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Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA  
Fra: Styret 
Dato.  26. mars 2010 
 

Omdanning av Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap og 
etablering av finansstiftelse 
 
Innledning 
 
Styret fremmer med dette forslag til omdanning av Gjensidige Forsikring BA til et 
allmennaksjeselskap som tar opp i seg og viderefører selskapets historie, rettigheter og 
plikter under navnet Gjensidige Forsikring ASA.  
Selskapsstrukturen i konsernet for øvrig vil ikke endres, slik at ASA viderefører den 
morselskapsrollen som BA har hatt. 

Gjensidigestiftelsen har vedtatt omdanning til en finansstiftelse på betingelse av at 
generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA vedtar omdanning. De vedlagte dokumenter 
gir derfor et samlet bilde av omdanningens faktiske, regnskapsmessige og juridiske virkninger 
av de vedtak styret inviterer generalforsamlingen til å fatte. 

Representantskapet behandlet saken i sitt møte 24. mars 2010 og gjorde følgende 
enstemmige vedtak: 

Representantskapet støtter styrets innstilling til generalforsamlingen om at Gjensidige 
Forsikring BA omdannes til allmennaksjeselskap med vedtekter, instrukser og øvrige 
vilkår som fremgår av generalforsamlingssaken 

Bakgrunn 

Under følger først et kort tilbakeblikk for å repetere utviklingen de siste ti år – de sentrale 
diskusjonene, erkjennelsene og de vedtak som er fattet på veien frem til i dag. 

Gjensidige har fra 2001 bygget og videreutviklet virksomheten med utgangspunkt i de samme 
krav til avkastning, styring, utvikling og vekst som forsikringsaksjeselskaper har. En slik 
tilnærming forutsetter at ikke hele selskapets overskudd over tid kan tilbakeholdes. 
Tilbakehold av overskudd må foretas etter de samme prinsipper som for et aksjeselskap. 
Individuelt utbytte var derfor en del av diskusjonene i 2001, men på grunn av den 
økonomiske og strategiske situasjonen selskapet var i på det tidspunktet, ble ikke spørsmålet 
om utbytte satt på spissen før noen år senere. 

Utbyttediskusjonene munnet først ut i et vedtak om såkalt kollektivt utbytte. Ønsket om 
individuelt utbytte sto sterkt, men bakgrunnen for vedtaket om såkalt kollektivt utbytte var 
økonomiske beregninger som viste at et individuelt utbytte kombinert med nødvendig 
tilbakehold av overskudd som gjensidig selskap, ikke var stort nok til å forsvare innføring av 
individuelt utbytte. Kollektivt utbytte ble første gang vedtatt på generalforsamlingen i april 
2007.  

Gjensidige er godt kapitalisert, men mangel på egenkapital er likevel en begrensende faktor 
for å ta en ledende rolle i transaksjoner som underbygger selskapets vekst- og 
utviklingsstrategi. Denne strategien har det enkle utgangspunkt at selskaper som ikke har et 
vekst- og utviklingsperspektiv, fort forvitrer og ikke vil kunne oppfylle sitt primærformål – 
gode og konkurransedyktige forsikringsprodukter. Spørsmålet om et eget egenkapital-
instrument for å finansiere en slik vekst, ble derfor en sentral og bredt anlagt diskusjon i 
2007. 

Utredningen munnet ut i det enstemmige generalforsamlingsvedtaket i oktober 2007 om å 
utstede et egenkapitalinstrument (egenkapitalbevis). Forutsetningen i de økonomiske 
beregningene knyttet til individuelt utbytte ble endret (behovet for tilbakehold av overskudd 
som gjensidig selskap), og individuelt utbytte ble dermed mulig. 
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Resultatet av prosessen fra 2001 ble altså et lønnsomhetsorientert selskap med fokus på 
vekst og utvikling, kollektivt utbytte (nå gjennom Gjensidigestiftelsen) og individuelt utbytte 
for å styrke det særegne mellom kunde og selskap. Det har vært tro og tvil og annen 
usikkerhet på veien frem til beslutningene, men dagens plattform er likevel enstemmig 
vedtatt og danner derfor en samlet og felles plattform i fortsettelsen. 

