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Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA 
Fra: Styret 
Dato: 25. mars 2011 
 
 
 
Erverv av egne aksjer  
 
 
Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til erverv av egne aksjer. Det ble besluttet i 
ekstraordinær generalforsamling den 24. august 2010. Fullmakten gjelder frem til 
førstkommende ordinære generalforsamling. Styret foreslår å be om ny tilsvarende fullmakt 
gjeldende frem til ordinær generalforsamling 2012, men ikke lenger enn til 30. juni 2012. 
 
Fullmakten til erverv av egne aksjer gjelder: 
 
a) Fullmakt til erverv av aksjer i markedet for gjennomføring av 

aksjespareprogram for ansatte  
 
 
Det foreslås at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for å 
gjennomføre et styrefastsatt aksjespareprogram.  
 
Innstilling: 
 

”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 aksjer i markedet for enten 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 i 
markedet (5 prosent av selskapets aksjekapital) i henhold til allmennaksjeloven § 9-4.  
 
Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av at de gjenværende aksjer 
får en høyere eierandel i selskapet. 
 
Bakgrunnen for en slik fullmakt er å gi styret 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 kunne 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 kjøpet og slettingen av egne aksjer at 
Gjensidigestiftelsens prosentvise eierandel i Gjensidige Forsikring ASA ikke endres som følge 
av tilbakekjøpet. 
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For å oppnå dette vil det i den generalforsamling som skal beslutte sletting av de 
tilbakekjøpte aksjer, også bli fremmet forslag om en innløsning av en andel av 
Gjensidigestiftelsens aksjer, slik at Gjensidigestiftelsen eierandel i selskapet ikke øker som 
følge tilbakekjøpsprogrammet. Styrets anmodning om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer 
forutsetter derfor at Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidigestiftelsen først har inngått en 
avtale der Gjensidigestiftelsen forplikter seg til å stemme for både fullmakten til å erverve 
egne aksjer, senere sletting av disse, samt innløsning av det korresponderende antall av 
Gjensidigestiftelsens aksjer. I en slik avtale vil det legges opp til at det ved innløsning av 
aksjene skal betales en pris til Gjensidigestiftelsen på hver aksje som tilsvarer volumveid 
gjennomsnitt av den kurs som Gjensidige Forsikring ASA har betalt for aksjer kjøpt i 
markedet pluss en rentekompensasjon, beregnet fra tidspunktet for det enkelte tilbakekjøp til 
betaling finner sted.  
 
 
Innstilling: 
 

”Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve 
Gjensidigeaksjer 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 finner 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”. 

 
 
 

 
Inge K. Hansen 
Styrets leder         
          


