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Eierstyring og selskapsledelse
EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som styrker tilliten til selskapet og 
bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med prinsippene for eierstyring 
og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og 
dets ledelse, utover det som følger av lovgivningen. 

Våre prinsipper:
• EVRY skal føre en åpen, pålitelig og relevant

kommunikasjon med omverdenen om selskapets
virksomhet og forhold knyttet til eierstyring og 
selskapsledelse.

• EVRY skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig
av konsernets ledelse og administrasjon.

• EVRY vektlegger at det ikke skal foreligge interesse- 
konflikter mellom eier, styret og administrasjonen.

• EVRY skal ha en klar arbeidsfordeling mellom styret
og administrasjonen. 

• Alle aksjeeiere skal behandles likt. 

1. Redegjørelse for eierstyring
og selskapsledelse
Styret i EVRY har det overordnede ansvaret for å påse at 
selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Styret 
og administrasjonen gjennomgår og vurderer selskapets 
praktisering av eierstyring og selskapsledelse én gang i året.

EVRY AS er et norsk aksjeselskap. Selskapet ble omdannet 
fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap ved ekstraor-
dinær generalforsamling 22. februar 2016. Selskapet er ikke 
lenger notert på Oslo Børs. Regnskapslovens §3-3b, om 
foretaksstyring, pålegger selskapet å årlig redegjøre for sine 
prinsipper og praksis for foretaksstyring. Bestemmelsen 
fastsetter også hvilke opplysninger redegjørelsen, som et 
minimum, må inneholde.

Tillit til EVRY som selskap og til virksomheten som helhet 
er avgjørende for konsernets fremtidige konkurransekraft. 
EVRY er opptatt av åpenhet om systemer og rutiner for utø-
velse av ledelse i konsernet. Dette styrker verdiskapingen, 
bygger tillit internt og eksternt, samtidig som det fremmer 
en etisk og bærekraftig utøvelse av virksomheten.

Styret har godkjent omfattende forretningsetiske retningslin-
jer (Code of Conduct). Konsernet gjennomfører årlige tiltak 
for å sikre kunnskap om – og etterlevelse av disse retningslin-
jene i alle virksomhetsområder. Årlig må alle medarbeidere i 
konsernet, inkludert medarbeidere i heleide datterselskaper, 
signere på at de har lest og forstått de forretningsetiske 
retningslinjene. Alle nyansatte har innføring i disse reglene 
som en del av opplæringsprogrammet og må signere på at 
de har lest og forstått retningslinjene. 

EVRYs nettside, www.evry.com inneholder mer informa-
sjon om selskapets visjon, forretningsidé og strategi, samt 
samfunnsansvar (Social Responsibility) og etiske retningslin-
jer (Code of Conduct). 

2. Virksomhet
EVRY ASs virksomhet er definert i § 3 i selskapets vedtekter. 
Denne lyder:

”Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne 
og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulenttje-
nester samt annen virksomhet som har sammenheng 
med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av 
datterselskaper, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i 
samarbeid med andre.”

EVRYs vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmesider 
www.evry.com. Vedtektene ble sist oppdatert 22. februar 2016. 

3. Selskapskapital og utbyttepolitikk
Konsernets bokførte egenkapital per 31. desember 2015
var NOK 2 145,6 millioner, tilsvarende en egenkapitalandel
på 19 %. Styret vurderer dette som tilfredsstillende. 
Kapitalsituasjonen vurderes løpende i lys av selskapets mål,
strategi og risikoprofil.
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Det er selskapets målsetting å gi aksjeeierne en avkastning 
i form av utbytte og verdistigning som minst er på nivå med 
investeringsalternativer med sammenlignbar risiko. Utbytte fore-
slås dersom det etter styrets vurdering ikke påvirker selskapets 
fremtidige vekstambisjoner og kapitalstruktur negativt. Selska-
pets utbyttepolitikk er å gi selskapets aksjeeiere et årlig utbytte 
på 20-50 % av normalisert resultat etter skatt. Ekstraordinært 
utbytte kan gis i enkelte tilfeller og vurderes fra sak til sak.

I forbindelse med at Lyngen Bidco AS ervervet 88 % av 
aksjene i EVRY AS ble det besluttet i ekstraordinær general-
forsamling den 23. mars 2015 et ekstraordinært utbytte på 
NOK 3,76 per aksje, tilsvarende NOK 1 004 millioner. 

Kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer
Styret hadde per 31. desember 2015 ikke fullmakt til å foreta 
kapitalforhøyelse i selskapet eller kjøpe egne aksjer, og det 
er ikke foreslått kapitalforhøyelse eller fullmakt til dette for den 
ordinære generalforsamling som avholdes 3. mai 2016. 

