
Styret har utarbeidet følgende forslag  
til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere 

og fullmektiger
3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
4. Valgavtopersonertilåundertegneprotokollen

sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2014 og godkjennelse 

av årsregnskapetogårsberetningen
 Styretforeslåratdetikkeutbetalesutbyttefor2014
7. Rapport om eierstyring og selskapsledelse 
8. Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakttilstyrettilåerverveegneaksjer
10. Fullmakttilstyrettilåforhøyeaksjekapitalen

gjennom nytegningavaksjer
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representant

skapet,herunderforslagtilrepresentantskapetom
hvem som børvelgessomordførerogvaraordfører

12. Valgavmedlemmertilvalgkomitéen,herundervalg
av valgkomitéensleder

13. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen
14. Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen 

og kontrollkomitéen
15. Godkjennelseavrevisorsgodtgjørelse,herunder

styrets orienteringomfordelingavgodtgjørelsen
mellom revisjonog andretjenester

16. Endring av vedtekter
17. Endringavinstruksforvalgkomitéen
18. Avslutningavgeneralforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets 
ordfører. Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for 
påmelding,fullmaktogforhåndsstemme,sendesalleaksje
eiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 16. mars 2015. 
SaksvedleggtilinnkallingenogStorebrandsårsrapportfor2014
(inkludertårsregnskapogårsberetning,revisjonsberetning,
kontrollkomitéensuttalelse,representantskapetsuttalelseog
rapport om eier styring og selskapsledelse) er tilgjengelige på 
selskapets internett side storebrand.no/ir.Ønskerduåmotta
årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg 
i papirformat,kandukontakteStorebrandpåepost: 
kontordrift@storebrand.no.

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgi 
forhåndsstemme.Aksjeeieresomselvellervedfullmektigønskerå
delta på generalforsamlingen eller som ønsker å forhånds stemme, 
må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, 
Verdipapirservice,Postboks1166Sentrum,0107 Oslo,innen
10.april2015kl.16.00.Vennligstbenyttvedlagtemøteseddel,
fullmaktsskjemaellerforhåndsstemmeskjemasominneholder
nærmere veiledning.  
 

Skjemaene kan også fylles ut elektronisk via 
 selskapets  internettside storebrand.no/ir  
eller VPS Investorservice. 

StorebrandASAeretallmennaksjeselskapunderlagtallmenn
aksjelovens regler. Selskapet har pr. dato for denne inn kallingen 
utstedt449909891aksjeroghveraksjeharénstemme.Aksjene
harforøvriglikerettigheter.Selskapetharpr.16. mars2015en
beholdningpå2410790egneaksjersomdetikkekanavgisstem
merfor.Foroppdaterteopplysningeromselskapetsbeholdning
av egne aksjer pr. dato for denne innkallingen, samt opp lysninger 
omaksjeeieresretttilåfremsetteforslagtilbeslutningm.v.og
rettentilåkreveopplysningeretterallmennaksjeloven§§ 511
og 515,visesdettilselskapetsinternettsidestorebrand.no/ir.
 

Lysaker, 20. mars 2015,  

Terje R. Venold
representantskapets ordfører

Innkalling til ordinær 
generalforsamling i  
Storebrand ASA

Dato: Onsdag 15. april 2015 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,  

Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
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Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1:  
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Ingen vedlegg. 

Sak nr. 2:  
FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE 
 AKSJEEIERE OG FULLMEKTIGER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 3:  
GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Møteinnkalling og dagsorden fremkommer på side 1 ovenfor. 

Sak nr. 4:  
VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE 
 PROTO KOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg. 

Sak nr. 5:  
ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg. 

Sak nr. 6:  
REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2014 OG 
 GOD KJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRS
BERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET IKKE 
 UTBETALES UTBYTTE FOR 2014

Styretvisertilårsregnskap,årsberetningogforslagtil
disponeringavåretsoverskudd,somergjorttilgjengelig
for aksjonærenesombeskrevetpåside1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregn
skap,ogårsberetningfor2014forStorebrandASAgodkjennes
somStorebrandASAsselskapsregnskap,konsernregnskapog
årsberetningfor2014.

Detutbetalesikkeutbyttefor2014.

Sak nr. 7:  
RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

Styret viser til eget kapittel i årsrapporten, hvor rapport om 
eierstyring og selskapsledelse er inntatt.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingenbehandletselskapetsredegjørelseforfore
taksstyring. Generalforsamlingen tok rapporten til orientering.