Planen var å børsnotere selskapet allerede i slutten av 2007 eller starten av 2008, men dette 
ble ikke realisert som følge av finanskrisen. Børsnoteringen var ikke et mål i seg selv, men et 
middel. Styret kunne derfor være opportunistisk. Selskapet har i perioden stått fjellstøtt, og 
har hatt tilstrekkelig handlingsrom. Børsnoteringen er vedtatt, og planlegges nå gjennomført i 
2010. Om den skal gjennomføres vil styret ta stilling til etter en totalvurdering tettere opp 
mot børsnoteringstidspunktet. 

I juni 2009 ble det vedtatt nye lovregler som åpner for en annen organisering av 
styringsstrukturen enn den som ble valgt høsten 2007. Dette kan gi mer kraftfulle muligheter 
til å realisere målene innenfor Gjensidiges grunnleggende rammer og erkjennelser. Det er nå 
en valgmulighet man ikke hadde i 2007. Finanskrisen med derpå følgende utsettelse av 
børsnoteringen, har gitt en fornyet mulighet til å vurdere organisering, og om man skal 
realisere planen med egenkapitalbevis som egenkapitalinstrument eller aksjer. 

Det ovenstående har vært grunnlaget for kundestyringsutvalgets arbeid med de 
organisatoriske løsningene. Rapporten behandler i prinsippet bare organisatoriske spørsmål 
som følge av en eventuell omdanning av selskapet til et allmennaksjeselskap. 
Organisasjonsspørsmålene, og de utfordringer som dannet utgangspunkt for ordførerutvalgets 
rapport i fjor, er i seg selv ikke grunnlaget for å endre selskapsform. 
Organisasjonsspørsmålene er imidlertid en viktig forutsetning for å endre selskapsform for å 
møte de utfordringer og muligheter styret ser fremover. 

Begrunnelse  

Det er ikke tvil om at aksjer gir det beste utgangspunkt for selskapets videre utvikling. Aksjer 
gir flere muligheter enn egenkapitalbevis, og gir en fleksibilitet (kapitalmessig og strukturelt) 
som øker mulighetene for Gjensidige til å være en ledende aktør. Aksjer gir også en mer 
balansert risikofordeling mellom eksterne eiere og kundene som eiere (stiftelsen). 

Gjensidige vil være blant de største selskapene på Oslo Børs, og vil fremover være avhengig 
av interesse fra utenlandske investorer for å sikre god likviditet i egenkapitalinstrumentet og 
verdiutvikling. Det mest verdiskapende, og det som sikrer en langsiktig vekst- og 
utviklingsstrategi, vil derfor være å velge aksjer som egenkapitalinstrument. 

Omdanningen vil også forenkle og styrke kundestyringen. Kundenes eierskap blir bedre 
organisert og operasjonalisert gjennom en stiftelse, noe som tydeliggjør bedre kundenes 
eierrolle. Eksterne investorer vil være opptatt av nettopp dette – en eier med de samme 
økonomiske avkastningsmål, og som opptrer organisert og profesjonelt. 

Egenkapitalbevis gir en formell varig styringsrett til kundene, fordi egenkapitalbeviseierne 
ikke kan få større stemmemakt enn 40 prosent uavhengig av hvor mye kapital de eier i 
virksomheten. Motposten til denne begrensningen i styringsretten er nettopp at 
egenkapitalbeviseierne står mindre risiko, men med samme rett til avkastning. Med aksjer vil 
det ikke være en slik økonomisk skjevhet.    

Scenarioer 

Gjensidigestiftelsen vil som finansstiftelse være en betydelig og langsiktig investor i 
Gjensidige Forsikring ASA. Kundestyringsutvalget har foreslått en eierpolitikk som styret har 
sluttet seg til, og som inngår som stiftelsens initiale eierpolitikk. Det legges opp til et 
langsiktig eierskap på minimum 60 prosent, og at styret i stiftelsen har fullmakt til å ta stilling 
til omfanget av eierskapet over dette nivået på kort og lang sikt ut fra blant annet 
lønnsomhets- og verdiskapingsbetraktninger. 

Styret mener at stiftelsens største utfordring som eier, er evnen til å utøve klokskap i sin 
eierutøvelse. De formelle mulighetene til styring og kontroll er betydelige selv ved et 60 
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prosent eierskap. Dersom det antas at halvparten av de eksterne aksjonærene møter på 
generalforsamlingen, vil stiftelsen ha 75 prosent av stemmene. Dersom 75 prosent av de 
eksterne aksjonærene møter, vil stiftelsen ha 67 prosent av stemmene i generalforsamlingen. 

