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Valgkomiteens innstilling 2022
1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
I henhold til sikringsfondets vedtekter, skal styret bestå av fem medlemmer. Fire medlemmer
og fire varamedlemmer i numerisk rekkefølge velges av generalforsamlingen. Valgperioden er
to år. Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet.
Styremedlemmer
Tre av styrets fire valgte medlemmer er på valg.
Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (VPFF), er styrets leder. Han har vært
styreleder i VS siden fondet ble etablert i 2006.
Som følge av at han går av med pensjon, ønsker han ikke å stille til gjenvalg på årets
generalforsamling.
Ottar Ertzeid er styrets nestleder. Han har vært styrets nestleder siden fondet ble etablert i
2006.
Foruten å forvalte egne midler, er han styreleder i Entra ASA, nestleder i DNB Livsforsikring
AS, samt styremedlem i Luminor Holding AS og Luminor Bank AS, som er den tredje største
banken i Baltikum og Estland.
Ottar Ertzeid er villig til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges.
Una Mathisen, Sparebank 1 Utvikling, har vært styremedlem siden 2014.
Hun er ikke lenger tilknyttet bransjen, og kan derfor ikke gjenvelges.
Kjetil Ødegård, Formue AS, har vært styremedlem siden 2017, og er ikke på valg.

Det må velges to helt nye styremedlemmer. Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen
Elisabeth Wiger og Sindre Støer.
Elisabeth Wiger (52) har vært Chief Operating Officer I Clarkson Platou Securities siden 2010.
Hun har vært varamedlem til VS’ styre siden 2012, og deltatt på flere styremøter.
Elisabeth Wiger er utdannet siviløkonom fra BI, og har i tillegg juridisk utdannelse.
Sindre Støer (60) har vært administrerende direktør i Verdipapirforetakenes forbund (VPFF)
siden 2014. Han kom da fra stillingen som Global head of Investment Banking i Swedbank.
Sindre Støer har en MBA fra University of Wyoming.

Varamedlemmer
Av styrets fire valgte varamedlemmer, er to på valg i år.
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Første varamedlem, Elisabeth Wiger, Clarkson Platou Securities, har vært varamedlem til
styret siden 2012, og er på valg.
Andre varamedlem, Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning har vært varamedlem siden 2017, og
er ikke på valg.
Tredje varamedlem, Jørg Peter Andersland, Pensum Asset Management AS, har vært
varamedlem siden 2018, og er på valg. Valgkomiteens innstiller på at han gjenvelges.
Fjerde varamedlem, Tone Solbakken, Sparebanken Vest har vært varamedlem siden 2019, og
er ikke på valg.
Dersom Elisabeth Wiger velges som nytt styremedlem, må det velges ett nytt varamedlem.
Valgkomiteen innstiller på at Hanne Leirbukt Pedersen velges som nytt varamedlem. Hun har
siden 2003 vært Chief Compliance Officer i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom fra
NHH og har siden 1990 hatt ulike stillinger knyttet til oppfølging av handel med finansielle
instrumenter.
Verdipapirforetakenes sikringsfond har siden fondets oppstart praktisert at varamedlemmer
rykker opp, og at det velges inn nytt fjerde varamedlem.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det er valgkomiteen selv som innstiller på valg av
medlemmer til valgkomiteen. Valgperioden er to år. Samtlige av valgkomiteens medlemmer
er på valg i år.
Terje Lofsberg, Sparebank 1 Østlandet, er valgkomiteens leder. Han har vært medlem av
valgkomiteen siden 2014. Valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges.
Erik Haugland, FIRST Fondene, har vært medlem av valgkomiteen siden 2014. Valgkomiteen
innstiller på at han gjenvelges.
Jannicke Scheele, DNB Asset Management, har vært medlem av valgkomiteen siden 2016.
Valgkomiteen innstiller på at hun gjenvelges.

3. Honorar
Valgkomiteen foreslår at nåværende honorarsatser opprettholdes for 2022:
Styrets leder: Kr. 15.000,Hvert av de øvrige styremedlemmene: Kr. 8.000,Varamedlemmer: Kr. 1.500,- pr. møte

Oslo den
Terje Lofsberg
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Sign.
Valgkomiteens leder
Verdipapirforetakenes sikringsfond
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