Det ble ikke gjennomført kapitaltransaksjoner i EVRY AS i 
2015. Selskapet eide ingen egne aksjer ved utgangen av 2015.

4. Likebehandling av aksjeeiere og  
transaksjoner med nærstående
EVRY har kun én aksjeklasse og kjøp og salg av egne 
aksjer skal skje via VPS. Overdragelse av aksjer skal være 
gjenstand for styresamtykke i henhold til aksjelovens 
bestemmelser. Vedtektene inneholder ingen begrensnin-
ger i forhold til stemmerett. Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets styre og ledelse er opptatt av likebehandling 
av alle selskapets aksjeeiere. Ved utgangen av 2015 eide 
Lyngen Bidco AS 88 % av aksjene i EVRY AS. De resterende 
aksjer var fordelt på ca. 600 aksjonærer. 

Styret vil innhente uavhengige verdivurderinger dersom 
vesentlige transaksjoner finner sted mellom selskapet og 
aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, ledende 
ansatte eller nærstående av disse. 

Selskapet har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og 
ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte 
har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Styret 
skal legge til rette for at generalforsamlingen skal være en 
effektiv møteplass. Generalforsamlingen blir normalt avholdt 
innen 1. juni hvert år, og ikke senere enn lovens frist som er 30. 
juni. I 2014 ble generalforsamlingen avholdt 13. mai. For 2015 
er den ordinære generalforsamlingen fastsatt til 3. mai 2016.

Innkalling til ordinære og ekstraordinære generalforsamlin-
ger gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider (www.
evry.com) og med effekt fra februar 2016 sendes ut per 
post senest én uke før generalforsamlingen. I henhold til § 8 
i selskapets vedtekter er det tilstrekkelig at saksdokumenter 
gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettside. 
En aksjeeier kan også kreve å få tilsendt dokumentene.

Saksdokumentene skal inneholde all nødvendig doku-
mentasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker 
som behandles. I henhold til selskapets vedtekter skal 
aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen melde 
dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til 
generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to 
dager før generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen skjer skriftlig, enten per 
post, elektronisk påmelding eller epost. Aksjeeiere som 
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ikke kan møte, oppfordres til å stille ved fullmektig. Det er 
lagt til rette slik at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som 
behandles. På generalforsamlingen deltar både represen-
tanter fra styret og revisor. Fra administrasjonen deltar som 
et minimum konsernsjef og finansdirektør.

Dagsorden fastsettes av styret. Hovedpunktene følger av 
aksjelovens krav. Generalforsamlingen velger møteleder 
og slik sikres en uavhengig møteledelse i tråd med 
anbefalingen. På ordinær generalforsamling gjennomgår 
konsernsjefen status for konsernet. Revisjonsutvalget og 
Kompensasjonsutvalget redegjør for arbeidet i utvalgene i 
perioden. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjenge-
lig på www.evry.com. 

6. Valgkomité
Det er etablert en Valgkomité for EVRY, bestående av  
tre medlemmer. Medlemmene av Valgkomitéen velges 
av generalforsamlingen etter innstilling fra sittende 
Valgkomité. Funksjonstiden for Valgkomitéens medlem-
mer er to år. 

Valgkomitéens oppgaver er å foreslå kandidater for 
generalforsamlingen og til aksjeeiervalgte styremedlem-
mer, inkludert styreleder, eventuelle varamedlemmer 
for aksjeeiervalgte styremedlemmer, samt å innstille 
medlemmer til Valgkomitéen. Instruksen for Valgkomitéen 
angir momenter i vurderingen av kandidater for å sikre riktig 
kompetansesammensetning i styret. Valgkomitéen skal 
videre årlig vurdere nivået på honorar til styremedlemmene 
og fremme konkret forslag til generalforsamlingen om 
honorar for alle styrets medlemmer og varamedlemmer. 

I 2015 vedtok generalforsamlingen at følgende velges som 
medlemmer av Valgkomitéen for en periode på inntil 2 år.
 
Valgkomitéen har siden generalforsamlingen i 2015 
bestått av:
• Francisco Menjibar (leder)
• Arthur Brothag
• Mark Richard

7. Styrets sammensetning og uavhengighet
Styret i EVRY velges av generalforsamlingen. Dette er 
regulert i § 6 i selskapets vedtekter.

Styret i EVRY AS består av 10 medlemmer. Seks styremed-
lemmer er aksjeeiervalgte, hvorav to kvinner, og fire er 
valgt av de ansatte, hvorav én kvinne. De aksjeeiervalgte 
representantene har variert og bred erfaring fra relevante 
bransjer og fagområder, både fra norske og internasjonale 
virksomheter. Et aksjeeiervalgt medlem anses uavhengig 
av selskapets hovedaksjeeiere og vesentlige forretningsfor-
bindelser. Ingen ledende ansatte er medlemmer av styret.

