
Sammendrag av AKO Foundations forpliktelser knyttet til Nicolai Tangen 

 

Bakgrunn  

25. juni 2020 inngikk AKO Foundation og Norges Bank en avtale (the «Initial Deed») knyttet 

til ansettelsen av Nicolai Tangen som daglig leder for Norges Bank Investment Management 

(NBIM). I denne avtalen tok AKO Foundation på seg visse forpliktelser overfor Norges Bank.  

Senere har Tangen og Norges Bank blitt enige om at Tangen skal trekke sine private 

investeringer ut av fond forvaltet av AKO Capital, og at hans fulle eierinteresser i AKO 

Capital LLP («AKO Capital») overdras til AKO Foundation.  

AKO Foundation er en veldedig «stiftelse» (charity) etablert av Tangen, registrert i UK. AKO 

Foundation vil eie og forvalte eierskapet i AKO Capital LLP gjennom et heleid datterselskap 

(«the Subsidiary»). 

AKO Foundation og Norges Bank har nå endret og erstattet den opprinnelige avtalen i sin 

helhet. 

 

Sammendrag av AKO Foundations nye erklæringer  

- AKO Foundation vil ikke la Tangen eller hans nærstående bli «member» eller 

«trustee» i AKO Foundation eller styremedlem i the Subsidiary; 

 

- AKO Foundation vil sikre at flertallet av styremedlemmene i the Subsidiary ikke har 

«close links» til Tangen; 

 

- AKO Foundation vil sikre at verken Tangen eller hans nærstående får innflytelse over 

beslutninger i AKO Foundation vedrørende the Subsidiary; 

 

- AKO Foundation vil sikre at the Subsidiary ikke gir Tangen eller hans nærstående 

adgang til å øve innflytelse over virksomheten i the Subsidiary (inkludert enhver 

beslutning knyttet til AKO Capital eller selskaper tilknyttet AKO Capital, eller 

beslutninger av representanter for the Subsidiary i AKO Capitals styre eller i styret i 

selskaper tilknyttet AKO Capital);  

 

- AKO Foundation vil ikke selge eierinteressene i AKO Capital tilbake til Tangen eller 

hans nærstående; 

 

- Verken AKO Foundation eller the Subsidiary vil inneha eller utøve stemmerettigheter 

knyttet til porteføljeinvesteringer. Slike investeringer skal utelukkende eies gjennom 

kollektive investeringsfond; 

 

- Verken AKO Foundation eller the Subsidiary vil gi Tangen noen form for ikke-

offentlig informasjon om AKO Capital eller porteføljeinvesteringer eid av AKO 

Capital. 


