
 
 
 
Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Yara International ASA den 
11. mai 2017 
 
Valgkomiteen i Yara International ASA har følgende sammensetning: 
 

 Tom Knoff (leder) 

 Thorunn Kathrine Bakke 

 Ann Kristin Brautaset 

 Anne Carine Tanum 
 
Det vises videre til Yaras nettsider for informasjon om Valgkomiteens medlemmer: 
 
http://yara.com/about/corporate_governance/shareholders/nomination_committee/ 
 
Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i mai 2016 avholdt 7 møter, inkludert individuelle møter 
med alle medlemmer i styret og Yaras konsernsjef. Komiteen har blitt forelagt styrets egenevaluering 
og har vurdert styrets arbeid og sammensetning. Valgkomiteen vurderer styret som godt og 
velfungerende, og med en kompetanse som er egnet til å møte selskapets behov og utfordringer 
fremover. 
 
Valgkomiteen foreslår en økning av honorarene til de tillitsvalgte på i størrelsesorden 2,2 prosent, 
med noen unntak som forklares nedenfor. 
 
For Styrets leder foreslår Valgkomiteen en økning på 8,7 prosent, som vil bringe honoraret på et nivå 
som i større grad hensyntar rollens ansvar, omfang og tidsbruk, samt selskapets kompleksitet og 
internasjonale eksponering. Valgkomiteen fremhever i denne sammenheng økte forventninger til 
styreledere i internasjonale selskap når det gjelder både kunnskap, tilgjengelighet og tidsbruk. 
Videre understreker Valgkomiteen viktigheten av å kunne tilby honorarer som bidrar til å rekruttere 
og beholde nødvendig kompetanse og erfaring i styret. 
 
For lederne av HR-komiteen (tidligere Kompensasjonsutvalget) og Valgkomiteen foreslår 
Valgkomiteen en økning på henholdsvis 7,1 prosent og 8,8 prosent, som vil bringe honorarene på et 
nivå som i større grad hensyntar rollenes ansvar, omfang og tidsbruk. 
 
For den ordinære generalforsamling i Yara International ASA 11. mai 2017 legger Valgkomiteen fram 
følgende innstilling: 
 
 
1. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer 
 
Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer: 
 
Styreleder: NOK 575.000 
Nestleder: NOK 356.500 
Styremedlemmer: NOK 312.000 
 
Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig. 
 
Møtetillegg for styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia: 
 
NOK 11.200 per møte 
 
Godtgjørelse til møtende varamedlemmer til styret: 
 
NOK 9.800 per møte  
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2. Forslag til godtgjørelse for medlemmer av HR-utvalget 
 
HR-utvalgets leder:  NOK 7.500 per møte 
HR-utvalgets medlemmer: NOK 7.100 per møte 
 
 
3. Forslag til godtgjørelse for medlemmer av revisjonsutvalget 
 
Revisjonsutvalgets leder:  NOK 159.500 
Revisjonsutvalgets medlemmer: NOK   92.500  
 
Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig. 
 
 
4. Forslag til godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen 
 
Valgkomiteens leder:  NOK 6.200 per møte 
Valgkomiteens medlemmer: NOK 5.800 per møte 
 
 
 
 

Oslo, 7. april 2017 
 

 
Tom Knoff 
Valgkomiteens leder 

 