Det er EVRYs oppfatning at styret til sammen ivaretar 
aksjeeierfellesskapets beste.

Styret arbeider etter habilitetsregler som sikrer at poten-
sielle interessekonflikter identifiseres og håndteres profe-
sjonelt. I retningslinjene for styrets arbeid er det bestemt 
at styremedlemmene skal varsle styreleder hvis styret 
behandler saker der styremedlemmet kan være part eller 
ha økonomiske interesser. EVRY har ikke bedriftsforsamling 
etter enighet mellom selskapets fagforeninger, styret og 
administrasjonen.
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En oppdatert oversikt over medlemmene i EVRYs styre, 
inkludert deres uavhengighet, stilling, bakgrunn, andre 
styreverv og aksjeinnehav, er tilgjengelig på www.evry.com.

8. Styrets arbeid 
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av 
konsernet, og tilsyn med daglig ledelse og konsernets virk-
somhet. Dette inkluderer utforming av selskapets strategi 
og å følge opp gjennomføring av strategien. I tillegg utfører 
styret kontrollfunksjoner som sikrer at selskapet har en 
forsvarlig formuesforvaltning og risikohåndtering. 

Konsernsjef ansettes av styret. Styret har utarbeidet en egen 
instruks for konsernsjefen. Det er etablert en klar arbeids-
deling mellom styret og konsernsjefen. Konsernsjefen har 
ansvaret for selskapets operative ledelse. 

Styret har regelmessige styremøter og en strategisamling 
per år. Det avholdes ekstraordinære styremøter etter behov 
for å behandle saker som ikke kan vente til neste ordinære 
styremøte. I tillegg har styret organisert arbeidet i egne 
utvalg knyttet til revisjon og kompensasjon.

Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er oppnevnt av styret og har som hoved-
oppgave å overvåke konsernets systemer for internkontroll, 
påse at revisor er uavhengig og at regnskapet gjenspeiler 
konsernets resultat og stilling i samsvar med god regn-
skapsskikk. Utvalget har vurdert risiko og økonomistyringen 
i sentrale deler av konsernets virksomhet. Utvalget har vært 
orientert om eksternrevisors arbeid og resultatene av dette. 
Selskapet har i tillegg ansatt en revisjonsdirektør som leder 
arbeidet med intern revisjon. 

Per 31. desember 2015 bestod revisjonsutvalget av:
• Salim Nathoo, leder
• Rohan Haldea
• Eirik Bornø

Kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget foreslår betingelser og total godt-
gjørelse for konsernsjef og ledende ansatte. Betingelsene 
er også førende for avlønningen til de øvrige ansatte. 

Per 31. desember 2015 bestod kompensasjonsutvalget av:
• Salim Nathoo, leder
• Rohan Haldea
• Knut Göran Lindahl
• Ingrid Lund

Anonym kontaktlinje til styret
EVRY legger vekt på at ansatte fritt skal kunne uttrykke sine 
oppfatninger og gi innspill til styret. For å sikre anonymitet 
har styret opprettet et kontaktpunkt for “whistle blowers” 
hos advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i Oslo, som 
skal sørge for at informasjonen formidles uten at selskapet 
blir kjent med avsenders identitet. Styret har utarbeidet en 
egen instruks for håndtering av denne type saker, herunder 
kontrollmekanismer for oppfølging av innkomne saker.

9. Risikostyring og intern kontroll 
EVRYs risikostyring og internkontroll er basert på elementer 
fra COSO-rammeverket og bidrar til at EVRY får en helhet-
lig kontrolltenking som omfatter selskapets operasjonelle 
virksomhet, regnskapsrapportering og overholdelse av 
gjeldende lover og regler. 
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EVRY har en funksjon for internrevisjon som rapporterer 
direkte til styret og revisjonsutvalget. Styret har vedtatt et 
mandat som beskriver funksjonens formål, fullmakter og 
ansvar. Avdelingen ledes av revisjonsdirektør og består av 
fire årsverk. Arbeidet er basert på en årsplan og årsrapport 
som behandles og godkjennes av styret.

EVRY er ikke underlagt direkte tilsyn av Finanstilsynet, men 
tilsynet kan kontrollere konsernet via banker som er kunder 
av selskapet (IKT-forskriften).

Operasjonell kontroll
EVRY har implementert en fullmaktsmatrise og retnings-
linjer for hvor langt den enkeltes myndighet rekker og hva 
som er neste instans for å bringe inn beslutninger eller god-
kjennelser. Konsernsjefens fullmakter er godkjent av styret, 
og hele fullmaktsmatrisen, dvs. konsernsjefens delegasjon 
av myndighet, har vært til behandling i konsernledelsen og 
til gjennomsyn hos Revisjonskomitéen. I organisasjonsstruk-
turen er det definert fem nivåer for beslutningsmøter med 
klart definerte fullmakter for alle relevante beslutningstyper.