Så lenge stiftelsen har mer enn en tredel av stemmene i generalforsamlingen (20 prosent 
eierandel er tilstrekkelig med samme forutsetninger som ovenfor), vil stiftelsen kunne stoppe 
forslag som innebærer vedtektsendringer, dersom dette etter stiftelsens vurdering ikke er 
verdiskapende eller ikke er i samsvar med selskapets strategi.  

På denne bakgrunn mener styret at interesseavveiningen mellom økt styringsrett kombinert 
med økt risiko, og den innflytelse man faktisk oppnår med redusert risiko, klart går i favør av 
omdanning til allmennaksjeselskap med redusert risiko.  

Kundestyringsutvalget og mange høringsinstanser har lagt vesentlig vekt på å etablere en 
kraftfull stiftelse med kapasitet til å delta i en videre utvikling – ikke bare la seg vanne ut 
eiermessig. Det er derfor lagt opp til én stiftelse og én kapital. Ved nedsalg vil stiftelsen 
etablere en likvid kapitalbase som både gir grunnlag for å øke de økonomiske rammene for 
gavevirksomheten og for å reinvestere eller delta i kapitalutvidelser i ASA. En aksjemodell 
med en eierstiftelse gir med andre ord økte muligheter til å støtte og utvikle virksomheten.  

Både kundestyringsutvalget og høringsuttalelsene har lagt vekt på at skattemessige forhold 
for stiftelsen ikke skal ha avgjørende betydning for hvordan en organiserer og utøver 
virksomheten. Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet – skattereglene er i 
stadig utvikling og derfor foranderlige på kort sikt.  

Selve omdanningen av Gjensidige Forsikring anses i utgangspunktet som en skattepliktig 
overføring av selskapets virksomhet til Gjensidige Forsikring ASA basert på virkelige verdier. 
Det vil bli søkt Finansdepartementet om lempe fra slik beskatning, og erfaringsmessig 
godkjenner departementet normalt slike søknader. Det er en forutsetning for 
reorganiseringen.  

Nyetablerte Gjensidige Forsikring ASA vil være alminnelig inntektsskattepliktig etter de regler 
som gjelder for forsikringsaksjeselskaper, og vil blant annet ikke være gjenstand for 
formuesbeskatning. Dette gir en skattemessig fordel i forhold til dagens gjensidige eierform. 

Stiftelsen vil få alminnelig skatteplikt dersom den anses å ha erverv til formål, noe som 
innebærer at virksomheten er egnet til å skape økonomisk overskudd. Det foreligger 
begrenset retts- og administrativ praksis som klargjør det nærmere innholdet i 
bestemmelsen. Det innebærer at selv om en innretter virksomheten mot ikke å drive 
ervervsvirksomhet, er ikke dette noen garanti for skattefrihet. Hva det skattemessige 
resultatet vil bli, er derfor usikkert. Usikkerheten rundt stiftelsens fremtidige skatteplikt er 
ikke avgjørende for styrets forslag om omdanning.   

Vedtekter og styringsstruktur i det omdannede selskapet         

Vedlagt følger styrets forslag til vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA (vedlegg 1), som vil 
bli opprettet dersom generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag. Vedtektene bygger på 
sammenlignbare selskapers vedtekter, og er vesentlig kortere enn tradisjonen er for 
Gjensidige. 

Selskapets formål bygger på samme lest som gjeldende formålsbestemmelse, men er noe 
forenklet. Virksomheten skal være en allmenn forsikringstilbyder overfor norskbaserte 
privatpersoner og virksomheter, og skal tilby forsikringsprodukter på forretningsmessige 
vilkår. Formålsbestemmelsen åpner også for virksomhetens nordiske strategi og videre 
utvikling av breddesatsingen (bank, pensjon og sparing). 

Brannkassenes plass i strukturen fremover er også vedtektssikret både i ASAs og stiftelsens 
vedtekter. 

I tillegg til vedtekter vedlegges også aktuelle instrukser, som vedlegg 2 valgkomitéinstruks og 
som vedlegg 3 kontrollkomitéinstruks. Det vises til vedlagte kommentarer til enkelte 
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vedtektsbestemmelser som gir ytterligere informasjon om sentrale vedtektsbestemmelser 
(vedlegg 4). 