Sak nr. 8:  
STYREERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 
ANSATTE

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt gjørelse 
til ledende ansatte forelegges generalforsamlingen for råd
givende avstemming hva gjelder veiledende retningslinjer for 
det kommenderegnskapsåret2015,ogtilgeneralforsamlingens
godkjenninghvagjelderbindenderetningslinjerforaksjer,
tegnings rettigheter, opsjoner mv. for regnskapsåret 2015.

Erklæringenharfølgendeordlyd:

Storebrand ASA 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte

StyretiStorebrandASAharsiden2000hattetsærskiltkom
pensasjonsutvalg.Kompensasjonsutvalgetskalgitilrådingtil
styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til admi
nistrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om og 
foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende 
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Fraogmed2015erbrukenavmålbonusavviklet,ogordningen
erstattetmedøktfastlønn.Konsernledelsenogledendeansatte
sompåvirkerselskapetsrisikoivesentliggradharkunfastlønn.

Pensjonsordning
Selskapetbesørgerogbekosterenordinærkollektiv
pensjons forsikring for alle ansatte, gjeldende fra anset
telsestidspunktet,ogihenholdtilenhvertidgjeldende
pensjonsvedtekter.Fra2015harselskapetinnskudds
basertepensjonsordningerforalleansatte.Detgjelder
bådeforlønnoverogunder12G.

Iforbindelsemedovergangenfraytelsetilinnskudds
baserteordningerbledetetablertkompensasjonsordninger
foransattesomberegningsmessigkomdårligereutetter
endringen. Disse ordningene gir månedlig tilleggssparing til 
ansatteimaksimalt36måneder.Tilleggssparingenbeskattes
som lønn. 

Forkonsernledelsenvildenberegnedekontantverdienav
pensjons rettigheter for lønn over 12G, som allerede var 
opparbeidetførendringen,bliutbetaltoverenfemårs
periode.Utbetalingsperiodenerfastuavhengigavomden
ansatteslutteriselskapetførdenneperiodenutløper.
 
Etterlønn
Konsernsjefenogkonserndirektøreneharretttiletterlønn
ved oppsigelse fra selskapets side. Rett til etterlønn inntrer 
også ved egen oppsigelse dersom dette skyldes vesentlige 
organisatoriske endringer eller tilsvarende forhold som ikke 
gjørdetnaturligatarbeidstakerfortsetterisinstilling.Der
somarbeidsforholdetbringestilopphørpågrunnavgrovt
pliktbruddellerannetvesentligmisligholdavarbeidsavta
len,gjelderikkebestemmelseneunderdettepunkt.

Tilfradragietterlønnengårenhverinntektvunnetvedarbeid,
herunderhonorarerfortjenesteyting,utførelseavvervetc.
Etterlønnenutgjørdenpensjonsgivendelønnvedansettelses
forholdetsavslutning,eksklusivealleeventuellebonus
ordninger.Konsernsjefenhar24månedersetterlønn.Øvrige
konsern direktører har maksimalt 18 måneders etterlønn. 

2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettig heter, 
opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 2015
For å sikre at konsernledelsen har insentivordninger som 
sammenfaller med eiernes langsiktige interesser vil en 
andel av fastlønnsøkningen som følge av avviklingen av mål
bonusordningenværebundettilkjøpavfysiskeSTBaksjer
med3årsbinding.Kjøpavaksjervilforegåèngangpr.år.

Ledendeansattegis,somøvrigeansatteiStorebrand
konsernet,anledningtilåkjøpeetbegrensetantallaksjeri
StorebrandASAmedenrabattihenholdtiletaksjeprogram
for ansatte. 

ansatteiStorebrandkonsernet.Itilleggerutvalgetrådgivende
organ for administrerende direktør med hensyn til kompen
sasjonsordningersomomfatteralleansatteiStorebrand
konsernet,herunderStorebrandsbonussystemogpensjons
ordning.Kompensasjonsutvalgetivaretarkravenetiloppfølging
som følger av godtgjørelsesforskriften. 
 
1. Veiledende retningslinjer for regnskapsåret 2015 

Storebrandskalhakonkurransedyktigeogstimulerende
avlønningsprinsippersombidrartilåtiltrekke,utvikle
og beholdehøytkvalifisertemedarbeidere.