EVRY har en egen juridisk avdeling, som ledes av juridisk 
direktør som rapporterer til CFO. Juridisk direktør innehar 
i tillegg rollen som styresekretær og har således direkte 
kontakt med styret. Juridisk avdeling skal i henhold til fore-
liggende prosedyrer involveres i alle aktiviteter, herunder 
tilbuds- og avtaleprosesser av en viss størrelse som kan 
medføre juridisk risiko for konsernet. Det er etablert en 
egen kontraktspolicy for konsernet til bruk ved inngåelse av 
kontrakter. 

EVRYs konsernsjef (CEO) og CFO har månedlige sta-
tusmøter med forretningsområdene, hvor den økonomiske 
utviklingen analyseres og oppfølgingstiltak konkretiseres.

EVRYs rammeverk for risikostyring håndteres gjennom en 
fastsatt prosess og metodikk og det arbeides for å sikre en 
harmonisert implementering av dette for selskapet. Det 
rapporteres periodisk på denne til konsernsjef og styret.

Prosessen skal være tilpasset lokal virksomhet, sikre proak-
tivitet og at risiko knyttet til den daglige driften systematisk 
blir identifisert, analysert og håndtert, samt at utviklingen av 
risikobildet kontinuerlig blir overvåket. Tiltak blir konkretisert 
og ansvaret for oppfølging av den enkelte risiko definert. 

EVRY foretar løpende vurdering av markedsforhold og 
økonomiske nøkkeltall som danner grunnlag for vurdering 
av finansiell risiko.

Risiko knyttet til finansiell rapportering:
EDB Business Partner ASA var et datterselskap av Telenor 
ASA inntil fusjonen med ErgoGroup AS i oktober 2010. 
Som en følge av dette var EDB Business Partner ASA pålagt 
å følge bestemmelsene i Sarbanes Oxley Act (SOX) da 
Telenor ASA var notert på NASDAQ-børsen.

Av hensyn til god internkontroll og styringssystemene har 
styret i EVRY vedtatt en policy hvor selskapet viderefører 
deler av kravene i Sarbanes Oxley Act. De stiller krav til 
omfattende dokumentasjon av internkontrollen i vesentlige 
og sentrale prosesser i selskapet. Dokumentasjonen hever 
kvaliteten på selskapets kontrollsystemer, rapportering og 
rutiner innenfor den finansielle og operasjonelle rappor-
teringen. Det gjennomføres betydelig testing av at de 
etablerte kontrollene etterleves.

Hverken EVRYs ledelse eller revisor har per 31. desember 
2015 rapportert vesentlige svakheter i det interne kontroll-
system tilknyttet dette. 
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Overholdelse av lover og regler
Overholdelse av lover og regler (Compliance), både 
i Norge og i andre land hvor selskapet opererer, sikres 
gjennom konsernets governance modell. Viktige aktører i 
denne modellen er konsernets compliance-enhet, konsern-
risk, ledelsen i forretningsenhetene og selskapets juridiske 
avdeling. Konsernets fire compliance managers rapporterer 
fra compliance området hvert kvartal til Group Compliance 
Officer. Group Compliance Officer rapporterer videre til 
Revisjonsutvalget/Styret.

Selskapet har som nevnt retningslinjer for forretningsetikk 
og samfunnsansvar (”Code of Conduct”) som alle med-
arbeidere i selskapet årlig skal bekrefte kjennskap til og 
etterlevelse av. Disse retningslinjene forvaltes, på vegne av 
ledelsen, av juridisk avdeling.

Styrets årlige gjennomgang
Styret får regelmessig rapportering om utviklingen i risiko på 
styremøtene og gjennom den finansielle rapporteringen og 
administrasjonens status knyttet til forretningsvirksomheten.

I tillegg til løpende gjennomgang har styret en samlet årlig 
gjennomgang av de interne kontrollsystemene og en vur-
dering av de viktigste risikofaktorene selskapet står overfor. 
Styret foretar en vurdering av hensiktsmessigheten av de 
interne kontrollsystemene og sikrer at disse etterleves.

10. Godtgjørelse til styret og Valgkomitéen
Etter anbefaling fra Valgkomitéen fastsetter generalforsam-
lingen årlig styrets godtgjørelse. 

Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Noter i 
årsrapporten gir en oversikt over godtgjørelse utbetalt til 
styret i 2015.

11. Revisor
EVRY benytter Ernst & Young som konsernrevisor.

Revisor har møte med styret uten at representanter fra 
administrasjonen er til stede, minst én gang i året. Revisor 
deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet og alle 
møter i revisjonsutvalget.
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