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Sak 7 – Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Samlet redegjørelse om lederlønn i NTS ASA 2021

1.1 Introduksjon
Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper følger av
allmennaksjeloven § 6-16 b, og er videre beskrevet i forskrift om retningslinjer og rapport om
godtgjørelse for ledende personer etter § 6.

1.2 Total godtgjørelse

NTS ASA har i 2021 gjennomgått flere store transaksjoner som har ført til stor arbeidsbelastning på
enkeltpersoner, samt store endringer i konsernets selskapsstruktur.
Det vises til godtgjørelsesrapport publisert separat for datterselskapene Frøy ASA og Norway Royal
Salmon ASA for personer som er ansett å være ledende i de respektive underkonsern.
Roald Dolmen sa opp sin stilling med virkning fra 30.06.21. Han har i en overgangsperiode avtale om
20% stilling som innleid konsulent i selskapet.

1.3 Aksjebasert godtgjørelse
Det er ikke avtalt aksjebasert godtgjørelse i 2021.

1.4 Selskapets adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse
Det foreligger ikke variabel godtgjørelse med mulighet for tilbakekreving.

1.5 Informasjon om hvordan godtgjørelsen samsvarer med godtgjørelsens retningslinjer og
hvordan ytelseskriterier ble brukt
Grunnprinsippet for lederlønn i NTS ASA er individuell fast årslønn med tillegg av naturalytelser som
fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. Lønnsnivå skal gjenspeile konkurransesituasjonen,
arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon.
Retningslinjene omtaler ikke variable godtgjørelser. Det er imidlertid utbetalt variabel godtgjørelse
(bonus) til to av selskapets ansatte, basert på en helhetsvurdering gjort i løpet av 2021. Se nærmere i
punkt 1.6.

1.6 Unntak og avvik fra godtgjørelsespolitikken og prosedyren for implementering
Selskapet er pålagt å gi opplysninger om eventuelle unntak fra beslutningsprosessen ved fastsettelse av
retningslinjer omtalt i forskriftens § 4 første ledd nr. 5, eller om retningslinjene er fraveket grunnet
særlige omstendigheter som nevnt i § 4 fjerde ledd.
NTS ASA har for årene 2020 og 2021 gjennomført flere store transaksjoner, og i den forbindelse har det
blitt utbetalt variabel godtgjørelse til Dagfinn Eliassen og Roar Myhre, etter drøftinger mellom
administrerende direktør og styrets leder. Dette er en fravikelse av retningslinjene, der det omtales at
'Det er ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon, og det er ikke avtalt
aksjeopsjoner eller bonuser for ledende ansatte eller styret.' Grunnlaget for fastsettelsen av bonus har
vært markedsvilkår, samt de ansattes ekstraordinære arbeidsbelastning over tid.

1.7 Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat
Tabellen under viser endring i lederlønn for ledende personer de siste fem rapporterte regnskapsår,
endring i resultat i NTS ASA konsern og selskap de siste fem år, samt endring i godtgjørelse for ansatte
i NTS ASA (selskapet) utenom personer i ledende stillinger.

