
 

PROTOKOLL  

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I 

NORSK HYDRO ASA  

10. MAI 2022 

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Norsk Hydro ASA den 10. mai 2022 klokken 10:00. 
Generalforsamlingen ble avholdt som et fysisk møte i selskapets lokaler på Vækerø, med elektronisk 
stemmegiving og mulighet for digital deltagelse.  

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 1. ledd og § 9 i selskapets vedtekter ble generalforsamlingen 
åpnet og ledet av Bedriftsforsamlingens leder, Terje Venold, som også opptok fortegnelse over 
representerte aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven § 5-13.  

Til stede var styrets leder Dag Mejdell, konsernsjef Hilde Merete Aasheim, finansdirektør Pål 
Kildemo, samt selskapets eksterne revisor, KPMG.  

Til behandling forelå:  

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN  

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, og innkallingen og dagsorden ble 
godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.  

2. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  

Morten Strømgren ble valgt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med 
møtelederen.  

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 
REGNSKAPSÅRET 2021 FOR NORSK HYDRO ASA OG KONSERNET, HERUNDER 
STYRETS FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE  

Møteleder informerte om at selskapets årsregnskap og årsberetning var gjort tilgjengelig på 
selskapets nettsider. Styrets leder Dag Mejdell ga en redegjørelse for styrets arbeid og fokusområder i 
året som har gått, samt styrets forslag til utdeling av utbytte. Konsernsjef Hilde Merete Aasheim ga 
en presentasjon om selskapets utvikling i 2021 og første kvartal av 2022. Revisors beretning og 
Bedriftsforsamlingens uttalelse ble gjennomgått.  

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:  



 

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Norsk Hydro ASA og konsernet for 
regnskapsåret 2021. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for 2021 godkjenner generalforsamlingen 
at det utdeles et utbytte på NOK 5,40 per aksje.» 

4. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS EKSTERNE REVISOR  

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:  

«Generalforsamlingen godkjenner KPMG AS’ godtgjørelse på NOK 3 684 000 for lovpålagt revisjon for 
regnskapsåret 2021.» 

5. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING  

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring. Møteleder informerte om at 
redegjørelsen er inntatt som vedlegg til Norsk Hydro ASAs årsrapport for 2021, og også er tilgjengelig 
på selskapets hjemmesider. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.  

6. GODKJENNELSE AV STYRETS NYE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV 
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER  

Styrets leder Dag Mejdell ga en redegjørelse for styrets forslag til nye retningslinjer for fastsettelse av 
lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Mejdell ga samtidig en redegjørelse for styrets 
rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2021, jf. agendaens 
punkt 7. 

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:  

«Generalforsamlingen godkjenner Norsk Hydro ASAs retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer.» 

7.  RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER NORSK HYDRO ASAS RAPPORT OM LØNN OG 
ANNEN GODTGJØRELSE FOR LEDENDE PERSONER FOR REGNSKAPSÅRET 2021 

Nærings- og fiskeridepartementet ved representant Morten Strømgren leste opp følgende 
stemmeforklaring:  

«Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende 
personer, og har følgende stemmeforklaring: 

Departementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. 
april 2021. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder 
hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik 
at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende 
sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant 
annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er 
verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse, inkludert bonus 
enn nødvendig. 



 

Ved vurdering av moderasjon, kan forholdstallet mellom godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige 
ansatte i selskapet være relevant. Staten er bl.a. opptatt av at dette forholdstallet ikke øker uten god 
begrunnelse. Større forskjell i godtgjørelsen mellom ledende ansatte og øvrige ansatte i selskapet kan være 
uheldig bl.a. fordi det kan skade selskapets omdømme gjennom å medføre urimelige forskjeller i selskapet 
og i samfunnet for øvrig. 

Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse.» 

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:  

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Norsk Hydro ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse for 
ledende personer for regnskapsåret 2021.» 

8.  GODKJENNELSE AV AVTALEN OM AVVIKLING AV BEDRIFTSFORSAMLINGEN  

Styrets leder Dag Mejdell redegjorde for styrets forslag om å godkjenne avtalen om avviklingen av 
Bedriftsforsamlingen.  

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:  

«Generalforsamlingen godkjenner avtalen om avvikling av bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA. 
Avviklingen av bedriftsforsamlingen skal gjelde fra og med generalforsamlingens godkjennelse av avtalen 
om avvikling.» 

9.  GODKJENNELSE AV ENDRINGER I SELSKAPETS VEDTEKTER  

Møtelederen informerte om at de foreslåtte vedtektsendringene er redegjort for i innkallingen til 
generalforsamlingen, og det kvalifiserte flertallskravet som kreves for vedtektsendringer.   