Det må velges personer til de ulike verv i det nye ASA. Dette valget foretas av 
generalforsamlingen i forbindelse med omdanningsbeslutningen. For å forberede valget, har 
styret etablert en interimsvalgkomité med representasjon fra alle eierutvalg, brannkassene, 
kundestyringsutvalgets leder, Gjensidigestiftelsens valgkomitéleder og Gjensidige Forsikring 
BAs valgkomitéleder. Sistnevnte har ledet arbeidet. Det er styret som fremmer 
omdanningssaken, og som må fremme forslag til valg. Styrets innstilling (både i 
Gjensidigestiftelsen og Gjensidige Forsikring BA) er i tråd med interimsvalgkomiteens 
innstilling. Styret foreslår at valgkomiteen i ASA utvides til fem medlemmer for å ivareta 
kontinuiteten i arbeidet, og at stiftelsens styre utvides til 11 medlemmer for å gi plass til 
kompetanse særlig innen kapitalforvaltning. 

Vedlagt følger en illustrasjon som viser viktige rammer for valgene (vedlegg 19). 

Vedtekter og styringsstruktur i Gjensidigestiftelsen         

Omdanningsreglene legger opp til at generalforsamlingen samtidig med omdanningen 
oppretter en finansstiftelse. Det er styret som anses som opprettere av en slik stiftelse. Loven 
gir et unntak for (i praksis) Gjensidige. Omdanningen kan skje mot Gjensidigestiftelsen 
dersom den samtidig vedtar å omdanne seg til finansstiftelse og underlegges de alminnelige 
reglene for finansstiftelser i finansieringsvirksomhetsloven (heretter finansvl).  

Styret i Gjensidigestiftelsen behandlet den 10. mars 2010 (samme dag som styret i 
Gjensidige Forsikring BA) spørsmålet om omdanning av Stiftelsen fra en alminnelig stiftelse til 
en finansstiftelse jf. finansvl.  § 2d-1 fjerde ledd, jf. kapittel 2d, og behandlet i denne 
sammenheng vedtekter for nye Gjensidigestiftelsen. Styret i Gjensidigestiftelsen vedtok 
enstemmig følgende vedtak om omdanning:  

1. Gjensidigestiftelsen omdannes til finansstiftelse (Gjensidigestiftelsen), jf. finansvl. § 
2d-1 fjerde ledd. Virksomheten i Gjensidigestiftelsen videreføres i nye 
Gjensidigestiftelsen. Kapital som tilføres stiftelsen ved omdanningen tillegges annen 
egenkapital. Nye Gjensidigestiftelsens vedtekter skal fra omdanningstidspunktet ha 
den ordlyd som følger av vedlegg 3. (Se vedlegg 5 til denne sak.) Endring av 
Gjensidigestiftelsens vedtekter er betinget av at omdanning av Gjensidige Forsikring 
BA godkjennes og at konsesjon gis på tilfredsstillende vilkår. Vedtektene skal også 
godkjennes av Finanstilsynet. 
 

2. Omdanningen av Gjensidigestiftelsen skal skje i forbindelse med at Gjensidige 
Forsikring BA omdannes til Gjensidige Forsikring ASA, jf. finansvl. kapittel 2c III. 
Aksjene i Gjensidige Forsikring ASA skal i henhold til finansvl. kapittel 2c III tilordnes 
finansstiftelsen og eiere av egenkapitalbevis. Dette innebærer at alle aksjene i 
Gjensidige Forsikring ASA tilordnes Gjensidigestiftelsen. Forutsatt vedtatt av 
generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA skal Gjensidig Forsikring ASAs 
vedtekter fra omdanningstidspunktet ha den ordlyd som følger av vedlegg 4. (Se 
vedlegg 1 til denne sak.) 

 
3. Ved omdanningen gis styret i Gjensidige Forsikring ASA av Gjensidigestiftelsen 

fullmakt til å selge aksjene i Gjensidige Forsikring ASA i intervallet fra 0 prosent til 40 
prosent av aksjene. Fullmakten erstatter forpliktelser og avtaler vedrørende salg av 
egenkapitalbevis Gjensidigestiftelsen har mottatt fra Gjensidige Forsikring BA. Vedtak 
om salg av aksjer utover det som følger av dette punkt 3 tilligger Gjensidigestiftelsen. 