Denøkonomiskegodtgjørelsenskalutformesslikatden:

1. Bidrartilåstyrkekundeorienteringogivaretakelse
avkundenshelhetligebehovmedtankepååunngå
interessekonflikter

2. Stimuleretilsamarbeidpåtversogkontinuerlig
forbedringforåskapeenprestasjonskultur

3. Bidrar til å målrette ansattes innsats
4. SikreratStorebrandkonsernetsstrategiogplaner

skal liggetilgrunnfordemålogkravsomsettestil
medarbeidernesprestasjoner

5. Erbasertpålangsiktigtenkning,balansertmålstyring
og faktiskverdiskapning

6. Erbasertpåevalueringavdenenkeltesresultater
og etterlevelseavkjerneverdiene

7. Legger til rette for en prosess knyttet til fastsettelse 
av mål ogmålstrukturersomertydelige,transparente
ogteambaserte

8. Sikreratbådeutviklingiøkonomiskkompensasjon
og kravtilstillingenerforankretimedarbeiderens
rolle, ansvaroginnflytelseikonsernet.

Storebrandskalhaeninsentivmodellsomstøtterstrate
gien,medvektpåkundensinteresseroglangsiktighet,en
ambisiøssamarbeidsmodell,samttransparenssomstyrker
Storebrandkonsernetsomdømme.Selskapetvilderforiall
hovedsak legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den øko
nomisketotalkompensasjonen,ogibegrensetgradbenytte
segavvariabelgodtgjørelse.

Lønnentilledendeansattefastsettesmedutgangspunkt
istillingensansvarogkompleksitet.Detutføresjevnlige
sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for 
å tilpasselønnsnivåettilmarkedet.Storebrandkonsernet
ønskerikkeåværelønnsledendeiforholdtilbransjen.

Bonusordning
Storebrandkonsernetsbrukavvariabelgodtgjørelsefor
regnskapsåret2015eretablertinnenforforskriftenefast
satt av Finansdepartementet 01.12.10 «Om godtgjørelses
ordningerifinansinstitusjoner».
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3. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående 
regnskapsår 
Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2014 er 
blittfulgt.Denårligeuavhengigevurderingenavretnings
linjenesamtpraktiseringenavdisseiforbindelsemedbonus
foropptjeningsåret2014ogmedutbetalingi2015gjennom
føres i løpet av 1. halvår 2015. 

4. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksje
eierne av avtaler om aksjebasert godtgjørelse 
En andel av konsernledelsens fastlønnsøkning som følge av 
avviklingenavmålbonusvilværebundettilkjøpavfysiske
STBaksjermed3årsbinding.Kjøpavaksjervilforegåèn
gang per år. 

Deterstyretsvurderingatdetteikkeharnegativekonse
kvenser for selskapet og aksjonærene gitt innretningen av 
ordningen og størrelsen på den enkelte konserndirektørs 
porteføljeavaksjeriStorebrandASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming 
sintilslutningtilselskapetsveiledenderetningslinjerfor
lønnog annengodtgjørelsetilledendeansattefordet
 kommende regnskapsåret 2015. 

Generalforsamlingengodkjentedebindenderetningslinjene
som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 616a 
førsteleddtredjepunktumnr.3,herunderkonsernets
bonussystemoglangtidsinsentivordningforledendeansatte.

Sak nr. 9:  
FORSLAG OM FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER 

StorebrandASAønskeråhatilgjengeligulikeverktøyiarbeidet
medåopprettholdeenoptimalkapitalstrukturforkonsernet.
Tilbakekjøpavegneaksjerkanværeetverktøyfortildelingav
overskuddskapitaltilaksjonæreneitilleggtilutbytte.Videre
selgerStorebrandASAhvertåraksjertilansattefraegen
beholdningiforbindelsemedaksjekjøpsprogramoglangtids
incentivordninger for ansatte i konsernet. Det er på denne 
bakgrunnhensiktsmessigatstyretgisfullmakttilåkjøpeaksjer
i markedetforådekkenevnteogeventuelleandrebehov.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
GeneralforsamlingeniStorebrandASAgirhervedstyretfullmakt
tilålaselskapeterverveaksjeriStorebrandASAmedsamlet
pålydendeinntilNOK224954945,likevelslikatsamletbehold
ningavegneaksjertilenhvertidikkeskaloverstige10 %av
aksjekapitalen.Detlavesteoghøyestebeløpsomkanbetales
pr.aksjeskalværehenholdsvisNOK5ogNOK100.Styreti
StorebrandASAstårfritttilåerverveogselgeaksjerpåden

måtenstyretfinnerhensiktsmessig,dogslikatalminnelige
likebehandlingsprinsipperavaksjonærenemåetterleves.Aksjer
ervervetetterfullmaktenkanogsåbenyttestiloppfyllelseav
aksjekjøps program og incentivordninger for ansatte i konsernet. 
Fullmaktengjelderfremtilnesteordinæregeneralforsamling,
likevelikkelengerenn30.juni2016.

