INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I Q-FREE ASA
Vedtatt i ordinær generalforsamling 29. mai 2018
1.

FORMÅL OG MANDAT

Valgkomitéen er etablert i henhold til § 7 i vedtektene for Q-Free ASA (heretter "selskapet"). Denne instruksen
gir retningslinjer om valgkomiteens medlemmer, dets oppgaver og saksbehandling.
Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon for et
børsnotert selskap. Valgkomitéen skal i størst mulig grad ivareta prinsippene i Norsk anbefaling for eierstyring
og selskapsledelse.
2.

SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen etter
innstilling fra valgkomiteen. Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.
Valgkomitéens medlemmer skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Minst to av
valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Daglig leder kan ikke velges
som medlem av valgkomiteen.
Valgkomitéens sammensetning bør med jevne mellomrom endres gjennom utskifting av medlemmer innenfor
en ramme der kontinuitet ivaretas.
3.

OPPGAVER OG SAKSBEHANDLING

Valgkomitéens oppgaver er å:
a)

Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, herunder
styrets leder. Styret velger selv sin nestleder blant de valgte styremedlemmene;
b) Påse at styret årlig foretar en egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse;
c) Avgi innstilling til generalforsamlingen om honorering av styret og styrets underutvalg
d) Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder
valgkomitéens leder.
Valgkomitéen skal i sitt arbeid med å foreslå styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen hensynta at
både selskapets styre og valgkomité skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes
interesser.
Styrets leder plikter å møte for komitéen etter innkalling. Komitéen kan forøvrig innhente de opplysninger fra
styret, selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komitéens arbeid. Komitéen kan kontakte og
benytte eksterne rådgivere. Styrets evalueringsrapport bør vurderes av valgkomiteen.
Valgkomitéen skal i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet, og forankre sin innstilling hos de
største aksjonærene. Aksjonærer bør kunne fremsette forslag til kandidater til styre og valgkomité i rimelig tid
før innstilling avgis. Informasjon om frist for å fremsette forslag bør legges ut på selskapets hjemmesider.
Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomitéen skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.
Valgkomitéen skal forvisse seg om at de selekterte kandidatene er valgbare, og få bekreftet at de er villige til å
påta seg styreverv og verv i valgkomiteen.
Valgkomitéen skal påse at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til
å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle
verv.
Valgkomitéen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet av foreslåtte kandidater i
forkant av en nominering. I tillegg skal komitéen årlig forespørre de tillitsvalgte om det er endringer i de
opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.
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Valgkomiteen skal i sin vurdering av kandidater til styreverv hensynta at styret skal fungere godt som et
kollegialt organ, og at styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
Møter i valgkomitéen innkalles av lederen, eller når to av de andre medlemmene ber om det. I tillegg til fysiske
møter, kan møter også skje pr. telefon eller pr. sirkulasjon.
Valgkomitéen er beslutningsdyktig når to av medlemmene deltar. Komitéen kan likevel ikke treffe beslutning
uten at alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i møte. Om valgkomitéen ikke kommer frem
til en enstemmig beslutning, er det den innstillingen som flertallet stemmer for som gjelder som komitéens
innstilling.
Det enkelte medlem i valgkomiteen plikter selv å påse at vedkommende ikke er inhabil i behandlingen av en
sak.
Det skal føres protokoll fra møtene i valgkomiteen. Disse skal oppbevares av valgkomiteens leder.
4.

HONORERING AV STYRET

Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.
Styrets godtgjørelse skal ikke være resultatavhengig og bør ikke omfatte opsjoner. Godtgjørelse til styret kan
utbetales i kombinasjon av aksjer (til markedspris) og kontanter. Styrehonoraret kan deles i et fast
styrehonorar for ansvaret og et møtehonorar som godtgjørelse for arbeidet.
Generalforsamlingen fastsetter honoraret.
5.

INNSTILLING

Valgkomitéens innstilling skal foreligge i tide til at den kan sendes ut sammen med innkalling til
generalforsamlingen. Kopi av innstillingen sendes styrets leder.
Valgkomitéens innstilling skal begrunne hvordan den ivaretar aksjonærfellesskapets og selskapets behov.
Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om styrets sammensetning og om kandidatene til styreverv og
verv i valgkomitéen. Innstillingen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og
uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. Det
bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet, om eierinteresser i selskapet, om eventuelle
oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg
kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.
Innstillingen skal redegjøre for hvordan komitéen har arbeidet.
På den ordinære generalforsamlingen fremlegges innstillingen av komitéens leder eller av den som velges til å
lede generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av komitéens medlemmer vedlegges protokollen for
generalforsamlingen.
6.

TAUSHETSPLIKT

Valgkomitéen skal være varsom med opplysninger om hvilke kandidater som er aktuelle for styreverv eller verv
i valgkomiteen.
Valgkomitéen skal bevare taushet om enhver opplysning den mottar eller innhenter om kandidatene og
selskapet, og skal påse at all slik informasjon blir oppbevart på betryggende måte.
7.

INSTRUKS

Valgkomitéen er ansvarlig for å vurdere denne instruks årlig. Eventuelle endringer i instruksen skal vedtas av
selskapets generalforsamling.
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