 
4. Styret skal iverksette omdanningsvedtaket. Styret, eller den styret bemyndiger, skal 

bl.a.: 
a. fastsette nærmere tidspunkt for gjennomføring av omdanningen; 
b. utarbeide dokumentasjon og foreta de disposisjoner som er nødvendige og 

hensiktsmessige for å gjennomføre omdanningsvedtaket, herunder innhente 
nødvendige tillatelser og konsesjoner i forbindelse med omdanningen; og 
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c.    styret kan foreta endringer i vedtaket, herunder i vedtektene til 
Gjensidigestiftelsen, som av styret anses mindre vesentlige.  

 

Omdanningsvedtaket i Gjensidige Forsikring BA vil være betinget av at det er de vedlagte 
vedtekter for nye Gjensidigestiftelsen som danner grunnlag for omdanningen av stiftelsen.  

Gjensidigestiftelsen vil ha følgende tre hovedoppgaver:  

1) Utøve kundeeierskapet 
2) Formidle kundeutbyttet til de norskbaserte skadeforsikringskundene 
3) Utøve gavevirksomheten 

Det legges opp til at stiftelsen vil kunne akkumulere kapital som følge av for eksempel 
utbetaling av ekstraordinære utbytter fra ASA og salg av tegningsretter. Nedsalget av aksjer 
vil også gi stiftelsen betydelig kapital for å kunne realisere de tre formålene. Den fremtidige 
skattemessige behandling av stiftelsen er avhengig av en rekke forhold. Utfallet på dette 
punkt har, som nevnt over, ikke betydning for saken, mens lempesøknaden som knyttes til 
selve omdanningen forutsetningsvis må få et positivt utfall. Basert på tidligere praksis knyttet 
til omdanninger, forventes et positivt utfall. 

Det vises for øvrig til vedlagte kommentarer til enkelte vedtektsbestemmelser som er vedlagt 
som vedlegg 6. Det er i tillegg laget en rekke instrukser som danner grunnlag for 
Gjensidigestiftelsens fremtidige virke fra og med gjennomføringen av omdanningen. Disse 
forutsettes vedtatt på Gjensidigestiftelsens generalforsamling, som vil bli avholdt samtidig 
med generalforsamlingen til Gjensidige Forsikring BA. Det er: 

 Vedlegg 7: Instruks for Gjensidigestiftelsens valgkomité 

 Vedlegg 8: Instruks for eierutvalgets valgkomité 

 Vedlegg 9: Retningsliner for valg til Gjensidigestiftelsens generalforsamling 

 Vedlegg 10: Instruks for kontrollutvalget i Gjensidigestiftelsen  

 Vedlegg 11: Eierpolitikk 

 Vedlegg 12: Gavepolitikk 

Det må velges personer til de ulike verv i Gjensidigestiftelsen. Dette valget gjennomføres av 
stiftelsens generalforsamling samme dag som generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring BA 
behandler saken. Styrets innstilling (både i Gjensidigestiftelsen og Gjensidige Forsikring BA) 
er i tråd med interimsvalgkomiteens innstilling (innstilling til valg i Gjensidigestiftelsen 
vedlegges som vedlegg 20).      

Åpningsbalanse for det omdannede selskapet 

Loven krever at det legges frem utkast til åpningsbalanse for ASA. ASA vil være en 
videreføring av BA, og utgangspunktet for åpningsbalansen må derfor være årsregnskapet for 
BA for 2009, dvs tallene pr. 31. desember 2009 som tas inn pr. 1. januar 2010 før første 
transaksjon i 2010. 

Det er ikke nødvendig å justere tallene for transaksjoner i 2010, men det er nødvendig å 
bekrefte at det i sum ikke har vært negative hendelser fra 1. januar til 26. mars 2010 som 
påvirker tallene negativt. Styret bekreftet 26. mars tallene pr. 1. januar 2010. Vedlagte 
utkast til åpningsbalanse, som vedlegges som vedlegg 13, kan derfor legges til grunn i 
forbindelse med generalforsamlingens behandling av saken. 

Revisor har avgitt uttalelser.  Revisors bekreftelser vedlegges som vedlegg 14 a og b.   
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Ny balanse for Gjensidigestiftelsen   

Loven krever også at det legges frem utkast til åpningsbalanse for nye Gjensidigestiftelsen. 
Utgangspunktet for åpningsbalansen er årsregnskapet for Gjensidigestiftelsen for 2009 justert 
for tilførsel av aksjer som følge av omdanningen. 25 % av aksjene vil være bytte av 
egenkapitalbevis og representerer derfor ingen endring i forhold til årsregnskapet, mens 75 % 
av aksjene er en konsekvens av omdanningen. 