Sak nr. 10:   
FORSLAG OM FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV 
 AKSJE KAPITALEN 
StorebrandASAønskeråhatilgjengeligulikeverktøyiarbeidet
medåopprettholdeenoptimalkapitalstrukturforkonsernet.
Styretforeslåratfullmaktenkanbenyttestilåvidereutvikle
 konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot 
vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksje
kapitalen.Styreteravdenoppfatningatdengenerellefullmakten
ernødvendigforågifleksibilitetitilfelleavmuligeoppkjøpog
andretransaksjonerogforoppgjøravslike,ogatenslikfullmakt
derfor vil være i selskapets interesse. Videre foreslås det at styret 
gisfullmakttilåfravikeeksisterendeaksjonærersfortrinnsrettfor
åkunnetilretteleggeforatnyeaksjonærertegneraksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
GeneralforsamlingeniStorebrandASAgirstyretfullmakt
til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer 
medsamletpålydendeinntilNOK224954945.Fullmakten
kan benyttestilåvidereutviklekonsernetssatsingsområder
ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller 
vedforøvrigåforhøyeaksjekapitalen.Fullmaktenkanbenyttes
vedenellerflereemisjoner.Styretkanbeslutteåfravikeaksje
eiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmenn
aksjeselskaper§104.Styretkanbeslutteataksjeinnskudd
skal væreandreeiendelerennpengeretterlovomallmenn
aksjeselskaper§102.Fullmaktengjelderogsåbeslutningom
fusjonihenholdtillovomallmennaksjeselskaper§135.Full
makten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel 
ikkelengerenn30.juni2016.

Sak nr. 11:  
VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 
 REPRESENTANTSKAPET 

DetidentiskerepresentantskapetforStorebrandASA,Store
brandLivsforsikringAS,StorebrandBankASAogStorebrand
Boligkreditt AS er sammensatt av 18 medlemmer og inntil 6 
varamedlemmer. 12 av de 18 medlemmene og 4 av de 6 vara
medlemmene velges av aksjonærene i generalforsamlingen. 
De øvrige6medlemmeneog2varamedlemmervelgesavog
blantselskapenesansatte.

2 av de aksjonærvalgte medlemmene står på valg våren 2015. 
I tilleggharettidligeremedlemmåttettrekkeseg,oghar
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Navn  Verv Født Utdannelse Erfaring

AnneLiseAukner Gjenvalg 
medlem

1956 •  Alcatel PACE Programme, Frankrike
•  Alcatel International Management 

 Programme, Frankrike
• Cand.Jur,UiO

2002dd: NexansNorway,adm.dir.
200002: NexansHoldingNorway,adm.dir.
199900: GjensidigeForsikring,avd.dir.seksjonOppgjør

Privat/Landbruk(fra2000direktørskadeoppgjør
aktiviteten i Gjensidige)

199598: AlcatelKabelNorgeAS,lederseksjon
Kontraktsadm.

198894: AlcatelSTKASA,advokat
198688: BikBokGruppenAS,direksjonssekretærogjurist
198486: SkadeforsikringsselskapetVesta,jurist
198184: AdvokatfirmaetEinstablandSkaajaogNesheim,

advokatfullmektig/advokat

Maalfrid Brath Gjenvalg
medlem

1965 • Høyererevisorstudium,NHH
•  Siviløkonom, BI
•  Matematikk, informatikk og statistikk, UiO

2009dd: ManpowerNorge,konsernsjef
200809: StorebrandASA,konserndirektørBusiness

 Development, Corporate Finance og M&A 
200308: StorebrandASA,konserndirektørPersonmarked
199603: StorebrandLivsforsikringASviseadm.dir./.

