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PROTOKOLL FRA ORDINJER GENERALFORSAMLING 2023 

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 

Det ble den 23. mars 2023 kl. 17.00 avholdt ordincer generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ved 
hybrid m0te med mulighet for elektronisk og fysisk deltakelse i trad allmennaksjeloven § 5-8. 

Sak 1 Apning av generalforsamlingen 

Generalforsamlingen ble apnet av styrets leder Gisele Marchand som 0nsket velkommen. 

Sak 2 Valg av m0teleder 

Generalforsamlingen valgte styrets leder Gisele Marchand til m0teleder. 

Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over m0tende aksjeeiere og fullmektiger 

Revisors godkjente fortegnelse over m0tende aksjeeiere og fullmektiger ble fremlagt for 
generalforsamlingen. Fortegnelsen viste folgende: 

Til stede var 15 aksjeeiere og fullmektig. 

311 261 026 stemmeberettigede aksjer var representert ved forhandsstemmer for egne aksjer og 
59 074122 stemmeberettigede aksjer var representert ved fullmakt og stemmeinstruks. 

Samlet er 390 272 391 stemmeberettigede aksjer representert. 
Dette utgj0r 78,06 % av antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. 

Fortegnelsen vedlegges protokollen. 

Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

M0teleder refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. 
I trad med vedtektenes § 2-2 femte ledd ble deter av saksdokumentene kun gjort tilgjengelig for aksjeeierne 
pa selskapets nettside. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og/eller forslaget til dagsorden. 
M0teleder erklcerte generalforsamlingen for lovlig satt og den oppf0rte dagsorden som vedtatt. 

Sak 5 Valg av to representanter til a undertegne protokollen sammen med m0teleder 

Til a undertegne protokollen sammen med m0teleder ble f0lgende valgt: 

1. Trine Riis Groven
2. Annie Bersagel

Sak 6 Godkjenning av arsberetning og arsregnskap for 2022 - herunder disponering av arsresultatet 

Arsberetning og arsregnskap for 2022, samt revisjonsberetning var tilgjengeliggjort pa selskapets nettside 
sammen med redegj0relse om samfunnsansvar og arbeidet med bcerekraft, samt styrets redegj0relse for 
eierstyring og selskapsledelse. 

Konsernsjef Geir Holmgren ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2022. 
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Styrets leder, Gisele Marchand orienterte om redegj0retse for eierstyring og selskapsledelse, redegj0relse 

om samfunnsansvar samt styrets forslag til disponering av arsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2022. 

Selskapets revisor Deloitte AS, ved statsautorisert revisor Eivind Skaug, refererte revisjonsberetningen for 

2022, datert 16. februar 2023. 

Vedtak: 

Generalforsamlingen godkjente det fremtagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns 

regnskap for 2022. 

Generalforsamlingen godkjente det fremtagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs arsregnskap for 

2022. 

Morselskapets resuttat fer andre resuttatkomponenter pa NOK 7 318,3 millioner ble besluttet disponert 

som Felger: 

Millioner kroner: 

Forestatt utbytte: 

Overfert ti/ I (fro) bundne fond: 

Overfort tit I (fro) fro annen opptjent egenkapitat: 

Disponert: 

4125,0 

269,3 

2 924,0 

7 318,3 

Andre resultatkomponenter, som fremgar av resultatoppstillingen, inngar ikke i resultatdisponeringen. 

Generolforsamlingen godkjente fremlagte integrerte arsropport for Gjensidige Forsikring som dekker 

krovene tit styrets arsberetning. 

Generatforsamlingen godkjente styrets redegj0retse for foretaksstyring. 

Se pafolgende side 9 hvor tallene er presentert. 

Sak 7 Behandling av Godtgj0relsesrapport for ledende ansatte for 2022 

Styrets leder redegjorde for godtgj0relsesrapport for ledende personer for 2022 som er utarbeidet av styret. 

Rapporten er utarbeidet i trad med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilfredsstiller kravene til noteopplysninger 

i arsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32. 

Vedtak: 

Generalforsamlingen tok Godtgjeretsesrapport for tedende ansatte 2022 ti/ etterretning. 

