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1. Partene 
 
Styrene i Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige Arbejsskadeforsikring A/S har utarbeidet en 
fusjonsplan (”Fusjonsplanen”) for fusjon av selskapene.  
 
 
I fusjonen skal følgende selskap være overtakende selskap;  

• Gjensidige Forsikring ASA, org.nr. 995 568 217, Drammensveien 288, 0282 Oslo, i Oslo 
kommune, Norge, (heretter benevnt ”GF ASA”). GF ASA er registrert i det norske 
Foretaksregisteret i Brønnøysund.  
 
og 

 
som overdragende selskap i fusjonen skal være;  
 

• Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S, CVR-nr 12429185, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 
København SV, Danmark, (heretter benevnt ”GA AS”). 

 
GA AS har registrert følgende binavn som overtas av GF ASA i forbindelse med fusjonen: 
Gjensidiges Arbejdsskade-forsikringsselskab A/S, KGF-Arbejdsskadeforsikring A/S og 
Kommunernes Arbejdsskade-forsikring A/S. 
 
GF ASA og GA AS betegnes i det følgende som ”Part” eller i fellesskap som ”Partene”.  
 
 
2. Bakgrunn 

 
Forut for fusjonen eier GF ASA 100 % av aksjene i GA AS. Partene fusjoneres etter forenklede 
regler om mor-datterfusjon over landegrensene i den norske allmennaksjeloven § 13-36 og 
bestemmelserne i den danske selskabslov § 290 om grænseoverskridende fusioner samt i lov om 
finansiel virksomhed § 204, ved at GA AS som overdragende og opphørende selskap overdrar alle 
sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til GF ASA som overtakende og fortsettende 
selskap uten at det ytes vederlag. GA AS opphører ved gjennomføringen av denne fusjonen. 
 
 

3. Begrunnelse for fusjonen 
 
Konsernet har som mål å tilrettelegge forholdene for en rasjonell og effektiv drift. Gjennom en 
selskapsmessig fusjon reduseres friksjonskostnader, kapitalbruken effektiviseres, kostnader til 
styre og drift av en selvstendig selskapsenhet kuttes og oppfølgningen fra interne og eksterne 
tilsynsmyndigheter forenkles. På denne måten vil det bli lagt til rette for et direkte aktivt eierskap 
og en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. 
 
 
 
4. Fusjonsvederlag 
 
GF ASA eier 100 % av aksjene i GA AS. Fusjonen gjennomføres etter de forenklede regler, se 
over. I henhold til disse bestemmelser skal det ikke ytes vederlag ved fusjonen. Fusjonen 
medfører således ingen kapitalforhøyelse eller utstedelse av nye aksjer i GF ASA.  
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5. Særlige fordeler 
 
Det tilfaller ikke medlemmene av styrene, administrasjonen, aksjonærene eller uavhengige 
sakkyndige særlige fordeler som følge av fusjonen.  
 
GF ASA har ingen rettigheter i GA AS som nevnt i den norske allmennaksjeloven § 11-1 
(konvertible lån). Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S har ikke udstedt kapitalandeler eller 
gjeldsbrev med særlige rettigheter jf. selskabslovens § 272, stk. 1 nr. 7. 
 
 

6. Fusjonens betydning for ansatte 
 

Ved utløpet av 2012 var det 2548 ansatte i GF ASA. I GA AS er det 292 ansatte.  
 
De ansatte vil fortsette sitt ansettelsesforhold uforandret, men i fortsettelsen kun som ansatt i GF 
ASA’s danske filial. Styrene i GF ASA og GA AS antar at fusjonen ikke vil ha direkte 
konsekvenser for de ansatte etter fusjonen. 
 
 
Partene vil i forhold til de ansatte gjennomføre fusjonen i samsvar med lov, forskrifter og inngåtte 
avtaler.  
 
De ansatte og tillitsvalgte skal ha informasjon om fusjonen og de tillitsvalgte har rett til drøfting i 
samsvar med reglene i Norge og Danmark.  
 
 
Fusjonsplanen med vedlegg skal gjøres kjent for de ansatte i GF ASA og GA AS.  
 
De ansattes representasjon i GF ASA styrende organer skal følge de retningslinjer og 
reguleringer som følger av reglene i Norge og Danmark.  
 
 
7. Godkjennelse av fusjonen 
 
Nærværende fusjonsplan er inngått mellom styrene i GF ASA og GA AS. Partene er enige om at 
fusjonsplanen er betinget av godkjennelse av generalforsamlingen i GF ASA i tråd med de norske 
selskapsregler. 
 
I det opphørende selskapet GA AS skal fusjonsplanen endelig godkjennes av styret jf. dansk 
selskabslov § 290. 
 
Avtalen er således bindende bare dersom generalforsamlingen i GF ASA godkjenner avtalen. 
Planen anses i så fall som vedtatt den 25.4.2013 etter beslutning i GF ASA’s generalforsamling.   
 
 
8. Gjennomføring av fusjonen 
 
Fusjonen trer i kraft selskapsrettslig når kreditorenes frist for å kreve innfrielse eller 
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sikkerhetsstillelse i GF ASA og GA AS er utløpt, forholdet til eventuelle kreditorer er avklart og 
fusjonens ikrafttredelse er registrert i det norske Foretaksregisteret, jf den norske 
allmennaksjeloven § 13-32 første ledd.  
 
