Kommissorium for Juridisk Udvalg i North Media A/S’ bestyrelse
Formål og omfang
Bestyrelsen i North Media A/S ønsker:
• At der på alle områder – både internt og eksternt – er klare aftaler af høj juridisk
kvalitet
• At der er en ensartet linje og en tydelig sammenhæng mellem aftaler, som selskaber i
koncernen er part i, og hvorpå juridiske sager løses inden for alle koncernens aktiviteter
og selskaber
• At alle opgaver af juridisk art udføres i overensstemmelse med North Medias Politik for
brug af Ulrik Holsted-Sandgreen og Horten Advokatpartnerselskab
North Media A/S’ bestyrelse har for at opfylde disse ønsker nedsat Juridisk Udvalg, der har til
formål at sætte rammerne for, hvordan og af hvem opgaver af juridisk art løses.
Udvalgets sammensætning
Juridisk Udvalg består af tre medlemmer fra North Media A/S’ bestyrelse. Medlemmerne
udpeges af North Media A/S’ bestyrelse for en periode af 2 år.
Udvalgets medlemmer skal tilsammen have dyb indsigt i koncernens aktiviteter og brancher
samt juridisk erfaring og indsigt.
Bestyrelsen udpeger formanden for Juridisk Udvalg.
North Media A/S’ interne advokat fungerer som referent ved udvalgets møder.
Møder
Møder i Juridisk Udvalg indkaldes af udvalgets formand eller et af udvalgets medlemmer. Med
indkaldelsen uploades en dagsorden i Admincontrol.
Juridisk Udvalg mødes sædvanligvis 2 gange årligt og ellers efter behov.
Andre bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen i North Media A/S, samt øvrige
medarbejdere kan deltage i møder efter invitation fra udvalget.
Beføjelser
Bestyrelsen bemyndiger Juridisk Udvalg til at
• Undersøge ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet.
• Indhente nødvendig information fra medarbejdere i selskabet.
• Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere, når det skønnes
nødvendigt for at varetage udvalgets opgaver.
• Udarbejde samarbejdsaftaler med de eksterne advokater, som udvælges til udførelsen af
større opgaver for koncernen.
Juridisk Udvalg kan alene forberede beslutninger, som henhører under den samlede
bestyrelse. Medlemmerne af Juridisk Udvalg har i sådanne spørgsmål således samme ansvar
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Opgaver og ansvar
Udvalget formulerer koncernens overordnede politikker for løsning af juridiske opgaver og
påser, at politikkerne implementeres i og efterleves af koncernens selskaber.
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Udvalget overvåger, at koncernens juridiske infrastruktur løbende er opdateret og udformet på
en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen og samtidig er forretningsmæssig og
understøtter koncernens strategi, forretningsmodeller og koncepter.
Udvalget overvåger samarbejdet mellem koncernens interne advokater og jurister samt
eksterne advokater og rådgivere for at sikre, at juridiske opgaver løses på et højt kvalificeret
og forretningsmæssigt niveau.
Udvalget overvåger, at koncernens juridiske aftaler løbende arkiveres i en central database.
Juridisk Udvalgs opgaver og ansvar er således alle sager og opgaver, som indeholder juridiske
elementer såsom:

-

Kontraktret
Selskabsret
M&A
Kommercielle kontrakter
Ansættelsesret
Markedsføringsret
Retssager

Godkendelse og overholdelse
Udvalg nedsættes af bestyrelserne for forretningsenheder og bestyrelsen for North Media A/S.
Kommissorium for Juridisk Udvalg behandles af og godkendes af bestyrelsen i
forretningsenhederne samt bestyrelsen i North Media A/S.
Kommissorium for Juridisk Udvalg distribueres af den ordførende koncerndirektør til
direktionen i alle forretningsenheder. Direktionen i forretningsenhederne sikrer at
medarbejdere, der arbejder med opgaver under det juridiske udvalg, kender til og holdes
opdateret omkring kommissoriet.
Direktionen i forretningsenhederne har ansvar for, at direktionen i North Media A/S løbende
orienteres om status og fremdrift, samt at kommissoriet for Juridisk Udvalg implementeres og
overholdes.
Bestyrelsen i North Media følger op overfor hver forretningsenhed.
Godkendt af North Media A/S’ bestyrelse den 5. maj 2021.
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