Styret i Gjensidigestiftelsen bekreftet den 26. mars vedlagte utkast til åpningsbalanse, som 
vedlegges som vedlegg 15. Den kan derfor legges til grunn i forbindelse med 
generalforsamlingens behandling av saken. 

Gjensidigestiftelsens revisor har avgitt uttalelse som vedlegges som vedlegg 16.  

Konsesjonsforbehold 

Begge omdanningsvedtakene (i Gjensidige Forsikring BA og i Gjensidigestiftelsen) vil 
konsesjonsmessig bli behandlet samlet. Det er dagens styrer som må ta stilling til om 
eventuelle konsesjonsvilkår er av en slik art at det må foretas en fornyet 
generalforsamlingsbehandling. Generalforsamlingsvedtakene er utformet slik at styrene kan 
akseptere og gjennomføre mindre vesentlige endringer uten ny behandling i 
generalforsamlingene.  

Gjennomføring – veien videre 

Gjennomføring skjer først når det foreligger konsesjon på vilkår styrene kan akseptere. Det er 
styrene som gjennomfører omdanningen, det vil si sletter Gjensidige Forsikring BA og 
registrerer det nye Gjensidige Forsikring ASA og tilsvarende flytter stiftelsen fra 
Stiftelsestilsynet til Finanstilsynet.  

Det er først fra dette tidspunkt valgene som er forbundet med omdanning effektueres. Frem 
til det tidspunktet vil dagens organer fungere som før, og det må gjennomføres ordinære valg 
i representantskapsmøtet 24. mars etter gjeldende vedtekter, og tilsvarende i 
generalforsamlingene 23. april både i Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen. 

Det er forventet at gjennomføring kan skje i juni 2010.  

Omdanning av Gjensidige Forsikring BA innebærer et allmennaksjeselskap som tar opp i seg 
og viderefører selskapets historie, rettigheter og plikter under navnet Gjensidige Forsikring 
ASA. Retningen og strategien forblir uendret, og retningslinjer for virksomheten vedtatt av 
representantskapet i BA, videreføres i det omdannede selskapet. Det redegjøres derfor ikke 
nærmere for retningslinjene til Gjensidige Forsikring ASA utover det at selskapet arver og 
viderefører dagens virksomhet innenfor de rammer som ligger i vedlagte utkast til vedtekter. 

Børsnotering og nedsalg av aksjer 

Dersom omdanningen gjennomføres, vil det være styret i Gjensidige Forsikring ASA som vil 
forestå og gjennomføre børsnoteringen av selskapet. I den forbindelse må styret utarbeide og 
signere et prospekt, som danner grunnlaget for børsnoteringen og de opplysninger markedet 
må ha for å kunne ta stilling til det verdiforslaget som fremmes, og om man ønsker å kjøpe 
aksjer av Gjensidigestiftelsen. 

Det er Gjensidigestiftelsen som eier aksjene, og som vil selge aksjene, betale kostnadene 
forbundet med dette og motta oppgjør for salget. 

Gjensidigestiftelsen har tidligere mottatt 25 prosent av aksjene (opprinnelig som 
egenkapitalbevis, som automatisk blir konvertert til aksjer) som gave. Det var knyttet vilkår 
til disse, nemlig at salget ble gjennomført i henhold til instruksjoner fra Gjensidige Forsikring 
BA. 

Ved omdanningene blir situasjonen noe annerledes. Det er etablert avtale om at styret og 
administrasjonen i Gjensidige Forsikring BA (senere ASA) leder og gjennomfører arbeidet, og 
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at styret i Gjensidigestiftelsen holdes løpende orientert, se ovennevnte vedtak i styret i 
Gjensidigestiftelsen. Det legges opp til at generalforsamlingen bekrefter en slik 
fremgangsmåte.   