Styret i GA AS vil så fort fristene er utløpt, og det alene gjenstår det danske Finanstilsynets 
tillatelse, ta stilling til om vilkårene for iverksettelse av fusjonen for øvrig foreligger og deretter 
melde fusjonen til Ervervsstyrelsen i Danmark. 
 
Styret i GF ASA vil deretter ta stilling til om vilkårene for gjennomføring av fusjonen foreligger.       
 
 
Registreringstidspunkt i det norske Foretaksregisteret vil bli regnet som fusjonens 
ikrafttredelsestidspunkt. 
  
På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av fusjonen:  
 
• GA AS er oppløst  
• GA AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser, er overført til GF ASA 

 
 
9. Skatte- og regnskapsmessige forhold 
 
Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet etter prinsippet om konsernkontinuitet og 
gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2013, fra hvilket tidspunkt GA AS’ 
rettigheter og forpliktelser regnskapsmessig skal anses for overført til GF ASA. Inntil fusjonens 
selskapsrettslige ikrafttredelse (ref. punkt 8) skal det føres separate regnskap for selskapene.  
 
Fusjonen gjennomføres med skattemessig virkning i Norge fra det tidspunkt fusjonen blir registrert 
gjennomført i det norske Foretaksregisteret.  
 
Ved innfusjoneringen av GA AS i GF ASA vil aksjene i GA AS bli slettet. Fusjonen innebærer 
således at skattemessig inngangsverdi på aksjene i GA AS bortfaller.  
 
 
 
10. Betingelser for gjennomføringen av fusjonen 

 
Gjennomføringen av fusjonen er betinget av at alle eventuelle lovbestemte vilkår for 
gjennomføringen av fusjonen er oppfylt og at alle nødvendige tillatelser og godkjennelser for 
fusjonens ikrafttredelse foreligger, herunder at Finanstilsynet i Danmark har gitt sin tillatelse til 
overdragelse av eksisterende forsikringskunder i GA AS til GF ASA. 
 
 
11. Dato for regnskap som danner grunnlag for fastsettelsen av vilkårene 
 
GF ASA’ og GA AS’ årsregnskap for 2012 datert henholdsvis 6. mars 2013 og 1. mars 2013 danner 
grunnlag for fastsettelsen av vilkårene for fusjonen. 
 
Vedlagt følger årsregnskaper for 2010 og 2011, og det styrefastsatte og revisorgodkjente 
regnskapet med årsberetning for 2012 for Gjensidige Forsikring ASA og årsregnskapet for GA AS. 
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12. Opplysninger om overførte eiendeler og forpliktelser 
 
Det vedlagte regnskapet til GA AS for 2012 viser hvilke eiendeler, rettigheter og forpliktelser som 
skal overføres fra GA AS til GF ASA ved fusjonen, følger denne fusjonsplanen og er å anse som en 
del av denne.  
 
 
Fusjonen skal regnskapsføres til konsernkontinuitet og de balanseførte verdier av eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser som overføres ved fusjonen skal videreføres.  
 
Det legges til grunn at bokført verdi tilsvarer virkelig verdi av balanseførte eiendeler, rettigheter og 
gjeld.  
 
I tillegg vil det bli overført ikke-balanseførte eiendeler i form av egenopparbeidet goodwill og andre 
immaterielle verdier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Vedtekter etter fusjonen 

 
Det vil være gjeldende vedtekter for GF ASA som vil være vedtekter for det fusjonerte selskapet 
etter fusjonen.  
  
 
Dersom disse vedtektene i perioden frem til gjennomføring av fusjonen skulle bli endret av 
generalforsamlingen i GF ASA (det foreligger forslag om mindre og for denne fusjonen 
ubetydeligendringer), vil det være de evt. endrede vedtekter som vil være vedtektene for det 
fusjonerte og fortsettende selskapet.  
 
Vedtekter for det overtagende og fortsettende selskap GF ASA følger denne fusjonsplanen og er å 
anse som en del av denne. 

 
**** 
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Oslo, den 18. mars 2013 

 
 

FOR STYRET I GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 
 
 
 
 

------------------------------ ------------------------------ 
Styreleder Styremedlem 
Inge Ketil Hansen Mette Rostad 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ 
Styremedlem Styremedlem 
Per Arne Bjørge Trond Vegard Andersen 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ 
Styremedlem Styremedlem 
Folke Hans-Erik Andersson Liv Gisele Marchand 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ 
Styremedlem Styremedlem/Ansatterepresentant 
Mari Trønnblom Skjærstad Gunnhild Heggen Andersen 
 
 
 
------------------------------ ------------------------------ 
Styremedlem/Ansatterepresentant Styremedlem/Ansatterepresentant 
Kjetil Kristensen Gunnar Mjåtvedt 
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København, den 18. marts 2013 
 
 
 

BESTYRELSEN I GJENSIDIGES ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S 
 
 
 
 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Tommy Pedersen Kim Rud-Petersen 
Bestyrelsesformand 
 
 
 
 
------------------------------  
Allan Thaysen  
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Vedlegg 
 

• Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for tre siste år i 
GF ASA 

• Vedlegg 2: Årsrapporter tre siste år i GA AS  
• Vedlegg 3: Vedtekter for GF ASA 
• Vedlegg 4: Vedtekter for GA AS 
• Vedlegg 5: Redegørelse fra bestyrelsen i GA AS 
• Vedlegg 6: Rapport fra styret i GF ASA 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