StorebrandFondsforsikringAS,adm.dir
199596: StorebrandASA,prosjektlederforretningsmessig

styring 
198995: ArthurAndersen,Manager

HansHenrik
Klouman

Nytt medlem 1961 • AdvancedManagementProgramatHarvard
• Cand.Jur.UiO
• LLM(MasterofLaw),Universityof
Southampton

2011dd: StatoilASA,juridiskdirektør
200711: SEBEnskildaAS,CEO
199407: StorebrandASA,juridiskdirektørogmedlem

av konsernledelsen
199394: OsloBørs,advokat
199193: Finansdep.,sjefskonsulentogjuridiskrådgiver
199093: AdvokatfirmaetThommessenKreftingGreve

Lund ASA,advokat
198990: Sandefjordtingrett,dommerfullmektig
198789: Kredittilsynet,sjefskonsulent

Tone M. 
 Reierselmoen

Nytt 
 varamedlem

1968 • Siviløkonom,NHH, 2006dd: HydroASA
200406: Storebrand,LederForretningsmessigStyring
199804: Storebrand,medarbeiderForretningsmessig

Styring/konsernkontroller
199798: Storebrand,revisjonssjef–ansvarfor

Storebrand KapitalforvaltningAS
199597: Storebrand,internrevisor
199295: Sentralskattekontoretforstorbedrifter,

førstekonsulent/spesialrevisor

fratrådt sitt verv, da vedkommende har tiltrådt ny stilling som 
medførteathanikkekunnefortsetteivervet.Detersåledes
3 vervsommedlemavrepresentantskapetsomskalbesettes
ved valgene i årets generalforsamling. De 2 førstnevnte med
lemmeneharpåforespørselfravalgkomitéenbekreftetatde
ved de forestående valgene stiller til gjenvalg for en ny periode.

Da 2 av varamedlemmene tidligere er valgt som faste med
lemmer,utenåhablittremplassert,erdetaktuelleantallet
varamedlemmerreduserttil2.Valgkomitéenforeslåratantallet
varamedlemmer økes til 3 ved at ett nytt varamedlem foreslås 
valgt inn våren 2015.

Valgkomitéenharisittarbeidlagtvektpååsikreatrepresentant
skapeterallsidigsammensatt,ogharbredrepresentasjonfra
selskapetsaksjeeieresamtavspeilerselskapetskundestruktur,

virksomhetogsamfunnsfunksjon.Bådekvinnerogmennskal
være representert. 
Personersomskalvelgesbør
• ha nødvendig og relevant kompetanse og erfaring  
tilåutføre vervetpåengodmåte,

• værehabileoghanødvendigintegritet,samt
• hainteresseforStorebrandsanliggenderogvurdere
alle sakermedutgangspunktiStorebrandsinteresser.

Valgkomitéeninnstillerpådennebakgrunn,medhenvisning
til vedtektene § 28 annet ledd nr. 6, at generalforsamlingen 
velger følgende personer som medlemmer og varamedlem 
av representantskapet,alleforenperiodepå2–to–år:
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Det gjøres oppmerksom på at Tone M. Reierselmoen allerede 
ervaramedlemikontrollkomitéen,ogathunogsåinnstilles
til gjenvalgidettevervetforennyperiode.

Representantskapetvelgerselvordførerogvaraordførerblant
sine medlemmer, jf. vedtektene § 25 siste ledd. Generalforsam
lingen skal imidlertid i henhold til vedtektene § 28 annet ledd 
nr.6sistepunktum«fremmeforslagomhvemsombørvelges
somordførerogvaraordfører»irepresentantskapet.

Valgkomitéen innstiller på at generalforsamlingen overfor repre
sentantskapet foreslår at Terje Venold gjenvelges som represen
tantskapetsordførerogVibekeHammerMadsensomrepresen
tantskapetsvaraordfører,beggeforenperiodepå1–ett–år.

TerjeVenoldfratrådtemøtetvedkomiteensbehandlingav
innstillingen til ordførervervet.

Deansattesobservatørivalgkomitéendeltoksommedlemav
komitéen ved innstillingene av representantskapets ordfører 
og varaordfører,jf.vedtektene§210førsteleddsistesetning.

Sak nr. 12: 
VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN 

Generalforsamlingenskalvelgefiremedlemmertilvalg
komitéen,herundersærskiltvelgekomitéensleder,jf.
 ved tektene § 28 annet ledd nr. 9. Samtlige medlemmer 
av valgkomitéenerpåvalghvertår.

Valgkomitéenharisittarbeidlagtvektpååsikreatkomitéen
harrepresentasjonfrabredeaksjeeierinteresser,atflertallet
ikomitéeneruavhengigavstyretogdendagligeledelseni
selskapene, samt at minst ett av komitéens medlemmer ikke 
samtidig er medlem av representantskapet. 

MedlemmeneKjetilHougogHaraldEspedalharbeggemeddelt
komiteenatdeavarbeidsmessigeårsakerikkekantagjenvalg
ved valgene våren 2015.