 

Innstilling: 

1. Gjensidige Forsikring BA omdannes til allmennaksjeselskap (Gjensidige Forsikring 
ASA) etter stiftelsesmodellen angitt i finansvl. § 2c-13 flg. Virksomheten i Gjensidige 
Forsikring BA videreføres i Gjensidige Forsikring ASA, som ved omdannelsen overtar 
Gjensidige Forsikring BAs konsesjon, eiendeler og forpliktelser i sin helhet. Gjensidige 
Forsikring ASAs vedtekter skal fra omdanningstidspunktet ha den ordlyd som følger av 
vedlegg 1 til saken. 

 
2. I forbindelse med omdanningen av Gjensidige Forsikring ASA skal Gjensidigestiftelsen 

omdannes til en finansstiftelse etter finansvl. kapittel 2d. Kapital som tilføres stiftelsen 
ved omdanningen, tillegges annen egenkapital. Aksjene i Gjensidige Forsikring ASA 
skal i henhold til finansvl. kapittel 2c III tilordnes finansstiftelsen og eiere av 
egenkapitalbevis. Dette innebærer at alle aksjene i Gjensidige Forsikring ASA tilordnes 
Gjensidigestiftelsen. Forutsatt vedtatt av styret i Gjensidigestiftelsen skal nye 
Gjensidigestiftelsens vedtekter fra omdanningstidspunktet ha den ordlyd som følger av 
vedlegg 5 til saken.  

 
3. Alle aksjer i Gjensidige Forsikring ASA skal gi lik rett i selskapet. Aksjene vil gi rett til 

utbytte fra det tidspunkt stiftelsen av selskapet er registrert i Foretaksregisteret. 
 

4. Generalforsamlingen godkjenner videre følgende dokumenter: 
  

a. Utkast til Stiftelsesprotokoll for Gjensidige Forsikring ASA   
b. Utkast til åpningsbalanse for Gjensidige Forsikring ASA med revisorerklæringer 
c.    Utkast til åpningsbalanse for Gjensidigestiftelsen med revisorerklæring 

 
5. Forutsatt at omdanningen av Gjensidige Forsikring BA til Gjensidige Forsikring ASA, 

samt omdanningen av Gjensidigestiftelsen til finansstiftelse, får de nødvendige 
godkjennelsene av myndighetene, fastsetter generalforsamlingen følgende 
dokumenter: 
 

a. Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA  
b. Instruks for kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA   

 
 og godkjenner følgende dokumenter: 
 

c.    Gjensidigestiftelsens vedtekter 
d. Valgkomitéinstruks for Gjensidigestiftelsen  
e. Instruks for eierutvalgets valgkomité  
f.    Retningslinjer for valg til Gjensidigestiftelsens generalforsamling  
g. Instruks for kontrollutvalg i Gjensidigestiftelsen  
h. Eierpolitikk for Gjensidigestiftelsen 
i.    Gavepolitikk for Gjensidigestiftelsen 

 
6. Styret skal iverksette omdanningsvedtaket, og gis i denne forbindelse nødvendige 

fullmakter til dette. Styret, eller den styret bemyndiger, skal bl.a.: 
 

a. sørge for sletting av Gjensidige Forsikring BA som opphørt etter gjennomføring 
av omdanningen; 

b. fastsette nærmere tidspunkt for gjennomføring av omdanningen;  
c.    utarbeide dokumentasjon og foreta de disposisjoner som er nødvendige og 

hensiktsmessige for å gjennomføre omdanningsvedtaket, herunder innhente 
nødvendige tillatelser og konsesjoner i forbindelse med omdanningen;  
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d. kunne godkjenne vilkår for omdanningen fastsatt av Finanstilsynet eller 
Finansdepartementet. 

e. Styret kan foreta endringer i vedtaket, herunder i vedtektene til Gjensidige 
Forsikring ASA, som av styret anses mindre vesentlige. Dersom det er 
nødvendig med endringer i vedtaket som styret anser som vesentlige, skal 
forholdet forelegges generalforsamlingen til ny behandling. 
 

