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Utkast 

 
Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 

 

§ 1 Alminnelige bestemmelser 

 
§ 1-1 Navn og forretningskontor 
 
Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 
 
Selskapets hovedkontor (forretningskontor) og sentrale konsernfunksjoner er i Oslo 
kommune. 
 
§ 1-2 Formålet 
 
Selskapets formål er å dekke kundenes trygghetsbehov ved å tilby konkurransedyktige forsik-
ringsprodukter og andre tjenester som naturlig henger sammen med dette.  
 
Selskapet kan utøve enhver form for virksomhet som er lovlig for skadeforsikringsselskap, 
herunder: 
 

a) indirekte skade- og livsforsikring, 
b) overta rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet i livsforsikring, 
c) eie selskap som driver skadeforsikrings-, livsforsikrings-, bank-, finansierings- og 

verdipapirvirksomhet, 
d) overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater 

det, 
 

og annen virksomhet som naturlig henger sammen med dette.  
 
§ 1-3 Aksjekapitalen 
 
Aksjekapitalen er 1.000.000.000 kroner fordelt på 100.000.000 aksjer, hver pålydende 10 
kroner. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.  
 
 
§ 2 Selskapets organer 
 
§ 2-1 Generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
 
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere 
med kjent oppholdssted.  
 
Daglig leder samt medlemmer av styret og representantskapet har rett til å være til stede og 
rett til å uttale seg. Daglig leder, styrets leder, representantskapets ordfører og 
valgkomiteens leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig 
eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder. 
 
På generalforsamlingen har hver aksje én stemme med mindre annet følger av lov eller 
offentlig vedtak. 
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§ 2-2 Generalforsamlingens oppgaver 
 
Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, 
og ved begges fravær av styrets leder eller annen person utpekt av styret. 
 
Den som åpner generalforsamlingen, skal opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere 
og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem 
representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsam-
lingen. 
 
Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stem-
merett. 
 
Den ordinære generalforsamlingen skal: 
 

a) godkjenne årsregnskap og årsberetning, 
b) godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd,  
c) velge medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen, herunder leder,  
d) velge medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, 
e) fremme forslag om valg av ordfører og varaordfører,  
f) velge medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, herunder leder, og fastsette 

instruks for valgkomiteen, 
g) fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen, 

representantskapet og valgkomiteen, og 
h) behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under 

generalforsamlingen. 
 
Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles på generalforsamlingen.  
 
Saksdokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, sendes ikke 
til aksjeeiere, men skal gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Aksjeeiere kan likevel 
kreve å få tilsendt saksdokumentene vederlagsfritt.  
 
Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av 
elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjonærer 
elektronisk.  
 
§ 2-3 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, representantskapet eller representant-
skapets ordfører finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne 
kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer en tyvendedel av aksjekapitalen. 
 
For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling. 
 
§ 2-4 Valgkomité 
 
Valgkomiteen har fire til seks medlemmer og det antall varamedlemmer generalforsamlingen 
bestemmer. Representantskapets ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke 
allerede er valgt av generalforsamlingen. Medlemmer, varamedlemmer og leder velges for ett 
år. 
 
To representanter valgt av og blant de ansattes medlemmer i representantskapet skal delta i 
valgkomiteens arbeid med forberedelse til valg av styreleder og ordfører og varaordfører i 
representantskapet. Valgkomiteens leder kan innkalle de ansattes representanter til 
komiteens drøftelser, blant annet om sammensetning og evaluering av styret.  
 
Komiteen skal foreslå kandidater til: 
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a)   generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, 
b)   generalforsamlingens forslag til valg av ordfører og varaordfører, 
c)   representantskapets valg av ordfører og varaordfører, 
d)   representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret og styrets leder, 
e) generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen og 

komiteens leder, 
f) generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen og 

komiteens leder, og 
g) representantskapets valg av revisor.   

 
Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor. 
 
§ 2-5 Kontrollkomité 
 
Selskapet skal ha en kontrollkomité med minst tre medlemmer og ett varamedlem som 
velges av generalforsamlingen. Ett medlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere 
etter § 54 annet ledd i lov om domstolene av 13. august 1915. Medlemmer, varamedlem og 
leder velges for ett år. 
 
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet i samsvar med lovgivningen og 
den instruks som fastsettes av representantskapet. Instruksen skal godkjennes av 
Finanstilsynet. 
 
§ 2-6 Representantskap 
 
Representantskapet skal bestå av 21 medlemmer eller et høyere antall medlemmer, delelig 
med tre, som fastsettes av generalforsamlingen. 
 
To tredeler av medlemmene med inntil fire varamedlemmer i nummerrekkefølge velges av 
generalforsamlingen. En tredel av medlemmene med inntil tre varamedlemmer i 
nummerrekkefølge velges av og blant de ansatte i selskapet og brannkasser selskapet har 
strategisk samarbeidsavtale med.  
 
De ansattes medlemmer velges for to år. Halvparten er på valg hvert år. Øvrige medlemmer 
og varamedlemmer velges for ett år.  
 
Representantskapet velger ordfører og varaordfører blant sine medlemmer. 
 
§ 2-7 Representantskapets møter 
 
Representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, innkaller representantskapet til møte 
med minst åtte dagers skriftlig varsel. Møte holdes så ofte representantskapets ordfører finner 
det nødvendig. Det skal innkalles til møte når styret eller minst en sjettedel av 
representantskapets medlemmer krever det. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 
Representantskapet kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmene er gitt 
anledning til å delta i sakens behandling. Har et medlem forfall, skal varamedlem gis anled-
ning til å møte. 
 
Representantskapet treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende. Ved stem-
melikhet gjør ordførerens stemme utslaget. 
 
§ 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. 
 



  Vedlegg 1 

 
Side 4 av 5 

 

Videre skal representantskapet: 
 

a) velge styremedlemmer og varamedlemmer, 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 og 
varamedlemmene i styret. 

b) velge styrets leder, 
c) gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskap bør godkjennes, 
d) gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller 

dekning av underskudd bør godkjennes,  
e) velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse,  
f) fastsette instruks for kontrollkomiteen og behandle komiteens beretning, og   
g) etter forslag fra styret treffe avgjørelse i saker som gjelder: 

a. investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, 
b. 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. 
 
§ 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 med personlige varamedlemmer velges for ett år om gangen.  
 
§ 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. Har et styremedlem 
forfall, skal varamedlem gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak. 
 
§ 2-11 Styrets oppgaver 
 
Styret skal:  
 

a) lede selskapets virksomhet og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir 
ivaretatt på forsvarlig måte, 

b) ansette og si opp / avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår, 
samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for de øvrige ansatte, 

c) opprettholde strategisk samarbeidsavtale med brannkasser som ønsker det, og 
fastsette det generelle innhold i de strategiske samarbeidsavtalene med brannkasser 
og sjøtrygdelag,  

d) holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at virksomhet, 
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

 
§ 2-12 Selskapets firma 
 
Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og daglig leder. Selskapet 
forpliktes også ved underskrift av to av styrets øvrige medlemmer i fellesskap som ikke er 
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valgt av de ansattes medlemmer i representantskapet. Styret kan gi navngitte ansatte rett til 
å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura. 
 
 
§ 3 Endringer i vedtektene. Godkjennelse 
 
Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få til-
slutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er 
representert på generalforsamlingen. 
 
Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen for å være gyldige.  
 