Valgkomitéeninnstillerpådennebakgrunnatgeneral
forsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomitéen, 
alle forenperiodepå1–ett–år:

Navn Verv Født Utdannelse Erfaring

Terje Venold Gjenvalg 
medlem

1950 •  Siviløkonom, BI 2013dd: Selvstendigrådgiver
198113: VeidekkeASA,konsernsjeffra1989
197981: BlystadGruppenøkonomisjef
197479: NorskDataA/S,økonomisekretær/regnskapssjef

OlaugSvarva Gjenvalg 
medlem

1957 • AutorisertporteføljeforvalterNHH/NFF
•  MBA, University of Denver
•  BSc, University of Denver

2006dd: Folketrygdfondet,adm.dir.
200406: SpareBank1Livsforsikring,investeringsdirektør
200104: SpareBank1AktivForvaltningASA,adm.dir.
199101: Folketrygdfondet,investeringsdirektøraksjer,

investeringssjef og portefølje forvalter
198891: Carnegie,finansanalytiker
198788: DnCplc,London,finansanalytiker
198587: DnCOslo,finansanalytiker
198285: FactoringFinans,engasjementsansvarlig

Leif Ola Rød Nytt medlem 1961 • Siviløkonom,NHHm/spesialiseringiFinans
og økonomisk Styring

2015dd: SkagenAS,adm.dir.
201214: SkagenAS,lederForretningsstøtteogKontroll

samt styresekretær
200512: Sparebank1Gruppen,medlemavkonsernledelsen
199412: ODINForvaltningAS,adm.dir.siden1998,

tidligere Investeringsdirektør/ portefølje forvalter 
rentefond

199194: PreInvestAS,adm.dirsiden1994,tidligere
Investerings sjef/porteføljeforvalter

198691: BoligogNæringskreditt(BNBank),finanssjef
(fundingogforvaltning)

198486: NordenfjeldskeBykredittforening,avd.sjef
 næringslån

PerOttoDyb Nytt medlem 1955 • Norges Eksport Skole
• SivilingeniøriTekniskKybernetikk,NTNU

200414: SiemensNorge,konsernsjef
200004:SiemensAS,viseadm.dir
199900:SiemensElektroengrosAS,adm.dir.
199499:ABFlexibleAutomationAS,adm.dir.
198294:TandbergDataA/S,OsloogUSA,
  sentrale stillinger
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DetgjøresoppmerksompåatPerOttoDyballeredeervara
medlem til representantskapet, med gjenværende valgperiode 
på 1 –ett–år.

ValgkomitéeninnstillerherunderpåågjenvelgeTerjeVenold
som leder av valgkomitéen. Terje Venold fratrådte møtet ved 
komitéensbehandlingavinnstillingentilledervervet.

Sak nr. 13: 
VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL 
 KONTROLLKOMITÉEN

KontrollkomitéenforStorebrandASA,meddatterselska
peneStorebrandLivsforsikringAS,StorebrandForsikring
AS,StorebrandBankASAogStorebrandBoligkredittAShar
5  medlemmer og 1 varamedlem. 3 av de 5 medlemmene, 
samt varamedlemmet,erpåvalgi2015.

Navn Verv Født Utdannelse Erfaring

Finn Myhre Gjenvalg 
medlem

1943 • Cand.jur. 2014dd: BAHR,rådgiver
198914: BAHRPartner/advokat
198189: DnC,leder,jur.avd.
197989: DnC,advokat
197379: SagaPetroleum,adv.fullmektig
197273: Drammenbyrett,dommerfullmektig

HaraldMoen Gjenvalg 
medlem

1940 • Siviløkonom,NHH 1990dd: HaraldMoenAS
196890: DnC/DnB,viseadm.dir.fra1984
195765: AkersSparebank

Anne Grete Steinkjer Gjenvalg 
medlem

1959 •  Cand. Scient i statistikk med 
aktuarkompetanse,UiO

• Matematikkogstatistikkstudier,UiT

2004dd: EikosAS,partner,aktuarogkonsulent
199604: AnneGreteSteinkjerAS,aktuarogkonsulent
199496: AktuarLindPensjonAS,sjefsaktuar
198894: TheWyattCompany,aktuar,konsulentog

 sted fortredende daglig leder

Tone M. 
 Reierselmoen

Gjenvalg 
varamedlem 

1968 • Siviløkonom,NHH, 2006dd: HydroASA
200406: Storebrand,LederForretningsmessigStyring
199804: Storebrand,medarbeiderForretningsmessig

Styring/konsernkontroller
199798: Storebrand,revisjonssjef–ansvarforStorebrand

KapitalforvaltningAS
199597: Storebrand,internrevisor
199295: Sentralskattekontoretforstorbedrifter,

førstekonsulent/spesialrevisor

Valgkomitéen har i innstillingene til valg av medlemmer og 
varamedlem til kontrollkomitéen lagt vekt på at kontrollkomitéen 
sikresbredkompetanseogerfaringinnenkonsernetsvirksom
hetsområder, samt innen konsernets vesentligste risikoområder. 

