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Til aksjeeierne i Gjensidige Forsikring ASA 
 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  
 

27. April 2011 kl 15.00 
i  

Konferansesenteret Felix, Bryggetorget 3, 0125 Oslo 
 
 
DAGSORDEN 
 

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører 
 

Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og 
fullmektiger 

 
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 
Sak 4 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med 

møteleder 
 

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 – herunder 
disponering av årsresultatet 
Styret foreslår at det for 2010 utdeles et samlet utbytte på kr. 4,70 pr. aksje. 
Utbyttet tilfaller aksjeeiere som var eiere pr 27. april 2011 og utbetales innen 
9. mai 2011. 

 
Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte 
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt 
erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i 
erklæringen er tatt inn i note 19 i Gjensidige Forsikring ASA`s regnskap for 
2010 utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper NGAAG/IFRS. Det skal på 
generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. 

 
Sak 7 Endringer i vedtekter 

 
Ordningen med varamedlemmer 
Det foreslås at ordningen med personlige varamedlemmer for de 
aksjonærvalgte styremedlemmene og varamedlemmer for de ordinære 
medlemmene av valgkomiteen avvikles. 
 
Navneendring på valgkomiten 
 
Det foreslås at navnet endres til nominasjonskomitè, som bedre beskriver den 
faktiske funksjonen.  
 
På denne bakgrunn foreslås det endringer av vedtektene for Gjensidige 
Forsikring ASA: 
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Ny § 2-4 Nominasjonskomite: 
 
Nominasjonskomiteen har fire til seks medlemmer. Representantskapets 
ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er valgt av 
generalforsamlingen. Medlemmer og leder velges for ett år. 
 
To representanter valgt av og blant de ansattes medlemmer i 
representantskapet skal delta i nominasjonskomiteens arbeid med forberedelse 
til valg av styreleder og ordfører og varaordfører i representantskapet. 
Nominasjonskomiteens leder kan innkalle de ansattes representanter til 
komiteens drøftelser, blant annet om sammensetning og evaluering av styret.  
 
Komiteen skal foreslå kandidater til: 
 
 
• generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til 

representantskapet, 
• generalforsamlingens forslag til valg av ordfører og varaordfører, 
• representantskapets valg av ordfører og varaordfører, 
• representantskapets valg av medlemmer til styret og styrets leder, 
• generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlem til 

kontrollkomiteen, og komiteens leder, 
• generalforsamlingens valg av medlemmer til nominasjonskomiteen samt 

komiteens leder, og 
• representantskapets valg av revisor   
 
Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor. 
 
Ny § 2-8 Representantskapets oppgaver: 
 
Representantskapet skal føre tilsyn med styrets forvaltning av selskapet og 
med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtekter, 
generalforsamlingens og representantskapets beslutninger. 
 
Videre skal representantskapet: 
 
• velge styremedlemmer og fastsette styrets godtgjørelse. Det er bare de 

ansattes medlemmer i representantskapet som har stemmerett ved valg av 
ansattes medlemmer og varamedlemmer i styret. Det er bare de øvrige 
medlemmene i representantskapet som har stemmerett ved valg av de 
øvrige medlemmene i styret. 

• velge styrets leder, 
• gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap bør 

godkjennes, 
• gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av 

overskudd eller dekning av underskudd bør godkjennes,  
• velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse,  
• fastsette instruks for kontrollkomiteen og behandle komiteens beretning, og   
• etter forslag fra styret treffe avgjørelse i saker som gjelder: 
• investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, 
• rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større 

omdisponeringer av arbeidsstyrken. 
 
Det føres protokoll over forhandlingene. Representantskapet velger to 
representanter til å undertegne protokollen sammen med lederen. 
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Ny § 2-9 Styre: 
 
Styret skal bestå av ti medlemmer. 
 
Tre medlemmer med to varamedlemmer i nummerrekkefølge velges blant de 
ansatte i selskapet og brannkasser selskapet har strategisk samarbeidsavtale 
med. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen. Minimum 
ett medlem og varamedlem er på valg hvert år.  
 
Øvrige styremedlemmer velges for ett år om gangen.  
 
Ny § 2-10 Styrets møter: 
 
Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og 
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. 
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til 
stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe 
beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 
anledning til å delta i sakens behandling. 

 
Sak 8  Endringer i instrukser 

 
I henhold til vedtektens § 2-2 er det generalforsamlingen som fastsetter 
valgkomiteens instruks.  
 
