også dekke tilbakekjøp eller emisjon 

som del av opsjonsavtaler med nøkkelpersoner eller som 
betalingsmidler ved mulige oppkjøp eller fusjoner.  
 
Både ABTs balanse og likviditetssituasjon har vært relativt god 
over noe tid og med rettskonflikten med Restorsea tilbakelagt, har 
styret konkludert med at dagens kapitalsituasjon er sterkere enn 
hva som kreves p.t. og ønsker derfor å øke aksjonærenes 
direkteavkastning. Styret har besluttet å foreslå for 
generalforsamlingen å betale et ordinært utbytte på NOK 0,40 per 
aksje samt et ekstraordinært utbytte på NOK 0,60 per aksje. 
Størrelsen på ordinært utbytte for 2014 er foreslått basert på 
resultatet for 2014 justert for engangskostnader knyttet til tvisten 
med Restorsea. I tillegg kommer styret til å foreslå en ramme for 
tilbakekjøp av aksjer på samme nivå som vedtatt på ordinær 
generalforsamling i 2014.  
 
Forslag til generalforsamlingen om styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse vil være begrenset til definerte formål og i den 
grad forslaget omfatter flere formål vil disse bli behandlet som 
separate saker i generalforsamlingen. Slike styrefullmakter, 
herunder fullmakt til styret for kjøp av egne aksjer, vil kun gjelde 
frem til neste generalforsamling.  
 
4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med 
nærstående 
 
Styret er opptatt av likebehandling av selskapets aksjonærer. Oslo 
Børs, selskapets aksjonærer, verdipapirforetak og markedet 
forøvrig informeres løpende om selskapets utvikling, aktiviteter og 
særskilte hendelser som kan påvirke kursen på selskapets aksje. 
ABT har kun en aksjeklasse.  
 
Dersom styret foreslår at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett 
ved kapitalforhøyelser fravikes, vil fravikelsen bli begrunnet. 
Dersom styret vedtar kapitalforhøyelser med fravikelse av 
fortrinnsretten i henhold til fullmakt, vil begrunnelsen bli 
offentliggjort i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.  
 
Selskapets transaksjoner i egne aksjer vil bli foretatt på børs eller 
på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i 
aksjen vil styret vurdere alternative måter å ivareta hensynet til 
likebehandling av aksjonærene.  
 
Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og 
aksjeeiere, ledende ansatte og nærstående av disse, vil styret, 
med mindre generalforsamlingen skal behandle saken, sørge for 
at det foreligger en verdivurdering av en uavhengig tredjepart. Slik 
uavhengig verdivurdering vil også bli innhentet ved transaksjoner 
mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer.  
 
ABT har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende 
ansatte melder fra til styret dersom de direkte eller indirekte har 
en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 
 
5. Fri omsettelighet 
Aksjene i ABT er fritt omsettelige.  
 
6. Generalforsamling 
Alle aksjonærer har rett til å fremsette forslag til dagsorden, samt 
til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen.  
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Fullstendig innkalling med nødvendige saksdokumenter, herunder 
valgkomiteens innstilling, vil bli sendt til alle aksjonærer med 21 
dagers skriftlig varsel. Saksdokumentene vil være utførlige nok til 
at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. 
Påmeldingsfristen settes så nært som mulig til 
generalforsamlingen. Ved styrevalg velges styrets leder av 
generalforsamlingen. Det legges til rette for at 
generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av 
kandidatene til styret eller andre selskapsorgan. 
 
Styrets leder, selskapets revisor og valgkomiteen (eller 
representanter fra denne) møter på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Styret vil legge til 
rette for en uavhengig møteledelse dersom det er påkrevd for å 
sikre en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen. 
 
Aksjonærer som ikke kan være til stede på generalforsamlingen vil 
bli gitt anledning til å stemme og i innkallingen gis det 
opplysninger om fremgangsmåten for å møte ved fullmektig, 
oppnevnelse av person som kan stemme for aksjonæren og det 
vedlegges fullmaktsskjema som er utformet slik at det kan 
stemmes på hver enkelt sak og kandidater som skal velges til verv i 
selskapet.  
 
7. Valgkomité 
ABT har i henhold til vedtektsbestemmelse om dette, opprettet en 
egen valgkomité, bestående av tre medlemmer.  Komiteen velges 
av generalforsamlingen for to år av gangen, og der medlemmer 
kan ta gjenvalg. Valgkomiteens medlemmer er p.t. Kjetil Dahl 
(leder), Kjeld Rimberg og Roger Hofseth.  Ingen av valgkomiteens 
medlemmer er medlem av selskapets styre.  
 