Sak 8 Behandling av retningslinjer for fastsettelse av godtgj0relse til ledende personer 

Styrets leder redegjorde for styrets retningslinjer for godtgj0relse til ledende personer. Retningslinjene er 

utarbeidet i trad med allmennaksjeloven § 6-16 a, samt forskrift om retningslinjer og rapport om godtgj0relse 

til ledende personer. 

Vedtak 

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av godtgjerelse ti/ /edende 

personer. 
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Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

Sak 9 Fullmakter til styret: 

a) tit a beslutte utdeling av utbytte

M0teleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til a beslutte utdeling av utbytte. En slik fullmakt vii gi 

selskapet fleksibilitet ved at selskapet kan utdele flere utbytter uten a matte innkalle til ekstraordina:r 

generalforsamling. 

Vedtak: 

Styret ble gitt fultmakt tit a beslutte utdeling av utbytte pa grunnlag av selskapets arsregnskap for 2022, jf. 

allmennaksjeloven § 8-2 annet /edd, i trod med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk. Fullmakten 

gje/der frem tit ordini:Er generatforsamling 2024, men ikke tenger enn tit 30. juni 2024. 

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

b) til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomf0ring av konsernets aksjespareprogram og

godtgj0relsesordning til ansatte

M0teleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til erverv av aksjer i markedet for gjennomf0ring av 

konsernets aksjespareprogram og godtgj0relsesordning tit ansatte. Formalet med fullmakten er a stimulere 

til god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Alie ansatte er invitert til a 

delta i et aksjespareprogram der de som velger a delta vii spare til rabatterte aksjer gjennom manedlig trekk i 

l0nn. 

Det er en forutsetning for ervervet av egne aksjer at Gjensidigestiftelsens prosentvise eierandel i selskapet 

ikke endres som f0lge av tilbakekj0pet. 

Vedtak: 

Styret ble gitt futtmakt tit pa vegne av setskapet a erverve Gjensidige-aksjer i markedet jf. 

al/mennaksjeloven § 9-4. Futlmakten kan benyttes ti/ a erverve egne aksjer med samlet palydende verdi pa 

inntil NOK 2 000 000, tilsvarende 1 000 000 aksjer, hver aksje palydende NOK 2. 

Minste og h0yeste be/0p som kan beta/es per aksje ska/ vc:Ere henholdsvis NOK 20 og 

NOK 375. lnnen denne ramme avgj0r styret setv tit hvilke priser og pa hvitket tidspunkt erverv vii finne sted. 

Erverv av aksjer i henhotd ti/ fullmakten kan bare benyttes ti/ salg og overdragelse tit ansatte i Gjensidige

konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram el/er tit ledende ansatte i samsvar med 

godtgj0relsesregelverket. 

Styret star fritt tit a erverve og selge aksjer pa den maten styret finner det hensiktsmessig, dog stik at 

a/minnelige tikebehandlingsprinsipper av aksjoni:Erene etterleves. 

Futlmakten gjelder frem tit 30. juni 2024. 

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

c) til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformal eller for optimalisering av kapitalstrukturen i

selskapet
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M0teleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til erverv av aksjer i markedet for investeringsformal 

eller for optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet. En slik fullmakt gir styret mulighet til a utnytte de 

mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, og kan v�re et virkemiddel for a sikre en optimal 

kapitalstruktur. 

Ervervede aksjer i henhold til fullmakten kan blant annet benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med 

erverv av virksomheter, fusjoner og fisjoner, eller for etterf0lgende salg eller stetting. 

Det er en forutsetning for ervervet av egne aksjer at Gjensidigestiftelsens prosentvise eierandel i selskapet 

ikke endres som f0lge av tilbakekj0pet. 

Vedtak: 

Styret ble gitt fullmakt tit pa vegne av se/skapet a erverve Gjensidige-aksjer i marked et jf. 

al/mennaksjeloven § 9-4. Fullmakten kan benyttes ti/ a erverve egne aksjer med samlet palydende verdi pa 

inntil NOK 100 000 000, tilsvarende 50 000 000 aksjer, hver aksje palydende NOK 2. 

Minste og h0yeste be/0p som kan beta/es per aksje skat v�re henho/dsvis NOK 20 og 

NOK 375. lnnen denne ramme avgj0r styret se/v tit hvilke priser og pa hvilket tidspunkt erverv vii finne sted. 

Erverv av aksjer i henho/d ti/ ful/makten kan blant annet benyttes som veder/agsaksjer i forbinde/se med 

erverv av virksomheter, fusjoner og fisjoner, el/er for etterfolgende salg el/er stetting. 

