Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes
24. mars 2021 kl. 17:00 ved elektronisk møte.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ________________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per
eierregistreringsdato: 23. mars 2021
VIKTIG MELDING:
I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid-19-risikoen, vil ordinær generalforsamling
avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.
Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/?fromUrl=155132528
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN)
eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice
på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no
På Selskapets nettside www.gjensidige.no/investor finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på
generalforsamlingen elektronisk.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 23. mars 2021 kl. 16:00

Forhåndsstemmer
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.gjensidige.no/investor (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller
Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN.

Påmelding
Aksjeeiere har kun anledning til å delta online på grunn av Covid-19 situasjonen. Det vises til egen guide om hvordan aksjeeiere kan delta elektronisk.
Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen
generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 24. mars 2021 kl. 16:00.
Vennligst merk at aksjeeiere som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.
Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA
Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.
Dersom De selv ikke kan delta på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å
påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. mars 2021 kl. 16.00.
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.gjensidige.no/investor eller via Investortjenester.
Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Undertegnede: ________________________________
gir herved (sett kryss på én):


Styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger)


Fullmektigens navn med blokkbokstaver
fullmakt til å møte og avgi stemme i Gjensidige Forsikring ASAs ordinære generalforsamling 24. mars 2021 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den styrets
leder bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte
med fullmektig.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA,
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 23.mars 2021 kl. 16.00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt
er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
Undertegnede: ____________________________________________________

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på stemme i Gjensidige Forsikring ASAs ordinære
generalforsamling 24. mars 2021 for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å
stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen
stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av
instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
Agenda ordinær generalforsamling 2021

For

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Mot

Avstå

Ingen avstemming


2. Valg av møteleder
3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger





Ingen avstemming

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden







5. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder







6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 – herunder disponering av årsresultatet







7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte







8.

























Behandling av retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

9. Fullmakter til styret
a)

til å beslutte utdeling av utbytte

b)

til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av konsernets aksjespareprogram og
godtgjørelsesordning til ansatte
til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformål eller for optimalisering av kapitalstrukturen i
selskapet

c)
d)

til forhøyelse av aksjekapitalen







e)

til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital







a)

Styret – Medlemmer og leder







b)

Valgkomiteen – Medlemmer og leder
Trine Riis Groven (leder)







Iwar Arnstad (medlem)







Marianne Ødegaard Ribe (medlem)







Pernille Moen (medlem)







Henrik Bachke Madsen (medlem)



















10. Valg

c)

Ekstern revisor
Deloitte AS

11. Godtgjørelser

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