Valgkomitéeninnstillerpådennebakgrunn,medhenvisningtil
vedtektene § 28 annet ledd nr. 7, at generalforsamlingen velger 
følgende medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen, og 
forfølgendevalgperioder:FinnMyhre(nestleder),HaraldMoen
(medlem) og Anne Grete Steinkjer (medlem), alle for en  periode 
på2–to–årsamtToneMargretheReierselmoenforenperiode
på1–ett–år,meddetforbeholdforallekandidateneatvalg
periodenopphørerpådettidspunktkontrollkomitéeneventuelt
avviklessomfølgeavnyfinansforetakslov.

Det gjøres oppmerksom på at Tone M. Reierselmoen også er inn
stiltsomvaramedlemtilrepresentantskapet,jf.punkt1ovenfor.
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Sak nr. 14:   
GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAPET, 
 VALG KOMITÉEN OG KONTROLLKOMITÉEN 

Valgkomitéen foreslår for generalforsamlingen at de gjeldende 
honorarer til medlemmene og varamedlemmene av represen
tantskapet,kontrollkomitéenogvalgkomitéenøkesmed2,5 %,
ogslikatbeløpeneavrundestilnærmestekroneretthundre.

De nye honorarsatsene foreslås etter dette fastsatt som følger 
(allebeløperoppgittbrutto):

Representantskapet:
Ordfører  kr 113 000 pr. år + kr 7 000 pr. møte 
Varaordfører kr   38 000 pr. år + kr 7 000 pr. møte  
Medlemmer kr     7 000 pr. møte 
Varamedlem kr     7 000 pr. møte 

Kontrollkomitéen:
Leder  kr  343 000 pr. år 
Nestleder kr  290 000 pr. år 
Medlem  kr  247 000 pr. år
Varamedlem kr  247 000 pr. år

Honorarsatseneforkontrollkomitéengjelderforinntil10møter
pr. år. Dersom antall møter pr. år overstiger 10, skal samtlige 
medlemmer av komitéen fra og med møte nr. 11 tilstås et 
ekstrahonorar på kr 4 300 pr. møte. 

Valgkomitéen:
Leder  kr 8 100 pr. møte
Medlemmer  kr 6 500 pr. møte 

Denyesatsenegjeldermedvirkningfra1.juli2015.

Samtlige innstillinger er enstemmige. 

Sak nr. 15:  
GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 

Styretforeslåratrevisorshonorarforarbeidetmedrevisjon
av StorebrandASAfor2014fastsettestilkr550000.

Sak nr. 16:  
ENDRING AV VEDTEKTER STOREBRAND ASA

DennyefinansforetakslovenvilblivedtattavStortingetiløpet
av første halvår 2015, og kan ventes å tre i kraft i løpet av andre 
halvår 2015, sammen med tilhørende forskrifter. Loven vil inne
holdeovergangsbestemmelsersominnebæreratdefullsten
dige tilpasninger til de nye reglene først må være gjennomført 
innenenfremtidigfrist.Finansforetakslovenvilblantannet
opphevefinansforetakenesnåværendeplikttilåhakontroll
komité.Styretmedtilslutningfrarepresentantskapetforeslår
derfor at vedtektene endres, slik at kontrollkomitéen kan 
avvikles.Detforeslåsdessutenenrekkemindreredaksjonelle
endringer i vedtektene. 

Samtlige endringsforslag gjennomføres så snart de relevante 
bestemmelseneifinansforetakslovensettesikraft,ognødvendig
offentliggodkjenningforeligger.

Styretgjørforordensskyldoppmerksompåatnummerer
ingen i § 2 endres som følge av at § 24 foreslås slettet. Etter 
endringervilopprinnelig§§25bli24,26bli25,27bli26,
28bli27,29bli28og210bli29.
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§ Eksisterende vedtektsbestemmelse § Foreslått endret vedtektsbestemmelse

11 Selskapeteretallmennaksjeselskap.SelskapetsnavnerStorebrand
ASA.Selskapetmeddatterselskaperbetegnesidetfølgendesom
konsernet.ForretningskontoreteriBærumkommune.

