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Utdrag fra Almennaksjeloven 
 
§ 5-6. Ordinær generalforsamling  
       (1) Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær 
generalforsamling.  
       (2) På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;  

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

       (3) Den ordinære generalforsamlingen skal også behandle styrets erklæring om fastsettelse av 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16 a. Det skal holdes en rådgivende 
avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer om ytelser som 
nevnt i § 6-16 a første ledd tredje punktum nr 3 skal godkjennes av generalforsamlingen.  
 
§ 6-16a. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte  

(1) Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte. I vedtektene kan det fastsettes at erklæringen skal 
utarbeides av et annet organ. Erklæringen skal omfatte lønn og i tillegg godtgjørelse i 
form av:  
 

1. naturalytelser,  

2. bonuser,  

3. tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til 
aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme 
konsernet,  

4. pensjonsordninger,  

5. etterlønnsordninger,  

6. alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg 
til basislønnen.  

(2) Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret. 
Retningslinjene bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. 
Retningslinjene skal angi om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, 
om det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall 
går ut på, samt eventuelle ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier. 
Retningslinjene for ordninger som nevnt i første ledd tredje punktum nr 3 er 
bindende for styret, hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene. For øvrig er 
retningslinjene veiledende, men det kan fastsettes i vedtektene at de skal være 
bindende. Dersom styret i en avtale fraviker retningslinjene, skal begrunnelsen for 
dette angis i styreprotokollen.  

(3) Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som 
har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for 
lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført.  

(4) Erklæringen skal dessuten gi en redegjørelse for virkningene for selskapet og 
aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse som nevnt i første ledd tredje punktum nr 
1 til 6 som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret.  

 