Valgkomiteen blir sammensatt med sikte på at hensynet til 
aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt ved at flertallet av 
valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og 
ledende ansatte og at maksimalt ett medlem kan være 
styremedlem. Daglig leder og ledende ansatte skal ikke være 
medlemmer av valgkomiteen.    
 
Det er utarbeidet retningslinjer for valgkomiteen og dens mandat 
er å framsette forslag til styresammensetning inkludert forslag til 
styreleder, samt fremme forslag om honorar for styrets 
medlemmer. Valgkomiteen skal ha kontakt med aksjonærer, 
styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med å foreslå 
kandidater til styret. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. 
 
ABT har ikke tatt særlige tiltak for at aksjonærene kan foreslå 
kandidater overfor valgkomiteen og avviker fra anbefalingen på 
dette punkt. Styret legger imidlertid vekt på å ha en åpen og 
direkte dialog med de større aksjonærene og anser dette som 
tilfredsstillende med hensyn til aksjonærenes mulighet til å foreslå 
kandidater.  
 
8. Bedriftsforsamling og styre – sammensetning og uavhengighet 
Selskapet har ikke bedriftsforsamling da antall ansatte er færre 
enn 200. 
 
Det legges til rette for at styret skal kunne ivareta 
aksjonærfellesskapets interesser, selskapets behov for 
kompetanse, kapasitet og mangfold, at styret kan fungere godt 
som kollegialt organ, at styret kan handle uavhengig av 
særinteresser og at flertallet av de aksjonærvalgte 
styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte og 
vesentlige forretningsforbindelser samt at minst to av styrets 
medlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjonærer. 

Ledende ansatte skal ikke være medlemmer av styret. 
Styremedlemmene velges for to år av gangen.  
 
I årsrapporten er det gitt nærmere opplysninger om 
styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse. Samtlige 
styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjonærer. 
 
ABT oppfordrer sine styremedlemmer til å eie aksjer i selskapet. 
 
9. Styrets arbeid 
Styret fastsetter en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, 
strategi og gjennomføring.  
 
I vesentlige saker hvor styreleder har vært aktivt engasjert legges 
det opp til at et annet styremedlem leder diskusjonen i styret av 
slike saker.  
 
Selskapet har ikke revisjonsutvalg. Selskapet har ikke plikt til å 
opprette dette i henhold til allmennaksjeloven og på grunn av 
selskapets størrelse har styret ikke sett det nødvendig å etablere 
revisjonsutvalg.  
 
Styret har ikke etablert kompensasjonsutvalg da styret på grunn 
av selskapets størrelse ikke anser dette hensiktsmessig. Styret 
anser at det selv i tilstrekkelig grad kan ivareta hensynene til 
grundig og uavhengig vurdering av saker som gjelder godtgjørelse 
til ledende ansatte. Dessuten har styret en tradisjon med å 
konsultere valgkomitéen i slike spørsmål. 
 
Styret foretar årlig en egenevaluering av sitt arbeid.  
 
Styret har i 2014 avviklet totalt åtte møter, inkl. 
telefonstyremøter. 
 
10. Risikostyring og internkontroll 
Styret er opptatt av at selskapet har en god intern kontroll og et 
hensiktsmessig system for risikostyring. Dette omfatter elementer 
som risikostyring av vesentlige forretningsrisikoer, gjennomføring 
av vesentlige ledelseskontroller og kontroll av finansiell 
rapportering og overvåkningsmekanismer. Internkontrollen 
omfatter også forholdet til selskapets verdigrunnlag og de 
prinsipper man legger vekt på å etterleve hva angår etikk og 
samfunnsansvar. Styret har fokus på å sikre gode prosesser internt 
på dette området. 
 
Vesentlige risikoer er strategisk risiko, finansrisiko, likviditetsrisiko 
og operasjonell risiko. Selskapets vesentlige risiko vurderes 
fortløpende og minimum en gang i året og blir inntatt i 
årsrapporten til selskapet. 
 
11. Godtgjørelse til styret 
Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen og skal 
reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og selskapets 
kompleksitet. Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig og 
det er ikke utstedt opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen 
for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær 
generalforsamling 2015 er fastsatt til NOK 275 000 for styrets 
leder og NOK 137 500 for hvert av de øvrige styremedlemmene.  
 
Styremedlemmer eller selskaper de er knyttet til påtar seg 
normalt ikke oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. 
Dersom slike engasjement skulle bli etablert vil hele styret bli 
informert og honoraret for engasjementet vil bli godkjent av 
styret. Dersom godtgjørelse gis til styrets medlemmer utover 
styrehonoraret vil dette bli opplyst om i årsrapporten.  
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12. Godtgjørelse til ledende ansatte 
Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte 
i selskapet. Retningslinjene for godtgjørelse fremlegges for 
generalforsamlingen.  
 