Som en konsekvens av forslaget om å fjerne ordningen med varamedlemmer 
og endre navn på valgkomite til nominasjonskomite foreslår styret følgende 
bestemmelser i valgkomiteens/nominasjonskomiteens instruks endret: 
 
Ny § 1 Formål: 
 
Nominasjonskomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte 
tillitsvalgte med fokus på verdiskaping. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet 
skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets 
virksomhetsområder. 
 
Ny § 2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse: 
 
Nominasjonskomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmene bør reflektere 
interessene i aksjonærfellesskapet. Gjensidigestiftelsen bør være representert 
med to medlemmer.  
 
To representanter for de ansatte deltar som faste medlemmer ved drøftelser og 
innstillinger til valg av ordfører og varaordfører i representantskapet og styrets 
leder. 
 
Valgperioden er ett år regnet fra den årlige ordinære generalforsamlingen og 
frem til neste års ordinære generalforsamling. 
 
Ny § 3 Nominasjonskomiteens oppgaver: 
 
3.1 Nominasjonskomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av 
 

a) medlemmer og varamedlemmer til representantskapet,  
b) generalforsamlingens forslag til kandidater til vervene som 

representantskapets ordfører og varaordfører 
c) medlemmer, varamedlem og leder til kontrollkomiteen, 
d) medlemmer og leder til Nominasjonskomiteen, 
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og godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og 
Nominasjonskomiteen. 
 
3.2 Nominasjonskomiteen skal overfor representantskapet foreslå valg av 
 

a) ordfører og varaordfører, 
b) styrets medlemmer, 
c) styrets leder, 
d) revisor, 

 
og godtgjørelse til styrets medlemmer, samt innstille på om forslaget til 
revisors godtgjørelse skal godkjennes.  
 
 
Ny § 4 Nominasjonskomiteens møter: 
 
Nominasjonskomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte 
det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte. 
 
Komiteen kalles inn til første møte etter den årlige ordinære generalforsamling 
for å forberede komiteens forslag på kandidater til representantskapets valg av 
styremedlemmer, styrets leder, ordfører og varaordfører i representantskapet. 
Forslagene bør være forberedt av den fratredende nominasjonskomitee. 
 
Ny § 5 Nominasjonskomiteens vurderinger: 
 
Nominasjonskomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har 
nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en 
tilfredsstillende måte. Det er et mål at begge kjønn er representert med minst 
40 prosent av medlemmene i alle organer i selskapet.  Jfr. også 
allmennaksjeloven § 6-11 a.  
 
Ved forslag på medlemmer til Nominasjonskomiteen bør det i samsvar med 
god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til 
aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen 
reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige 
ledelse. 
 
Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med god eierstyring og 
selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser 
blir ivaretatt. Styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige 
ledelse. 
 
Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen 
på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskap det er relevant å sammenligne med. 
 
Ny § 6 Nominasjonskomiteens arbeid: 
 
Nominasjonskomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som 
relevante. Komiteen skal være åpen for innspill og forankre sin innstilling hos 
de største aksjonærene.  
 
Nominasjonskomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet og 
hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt 
med og bruke eksterne rådgivere. 
 
Nominasjonskomiteen bør ha kontakt med medlemmer av representantskapet, 
styret og den daglige ledelsen. Styrets egenevaluering av sin virksomhet og 
kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og 
orientere om evalueringen. 
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Nominasjonskomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle 
foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. I tillegg skal 
Nominasjonskomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er 
endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for 
egnethetsvurderingen.    
 
Ny § 7 Nominasjonskomiteens innstillinger: 
 
Nominasjonskomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om 
kandidatene, herunder tid til utøvelse av vervet og uavhengighet. 
Informasjonen skal også omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. 
Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, 
om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap 
og organisasjoner.  
 
Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for aksjeeierne 
sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillinger til 
representantskapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte 
hvor innstillingene skal behandles.  

 
Sak 9 Valg 

Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av 
representantskapet :  
Gjensidige Forsikring ASA ble stiftet i juni 2010. Samtlige medlemmer ble valgt 
inn ved stiftelsen og er på valg i år.  
 