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:  

«Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i selskapets vedtekter.» 

Selskapets nye vedtekter er vedlagt denne protokollen som vedlegg 3.  

10.  GODKJENNELSE AV ENDRINGER I RETNINGSLINJENE FOR VALGKOMITEEN 

 Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

«Generalforsamlingen godkjenner de oppdaterte retningslinjene for valgkomiteen i Norsk Hydro ASA.»  

11.  VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET  

Leder for selskapets Valgkomité redegjorde kort for Valgkomiteens innstilling.  

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

«I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen velger generalforsamlingen følgende medlemmer av 
selskapets styre: 
 



 

• Dag Mejdell 
• Marianne Wiinholt 
• Rune Bjerke 
• Peter Kukielski 
• Kristin Fejerskov Kragseth 
• Petra Einarsson 
• Philip Graham New 
 
Samtlige medlemmer velges for inntil to år og senest frem til selskapets ordinære generalforsamling i 
2024.» 

12.  VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN  

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

«I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen velger generalforsamlingen følgende medlemmer av 
selskapets valgkomité:  

• Berit Ledel Henriksen  
• Morten Strømgren  
• Nils Bastiansen  
• Susanne Munch Thore  

Samtlige medlemmer velges for inntil to år og senest frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024. 
Berit Ledel Henriksen velges som leder av valgkomiteen for samme periode.» 

13.  GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET  

Generalforsamlingen ble presentert forslaget fra Valgkomiteen, samt aksjonærforslaget fra aksjonær 
Nærings- og fiskeridepartementet.  

Nærings- og fiskeridepartementet ved representant Morten Strømgren leste opp følgende 
stemmeforklaring:  

"Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har følgende stemmeforklaring: 

NFD viser til regjeringens eierskapspolitikk jf. Meld St. 8 (2019-2020) (Eierskapsmeldingen) der det 
fremgår at staten som eier legger vekt på at godtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, 
tidsbruk og virksomhetens kompleksitet og samtidig være på et moderat nivå. Med moderat nivå menes det 
at godtgjørelsen ikke skal være høyere enn nødvendig for å bidra til relevant og god kompetanse i styret, 
samt reflektere styrets ansvar og arbeidsmengde. Når det gjelder Norsk Hydro fremstår selskapet med et 
høyt kompetent styre, både før og etter endringene som er foreslått i årets innstilling. Videre fremgår det av 
eierskapsmeldingen at staten i forbindelse med godtgjørelser ser hen til sammenlignbare norske selskaper. 
På denne bakgrunn går staten inn for en vekst i godtgjørelse for styreledervervet i tråd med alminnelig 
lønnsvekst på 3,4 pst., opp til 731 000 kroner per år. Dette inngår i det alternative forslag om godtgjørelser 
som staten har fremmet og ønsker å stemme for i stedet for forslaget fra flertallet i valgkomiteen." 

Forslaget til vedtak fra Valgkomiteen ble nedstemt, og generalforsamlingen vedtok forslaget til 
vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet.   



 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

«Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av selskapets styre for 
kalenderåret 2022 (1. januar – 31. desember):  

 Honorar (alle summer i norske kroner):  

Styrets leder 731 000  

Styrets nestleder 440 500  

Styremedlem  385 700  

Kompensasjon reisetid* 31 000 

Revisjonsutvalg  

Leder 222 300 

Medlem 144 800 

Kompensasjonsutvalg  

Leder 128 200 

Medlem 96 200  

* Kompensasjon til styremedlemmer bosatt utenfor Norge, gjeldende når vedkommende må krysse en 
landegrense for å delta i møtet» 

 

14.  GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN  

 Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

«Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av selskapets valgkomité for 
kalenderåret 2022 (1. januar – 31. desember):  
 

 Honorar (alle summer i norske kroner): 
Leder (per møte, hvor leder er til stede)  8 750  
Medlem (per møte, hvor medlemmet er til stede) 7 000»  

 

* * * 

 

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder takket aksjonærene for fremmøtet og 
generalforsamlingen ble hevet.  

 



 

 

 

 

 

Vækerø, 10. mai 2022 

 

 

 
________________________ 

 

  Terje Venold 

 Møteleder 
 

 
________________________ 

 

Morten Strømgren 

Medundertegner 

 

 

Vedlegg:  
 

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer  

2. Resultat av stemmegiving for de enkelte saker  

3. Selskapets vedtekter per 10. mai 2022  
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