7. Etter omdanningen vil organene i Gjensidige Forsikring ASA bestå av 
generalforsamling, valgkomité, kontrollkomité, representantskap og styre. 
 Følgende velges til følgende verv fra det tidspunkt omdanningsvedtaket gjennomføres: 
 

a. Til representantskapet velges følgende: 
 
  Ordfører:    Bjørn Iversen (styreleder i Stiftelsen)  

  Fra Øst:    Marthe Sondov  
  Fra Innlandet:   Margrete Ruud Skjeseth  

Fra Syd:    Lilly T. Stakkeland  
Fra Vestlandet:   Inger Tone Ødegård  
Fra Nord:    Mette Rostad  
Fra brannkassene:   Arne G. Krog 
Fra kapitalmarkedet:   John Ove Ottestad 
Fra kapitalmarkedet:   Benedikte Bettina Bjørn  
Fra eierutvalg 1 år:   Torstein Indrebø  
Fra eierutvalg 1 år:   Even Søfteland 
Fra eierutvalg 1 år:   Trond Bakke 
Fra eierutvalg 1 år:   Kirsten Værdal (varaordfører) 
Fra Østifterne:   Styrets forslag til kandidat fremlegges i møtet 
 
Vara 1:   Ivar Kvinlaug 
Vara 2:   Randi Dille 
Vara 3:   Haldor Lillebø  
Vara 4:   Kari Stavne Reitan 

 
   De ansatte foretar sine valg senere. 

 
b. Til kontrollkomiteen velges følgende: 

 
  Leder:     Sven Iver Steen  
  Medlem:    Hallvard Strømme  
  Medlem:    Lise Lotte Aune Lee  
   
  Varamedlem:    Vigdis Myhre Næsseth  

  
c. Til valgkomiteen velges følgende: 

 
  Leder:     Bjørn Iversen (styreleder i Stiftelsen)  

  Medlem:    Jan Eyolf Brustad (valgkomitéleder i Stiftelsen)  
  Medlem:    John Ove Ottestad  
  Medlem:    Benedikte Bettina Bjørn 
  Medlem:   Kirsten I. Værdal  
   
  Varamedlem 1:  Clara Faraasen 
  Varamedlem 2:  Inger Tone Ødegård  
 

De ansatte foretar sine valg av representanter som deltar ved nominasjoner av 
ordfører, varaordfører og styreleder senere. 
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d. Til styret velges følgende: 
 

   Leder:  Inge K. Hansen  

   Medlem: Personlig varamedlem: 

   Fra styret i Stiftelsen:  Randi B. Sætershagen Sissel Monsvold  
   Fra styret i Stiftelsen:  Tor Øwre Per Engebreth Askilsrud  
   Fra eierutvalgene:  Trond Andersen  Ingun M. Leikvoll 
   Uavhengig: Inge K. Hansen Per Andersen 
   Uavhengig:   Hans-Erik Andersson  Knud Daugaard  
   Uavhengig:  Gisele Marchand  Wenche Teigland 
   Uavhengig:  Mari Skjærstad  Laila S. Dahlen  
 
   De ansatte foretar sine valg senere. 
 

8. Omdanningen er betinget av at Gjensidigestiftelsen gjør vedtak overensstemmende 
med den dokumentasjon som er fremlagt for generalforsamlingen når det gjelder 
vedtekter, instrukser og personvalg. Styret kan akseptere mindre vesentlige endringer 
dersom det er nødvendig i forhold til konsesjonsvilkår myndighetene måtte fastsette. 

 
 
 
Inge K. Hansen 
Styrets leder 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 
2. Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 
3. Instruks for kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 
4. Kommentarer til vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 
5. Vedtekter for Gjensidigestiftelsen 
6. Kommentarer til vedtekter for Gjensidigestiftelsen 
7. Instruks for valgkomiteen i Gjensidigestiftelsen  
8. Instruks for eierutvalgets valgkomité 
9. Retningsliner for valg til Gjensidigestiftelsens generalforsamling 
10. Instruks for kontrollutvalget i Gjensidigestiftelsen  
11. Eierpolitikk for Gjensidigestiftelsen 
12. Gavepolitikk for Gjensidigestiftelsen 
13. Utkast til åpningsbalanse for Gjensidige Forsikring ASA 
14. a) Utkast til revisoruttalelse om åpningsbalansen for Gjensidige Forsikring ASA 

b) Redegjørelse fra revisor ved omdanning av Gjensidige Forsikring BA 
15. Utkast til åningsbalanse for Gjensidigestiftelsen 
16. Utkast til revisoruttalelse om åpningsbalansen for Gjensidigestiftelsen 
17. Skisse til stiftelsesprotokoll for Gjensidige Forsikring ASA 
18. Opplysninger om kandidater til representantskapet, kontrollkomiteen, valgkomiteen 

og styret 
19. Illustrasjon som viser viktige rammer for valgene 
20. Innstilling om valg til Gjensidigestiftelsens organer 

 