Bjørn, Benedikte Bettina ....................... Medlem Gjenvalg 
Daugaard, Knud .................................. Medlem Nyvalg 
Randi Dille .......................................... Medlem Gjenvalg 
Frogner, Marit ..................................... Medlem Nyvalg 
Holtet, Geir ......................................... Medlem Nyvalg 
Iversen, Bjørn ..................................... Medlem Gjenvalg 
Krog, Arne G.  ..................................... Medlem Nyvalg 
Myrberg, Hilde ..................................... Medlem Nyvalg 
Nielsen, Jens Eghøy ............................. Medlem Gjenvalg 
Ottestad, John Ove .............................. Medlem Gjenvalg 
Stakkeland, Lilly T.  ............................. Medlem Gjenvalg 
Stray, Christina ................................... Medlem Nyvalg 
Søfteland, Even ................................... Medlem Gjenvalg 
Værdal, Kirsten  .................................. Medlem Gjenvalg 
 
Kvinlaug, Ivar ..................................... 1. Varamedlem (tidl.medlem)  
Ødegård, Inger Tone ............................ 2. Varamedlem (tidl.medlem) 
Teigland, Wenche ................................ 3. Varamedlem Nyvalg 
Wold, Terje ......................................... 4. Varamedlem Nyvalg 
 
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen innstiller på at Bjørn Iversen 
gjenvelges som ordfører i representantskapet og at Kirsten I. Værdal 
gjenvelges som varaordfører i representantskapet. 
 
Valgkomiteen foreeslår følgende personer som medlemmer av 
Kontrollkomiteen: 
  
Steen, Sven Iver  ................................ Leder Gjenvalg 
Lee, Liselotte Aune .............................. Medlem Gjenvalg 
Strømme, Hallvar ................................ Medlem Gjenvalg 
 
Næsseth, Vigdis Myhre ......................... Varamedlem Gjenvalg 
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Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av Valgkomiteen 
(Nominasjonskomiteen).  
Iversen, Bjørn ..................................... Leder Gjenvalg 
Bjørn, Benedikte Bettina ....................... Medlem Gjenvalg 
Brustad, Jan Eyolf ................................ Medlem Gjenvalg 
Ottestad, John Ove .............................. Medlem Gjenvalg 
Værdal, Kirsten ................................... Medlem Gjenvalg 
 
 
For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på 
www.gjensidige.com 

 
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelser til tillitsvalgte som velges av 

generalforsamlingen 
 

Sak 11 Fullmakt om erverv av egne aksjer 
 
a) Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring 
av aksjespareprogram for ansatte. 
 
Styret planlegger å innføre et aksjespareprogram for den ansatte i 2011. 
Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet 
ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Det foreslås at generalforsamlingen 
gir styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for å gjennomføre et slikt 
aksjespareprogram. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidigeaksjer i 
markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet 
pålydende verdi på inntil 3.000.000 kroner.  
 
Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og 
overdragelse til ansatte i Gjensidigekonsernet som ledd i konsernets 
aksjespareprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan 
betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. 
 
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2012. 
 
b) Fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende 
sletting eller som kan benyttes som vederlag ved kjøp av 
virksomheter. 
 
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 25.000.000 
egne aksjer (tilsvarer 5 % av selskapets aksjekapital) i henhold til 
allmennaksjeloven § 9-4. Slik fullmakt er vanlig i mange store børsnoterte 
selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av 
at de gjenværende aksjer får en høyere eierandel i selskapet. 
 
Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Gjensidige 
Forsikring ASA mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir 
anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. 
Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for en løpende 
tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur, noe som er formidlet gjennom 
styrets vedtatte utbyttepolitikk.  
 
Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer, som ikke benyttes som vederlag 
for kjøp av virksomheter, senere skal slettes gjennom beslutning om 
kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling. Det er også en forutsetning for 
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kjøpet og slettingen av egne aksjer at Gjensidigestiftelsen`s prosentvise 
eierandel i Gjensidige Forsikring ASA ikke endres som følge av tilbakekjøpet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis herved fullmakt på vegne av selskapet å 
erverve Gjensidige aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 50.000.000 
kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være 
henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til 
hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted. 
 
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til 
sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. Lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 
eller før dette tidspunkt som vederlag ved kjøp av virksomheter. 
 
Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 
30. juni 2012. 

 
Sak 12 Fusjon mellom Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige 

Forsikring ASA 
 

Tennant Försäkringsaktiebolag er et svenskregistrert heleid datterselskap. For 
å forenkle selskapsstrukturen og effektivisere driften, foreslår styret en 
mor/datter fusjon. Fusjonen er grenseoverskridende og må derfor godkjennes 
av generalforsamlingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner styrets fusjonsplan og rapport. 

 
 

Påmelding 
 
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes 
innen 26. april kl. 12.00 enten til adressen: DnbNor Bank ASA, 
Verdipapirservice, 0021 Oslo, pr. telefax nr. 22 48 11 71, eller elektronisk via 
Investortjenester. Påmelding kan også registreres via selskapets hjemmeside 
www.gjensidige.com. Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne. 
 