Styret star fritt tit a erverve og selge aksjer pa den maten styret finner det hensiktsmessig, dog stik at 

alminnelige likebehandtingsprinsipper av aksjon�rene etterleves. 

Fullmakten gje/der frem tit 30. juni 2024. 

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

d) ti! forh0yelse av aksjekapitalen

M0teleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til forh0yelse av aksjekapitalen. 

En slik fullmakt gir styret mulighet til a utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. 

Formalet kan blant annet v�re a 0ke selskapets finansielle fleksibilitet ved oppkj0p av virksomheter, samt 

sikre en optimal kapitalstruktur. 

Som en f0lge av dette ba styret generalforsamlingen om en fullmakt til forh0yelse av selskapets aksjekapital 

med samlet palydende inntil NOK 100 000 000 tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital. 

Det er en forutsetning for forh0yelse av aksjekapitalen at Gjensidigestiftelsens eierandel i selskapet ikke skat 

falle under den til enhver tid vedtektsfestede eierandel som f0lge av forh0yelse av aksjekapitalen. 

Vedtak: 

Styret ble gitt fullmakt tit a forh0ye selskapets aksjekapital med samlet palydende inntil 

NOK 100 000 000, tilsvarende 50 000 000 aksjer, hver aksje po/ydende NOK 2 jf. allmennaksjeloven § 10-

14. Tegningskurs og 0vrige tegningsvi/kar fastsettes av styret. Kapitalforh0ye/se innenfor disse rammer kan

etter styrets bes/utning skje ved en el/er f/ere kapita/forh0yelser.

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett ti/ de nye aksjene kan fravikes. 

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan v�re med andre eiende/er enn penger. 
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Styret ble gitt fu{[makt ti/ a gjennomfri,re de vedtektsendringer som forh0ye/se av aksjekapitalen 

n0dvendiggj0r. 

FuUmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aUmennaksje/oven § 13-5. 

Nye aksjer er berettiget ti/ utbytte fro det tidspunkt de er registrert i Foretaksregisteret. 

FuUmakten gjelder frem ti/ ordin�r generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn 30. juni 2024. 

Se pafolgende side 9 hvor tallene er presentert. 

e) til opptak av ansvarlig Ian og annen fremmedkapital

M0teleder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til opptak av 

ansvarlig Ian og annen fremmedkapital, samt til a foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner under 

selskapets ansvarlige obligasjonslan og pa de betingelser styret fastsetter. 

En slik fullmakt vii gi selskapet fleksibilitet ved at det gir mulighet for a oppta ansvarlig Ian og annen 

fremmedkapital uten forst a matte innkalle til ekstraordincer generalforsamling. 

Vedtak: 

Styret ble gitt ful/makt ti/ a foreta opptak av ansvarlig Ian og annen fremmedkapita/ oppad 

begrenset ti/ NOK 3,5 milliarder, samt ti/ a foreta hande/ i de ti/ enhver tid utstedte obligasjoner under 

se/skapets ansvar/ige ob/igasjonslan og pa de betinge/ser styret fastsetter. 

FuUmakten gjelder frem ti/ ordin�r genera/forsamling 2024, men ikke /enger enn ti/ 

30. juni 2024.

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

Sak 10 Valg 

a) Styret - Medlemmer og Leder

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid, samt komiteens innstilling til valg pa styrets 

medlemmer og styreleder. Samtlige aksjoncervalgte styremedlemmer skat velges for ett ar jf. vedtektenes 

§ 2-5 tredje ledd. De foreslatte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til a pata seg vervet:

Gisele Marchand, leder 

Vibeke Krag, medlem 

T erje Seljeseth, med I em 

Hilde Merete Nafstad, medlem 

Eivind Elnan, medlem 

Tor Magne L0nnum, medlem 

Gunnar Robert Sellceg, medlem 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 
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b) Valgkomiteen - Medlemmer og Leder

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til valgkornite. Sarntlige rnedlemrner i 

valgkomiteen er pa valg og skal velges for ett ar, jfr. vedtektenes § 2-4 f0rste ledd. De foreslatte 

kandidatene er blitt forespurt og har sagt seg villige til a pata seg vervet: 

Trine Riis Graven , leder 

lwar Arnstad, medlem 

Pernille Moen Masdal, rnedlem 

Henrik Bachke Madsen, rnedlern 

Inger Gr0gaard Stensaker 

c) Ekstern revisor

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

(gjenvalg) 

I henhold til vedtektenes § 2-4 skal valgkorniteen innstille overfor generalforsarnlingen pa valg av ekstern 

revisor for en periode pa ett ar. 