Gjeldende godtgjørelser til ledende ansatte, herunder tildelte 
opsjoner fremgår av note til årsregnskapet.  
 
Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelsen er et eget 
saksdokument til generalforsamlingen. Det er klart angitt hvilke 
retningslinjer som er veiledende for styret og hvilke retningslinjer 
som skal være bindende for styret. Det legges til rette for at 
generalforsamlingen stemmer separat for hver av retningslinjene.  
 
Retningslinjene angir hovedprinsippene for selskapets 
lederlønnspolitikk og retningslinjene har som formål å bidra til at 
det er rimelig sammenfallende interesser mellom aksjonærene og 
ledende ansatte.  
 
Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av bonus-
programmer eller lignende skal knyttes til verdiskapning for 
aksjonærene eller resultatutviklingen for selskapet over tid og har 
som formål å være prestasjonsrettede og forankret i målbare 
forhold som den ansatte kan påvirke. Selskapet har per dags dato 
ingen bonusordning for ledende ansatte, men ledelsen har 
opsjonsordninger som er redegjort for i årsrapporten.  
 
13. Informasjon og kommunikasjon 
ABT søker å føre en åpen informasjonspolitikk hva angår finansiell 
rapportering og annen informasjon og er basert på kravet om 
likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.  Konsernet har 
en egen internettside (www.aquabiotechnology.com) som 
inneholder IR-informasjon og annen informasjon som bidrar til 
forståelse av selskapets virksomhet og utvikling. Informasjon som 
sendes aksjonærene legges samtidig ut på selskapets 
internettside. 
 
Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med 
aksjonærene utenfor generalforsamlinger. Det er styrets leder 
eller administrerende direktør som har adgang til å uttale seg 
offentlig på vegne av selskapet. 
 
ABT publiserer årlig oversikt over datoer for viktige hendelser som 
generalforsamling, publisering av delårsrapporter, åpne 
presentasjoner, utbetaling av utbytte med mer.  
 
14. Selskapsovertakelse 
Styret har ikke utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vil 
opptre ved eventuelle overtakelsestilbud og på dette punkt 

avvikes det således fra anbefalingen. Styret har imidlertid drøftet 
temaet og har en klar oppfatning om hvordan styret bør opptre. 
Styret anser dette som en tilfredsstillende håndtering av temaet.  
 
I en tilbudssituasjon vil styret og ledelsen ta et selvstendig ansvar 
for å bidra til at aksjonærene behandles likt og at ikke 
virksomheten forstyrres unødig. Styret vil påse at aksjonærene har 
nødvendig informasjon og tid til å ta stilling til eventuelle bud.  
 
Dersom tilbud på selskapets aksjer blir fremsatt vil styret ikke 
utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å 
hindre gjennomføringen av tilbudet, med mindre dette er 
godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er gjort kjent. 
Dersom et bud fremsettes på selskapets aksjer vil styret avgi en 
uttalelse med en anbefaling om aksjonærene bør akseptere 
tilbudet eller ikke. I styrets uttalelse vil det fremkomme om 
vurderingen er enstemmig og i motsatt fall på hvilket grunnlag 
enkelte styremedlemmer har tatt forbehold. Styret vil også 
innhente en verdivurdering av en uavhengig sakkyndig og det vil 
bli lagt opp til at verdivurderingen begrunnes og offentliggjøres 
senest samtidig med styrets uttalelse.  
 
Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av 
virksomheten vil bli besluttet av generalforsamlingen, med mindre 
det gjelder unntak fra dette etter loven.  
 
15. Revisor 
Selskapets revisor presenterer årlig en plan for styret for 
gjennomføringen av revisorarbeidet og deltar på styremøtet som 
behandler årsregnskapet. Styret og revisor har minst ett møte 
hvert år uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er 
til stede. I møtene legges det opp til at revisor gjennomgår 
eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, 
vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige 
forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og 
administrasjonen. Revisor gjennomgår også selskapets interne 
kontroll samt eventuelle avdekkede svakheter og forslag til 
forbedringer. Revisor gjennomfører forøvrig de aktiviteter han er 
pålagt i henhold til norsk lovgivning og retningslinjer for god 
revisjonsskikk.  
 
Styret har gitt administrasjonen adgang til å benytte revisor, i 
begrenset grad, til å utføre andre tjenester for selskapet enn ren 
revisjon. Styret er av den oppfatning at slik rådgivning ikke 
påvirker revisors uavhengighet av selskapet. I ordinær 
generalforsamling orienterer styret om revisors godtgjørelse, 
fordelt på revisjon og andre tjenester.  
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