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. 
Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av 
fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne. Fullmaktsskjema kan sendes 
elektronisk via Investortjenester, eller til DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, 
innen ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og 
eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge 
fullmakten. 
 
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. Allmennaksjeloven § 4-10, 
og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle 
aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle 
aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. 
 
Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt og at han har en reell 
aksjeeierinteresse i Selskapet, kan han etter Selskapets oppfatning stemme for 
aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av 
møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med 
alminnelig flertall.  
  
Gjensidige Forsikring ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk 
lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet 
har pr dagen for denne innkallingen utstedt 500.000.000 aksjer og hver aksje 
har i generalforsamlingen èn stemme. Aksjene har også for øvrig like 
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rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 
26.983 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.      
 
Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på 
selskapets hjemmeside, www.gjensidige.com. Aksjeeier kan ved henvendelse 
til selskapet likevel kreve å få saksdokumentene tilsendt vederlagsfritt. 
 

Oslo, 25. mars 2011 
 

Styret i Gjensidige Forsikring ASA 
 

Oversikt over vedlegg til innkallingen: 
 
Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 

regnskapsåret 2010 (tilgjengelig på www.gjensidige.com) 
Vedlegg 2: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er 

distribuert til aksjeeierne) 
Vedlegg 3: Innstilling fra valgkomiteen (tilgjengelig på 

www.gjensidige.com)  
 
 



 
 
Melding om fusjon av 
morselskapet 
Gjensidige forsikring 
ASA med det heleide 
datterselskapet 
Tennant 
Försäkringsaktiebolag
 
 
Som aksjeeier i selskapet Gjensidige 
Forsikring ASA orienteres De med dette om 
at styrene i selskapene Gjensidige 
Forsikring ASA og i det heleide 
datterselskapet Tennant 
Försäkringsaktiebolag har utarbeidet en 
fusjonsplan. Fusjonsplanen omhandler 
fusjonen av Tennant Försäkringsaktiebolag 
inn i Gjensidige Forsikring ASA etter 
reglene om forenklede fusjoner over 
landegrensene.  
 
 
 
 
Ved å fusjonere selskapene vil man 
forenkle selskapsstrukturen og på den 
måte tilrettelegge forholdene best mulig 
for en rasjonell og effektiv drift. Det legges 
til grunn at den nye konsernmodellen vil 
skape en klarere arbeidsfordeling, 
forenklede rutiner samt gi konsernet en 
mer oversiktlig eier- og styringsstruktur. 
På denne måten vil det bli lagt til rette for 
et aktivt eierskap og en bedre utnyttelse 
av konsernets økonomiske og 
menneskelige ressurser.  
 
Vedtakelsen av fusjonsplanen skal opp til 
behandling i generalforsamlingsmøte i 
Gjensidige Forsikring ASA den 27. april 
2011, mens styret i Tennant 
Försäkringsaktiebolag planlegger å vedta 
sammenslåingen (fusjonen) av selskapene 
på styremøte den 17. mars 2011.  

Notice regarding a 
merger between 
Gjensidige Forsikring 
ASA , as the parent 
company, and Tennant 
Försäkringsaktiebolag, 
a wholly‐owned 
subsidiary 
As a shareholder in Gjensidige Forsikring 
ASA, you are hereby informed that the 
Boards of directors in Gjensidige Forsikring 
ASA and its wholly –owned subsidiary, 
Tennant Försäkringsaktiebolag, have 
prepared a joint Mergerplan regarding a 
merger of the two companies.  According 
to the mergerplan, Tennant 
Försakringsaktiebolag, will be merged into 
Gjensidige Forsikring ASA in accordance 
with the simplified regulation regarding 
Merger between parent-companies and 
wholly-owned subsididaries across national 
borders.  
 
The merger will lead to a simplification of 
the company structure, making it possible 
for a more rational and effective 
operations. The new company structure is 
believed to clarify the distribution of work, 
simplify processes and create a clearer 
ownership  and management structure. 
This will help facilitate an active ownership 
and a better utilization of the Group’s 
financial and human resources.  
 
 
 
The mergerplan will be subject for approval 
by the General Meeting in Gjensidige 
Forsikring ASA on 27. April 2011, while the 
approval will be made by the Board of 
Directors in Tennant Försäkringsaktiebolag 
on 17. March 2011.  
 



 
Det legges til grunn at fusjonen ikke vil 
påvirke selskapets økonomiske stilling, den 
får ingen resultateffekt og ingen effekt på 
egenkapitalen.  
 
Ved utløpet av 2010 var det 2020 ansatte i 
Gjensidige Forsikring ASA. I Tennant 
Försäkringsaktiebolag er det 45 ansatte.  
 