Valgkomiteen innstilte pa at generalforsamlingen vedtar gjenvalg av Deloitte AS sorn selskapets eksterne 

revisor. lnnstillingen oppfyller etter valgkorniteens vurdering norsk anbefaling for Eierstyring og 

selskapsledelse. 

Vedtak: 

a) Det foreslatte styret ble valgt av generalforsamlingen.

b) Den forslatte valgkomite ble valgt av generalforsamlingen.

c) Den foreslatte eksterne revisor blir va/gt av genera/forsamlingen.

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 

Sak 11 Godtgj0relser 

Gjensidige har tidligere praktisert en arlig justering av honorarsatser i trad med l0nnsutviklingen for 

ledende ansatte i selskapet. De siste tre arene har irnidlertid valgkorniteen innstilt pa en justering av 

honorarsatser utover den generelle l0nnsutviklingen for ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteen 

har foretatt en grundig unders0kelse av honorarer i styrer i samrnenlignbare foretak og kommet frem 

tit at en justering utover den generelle utviklingen for ledende ansatte i selskapet fastholdes for 

kommende periode. Dette for a sikre et honorarniva som er konkurransedyktig, men ikke ledende og 

som f0lger utviklingen til sarnmenliknbare selskaper. 

Pa dette grunnlag er justeringen for styrehonorar for perioden fra generalforsamling 2023 til neste 

ars generalforsamling foreslatt til ca 7%. Det samme gjelder honorar for styrets arbeidsutvalg og for 

valgkomiteen. Det foreslas videre at tilleggshonorar for ekstra m0ter, utover gitt antall m0ter ogsa 

justeres med ca 7%. 

Basert pa dette foreslo valgkomiteen f0lgende m0tesatser- og tilleggshonorar i NOK: 

Styre: 

Verv 

Leder 

Medlem 

*Per m0te ut over 11 m0ter

Revisjonsutvalg: 

Fast honorar 

747 000 

375 000 
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Tilleggshonorar 

10 900* 

9100* 
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Verv 

Leder 

Medlem 

Risikoutvalg: 

Verv 

Leder 

Medlem 

Organisasjons- og godtgjr;,relsesutvalg: 

Verv 

Leder 

Medlem 

*Per m0te ut over 4 mfi!Jter.

Valgkomiteen: 

Verv 

Leder 

Medlem 

*Per mfi!Jte ut over 4 m0ter

Ekstern revisor: 

Fast honorar 

205 000 

136 000 

Fast honorar 

145 000 

96 000 

Fast honorar 

36 000 

27 000 

Fast honorar 

63 000 

39 000 

Tilleggshonorar 

Tilleggshonorar 

Honorar per m121te 

10 900* 

9100* 

Tilleggshonorar 

10 900* 

9100* 

Valgkomiteen innstilte pa at selskapets revisor mottar godtgj'2Jrelse for lovpalagt revisjon av Gjensidige 

Forsikring ASA i 2022 pa kr. 5 000 000 inkl. mva. etter regning. 

Felles for alle organer 

Ordincert innkalte m0ter, herunder telefonm0ter og digitale m0ter anses som ett m0te. M0ter som gar over 

to dager, regnes som ett m0te. Deltakelse i m0ter i andre organer, som generalforsamling inngar i 

arshonoraret. 

Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, f0rste gang 20. juli 2023. 

For perioder pa mindre enn ett ar, utbetales arshonoraret forholdsmessig. 

Vedtak: 

Valgkomiteens innstilling tit godtgj0relse ble vedtatt av generalforsamlingen. 

Se paf0lgende side 9 hvor tallene er presentert. 
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Avslutning av generalforsamlingen 

Det var ikke flere saker til behandling pa dagsorden. 

M0telederen takket deretter aksjeeierne for deltakelsen og m0tet ble hevet kl. 18:00.

*** 

Oslo, 23. mars 2023

Annie Bersa�� 
/' 

Medundertegner 