 
Fusjonsplanen og øvrige saksdokumenter 
er gjort tilgjengelige på Gjensidige 
Forsikring ASA’s nettsider ” 
gjensidige.com”.  Dokumentene er også 
lagt ut på selskapets forretningskontor.  
 
Aksjeeierne kan kreve å få tilsendt 
dokumentene  vederlagsfritt. 

 

 
It is expected that the company’s  financial 
position, result and equity will remain 
unchanged and not be effected by the 
merger,   
 
By the end of 2010 there were 2020 
employees in Gjensidige Forsikring ASA. In 
Tennant Försäkringsaktiebolag, there are 
45 employees.  
 
The mergeplan with all attachements are 
made available at “gjensidige.com”.  The 
documents are also made available at the 
premises of the company.  
 
 
Any shareholder has the right to demand 
that the documents are sent him by 
ordinary mail and without any charges.  

 

Oslo, den 25. mars 2011 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

________________________________ 
Inge K. Hansen 

Styreleder 
På vegne av styret i Gjensidige Forsikring ASA 

 



 

 Pinkode:                      Referansenr.:  
 

Innkalling til ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring 
ASA avholdes  27 april 2011 kl 15.00 i 
Konferansesenteret Felix, Bryggetorget 3, 0125 
Oslo. 

  
 
I det tilfellet aksjeeieren er et foretak  
vil aksjeeieren være representert ved: _______________________________________ 

           Navn  (Ved fullmakt benyttes blanketten under) 
Møteseddel 
Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Gjensidige 
Forsikring ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: 22 48 11 71.  
Påmelding kan også skje fra Gjensidige Forsikring ASA`s hjemmeside www.gjensidige.com eller via Investortjenester. 
Referansenummeret må oppgis ved påmelding.  
 
Påmeldingen må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 26. april 2011 kl 12.00. 
 
Undertegnede vil møte på Gjensidige Forsikring ASAs ordinære generalforsamling onsdag 27. april 2011 og avgi stemme for  
  

 
 
egne aksjer  

   
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

 
Totalt 

  
Aksjer 

  
 
_____________________________________ _____________________ ____________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved eget oppmøte.  
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 

 
 
Fullmakt uten stemmeinstruks   Pinkode:                         Referansenr.:  
Dersom De selv ikke kan møte 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 til styrets leder eller den 
han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi 
stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.  
 
Fullmakten bes sendt til Gjensidige Forsikring ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO,  
eller til telefaks: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester.  
Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. 
 
Fullmakten må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 26. april 2011 kl 12.00. 
 
Undertegnede:  
 
gir herved (sett kryss): 
 
 

 
styrets leder (eller den han bemyndiger),  

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i Gjensidige Forsikring ASAs ordinære generalforsamling 27. april 2011 for 
mine/våre aksjer. 
 
_____________________________________ _____________________ ____________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 
 

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal 
det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).





 

Fullmakt med stemmeinstruks       Pinkode:                        Referansenr.:   
 
Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen  
under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De 
bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder 
eller den han bemyndiger. 
 
Fullmakten sendes per post til Gjensidige Forsikring ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til 
telefaks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. 
Fullmakten må være registrert hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 26. april 2011 kl 12.00. 
 

Undertegnede:  
 
gir herved (sett kryss): 
 
 

 
styrets leder (eller den han bemyndiger),  

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinære generalforsamling 27. april 2011.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor  
vil anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør 
stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det  
tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en 
slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  
 
Agenda generalforsamling 2011  For Mot Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører    

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger    

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden    

4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen med møteleder    

5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 – herunder  

    disponering av årsresultatet 

 

 

 

 

 

 

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

7. Endring i vedtektene    

8. Endring i instrukser    

9. Valg  

 Representanter til Representantskapet i henhold til valgkomiteens innstilling 

 

 

 

 

 

 

 Representanter til Kontrollkomiteen i henhold til valgkomiteens innstilling    

 Representanter til Valgkomiteen/Nominasjonskomiteen i henhold til valgkomiteens 
innstilling 

   

10. Godtgjørelser 

 Godtgjørelse til representantskapet 

 Godtgjørelse til Kontrollkomiteen 

 Godtgjørelse til Valgkomiteen/Nominasjonskomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fullmakt til erverv av egne aksjer    

12. Fusjon mellom Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige Forsikring ASA    

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Gjensidige Forsikring ASAs ordinære  
generalforsamling 27. april 2011 for mine/våre aksjer.  
 
 
_____________________________________ _____________________ ____________________________________________________ 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 
 

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom 
på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et 
selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.  
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