1.1 SelskapetsnavnerStorebrandASA.Selskapeteretallmennaksje
selskap.Selskapetmeddatterselskaperbetegnesidetfølgendesom
konsernet.SelskapetsforretningskontoreriBærumkommune.

21 Selskapets organer er styre, kontrollkomité, representantskap og 
generalforsamling.

21 Selskapets organer er styre, representantskap og generalforsamling.

23 Selskapetforpliktesvedunderskrifthverforsegavstyretsformannog
administrerendedirektør.Selskapetforpliktesogsåvedunderskriftavto
(2)avstyretsøvrigemedlemmerifellesskap.Styretkanmeddeleprokura.

23 Selskapetforpliktesvedunderskrifthverforsegavstyretslederogadmi
nistrerendedirektør.Selskapetforpliktesogsåvedunderskriftavto(2)av
styretsøvrigemedlemmerifellesskap.Styretkanmeddeleprokura.

24 Kontrollkomitéenbeståravinntil5medlemmermedeventuelle
varamedlemmeretterrepresentantskapetsnærmerebeslutning.Valg
periodenertoår.Halvpartenellertilnærmethalvpartentreruthvertår.

Kontrollkomitéenskalføretilsynmedkonsernets–herunderogså
utenlandskedatterselskapersvirksomhetogpåseatdetfølgerlover,
forskrifterogvilkår,samtvedtekterogvedtakikonsernetsbesluttende
organer.Kontrollkomitéenkantaethvertforholdinnenkonsernetopp
til behandling.

Kontrollkomitéenkantilenhvertidforlangesegforelagtkonsernets
protokollerogdokumenter,ogkreveattillitsvalgteogansattegirde
opplysningerdenmenerernødvendigforåutføresittverv.

Kontrollkomitéenskalføreprotokolloversinemøter.Protokollengjøres
kjent for styret.

Kontrollkomitéenskalgiinnberetningtilrepresentantskapetminstén
gang i året.

Hviskontrollkomitéenoppdagerforholdavvesentligbetydningfor
konsernet,skaldenstraksunderretterepresentantskapetsordfører.

N/A Bestemmelsen oppheves. 

26 Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av represen
tantskapetsordfører,eventueltvaraordfører,ellernårminst1/6av
medlemmene eller styret krever det.

Representantskapetskal:
1. Avgiuttalelsetilgeneralforsamlingenomstyretsforslagtilresultat

regnskapogbalansebørgodkjennes,ogkommenterestyrets
forslagtilanvendelseavoverskuddellerdekningavtap.

2. Velge6eller7medlemmertilstyret,herunderstyretslederog
fastsette styrets godtgjørelse. Bare medlemmer valgt av general
forsamlingen deltar ved valg av styrets medlemmer. Ved valg av 
styrets leder deltar samtlige medlemmer. 

3. GiinstruksomKontrollkomitéensvirksomhet.
4. BehandleinnberetningerfraKontrollkomitéen.

Representantskapetkanvedtaanbefalingertilstyretomhvilkensom
helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan velges to 
representantertilåundertegneprotokollen,somforutsettessendt
alle medlemmer.

25 Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av representant
skapetsordfører,eventueltvaraordfører,ellernårminst1/6avmed
lemmene eller styret krever det.

Representantskapetskal:
1. Avgiuttalelsetilgeneralforsamlingenomstyretsforslagtilresultat

regnskapogbalansebørgodkjennes,ogkommenterestyrets
forslagtilanvendelseavoverskuddellerdekningavtap.

2. Velge6eller7medlemmertilstyret,herunderstyretslederog
fastsette styrets godtgjørelse. Bare medlemmer valgt av general
forsamlingen deltar ved valg av styrets medlemmer. Ved valg av 
styrets leder deltar samtlige medlemmer. 

Representantskapetkanvedtaanbefalingertilstyretomhvilkensom
helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan velges to 
representantertilåundertegneprotokollen,somforutsettessendt
alle medlemmer.
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§ Eksisterende vedtektsbestemmelse § Foreslått endret vedtektsbestemmelse

27 Ordinærgeneralforsamlingholdeshvertårinnenutgangenavjuni
måned.Generalforsamlingenavholdesidenkommunehvorselskapet
harsittforretningskontorelleriOslokommune.

Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. 
Generalforsamlingenavholdesidenkommunehvorselskapetharsitt
forretningskontorellerOslokommune.Innkallingtilgeneralforsam
lingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 
21 dagerførmøtetskalholdes.(…)

26 Ordinærgeneralforsamlingholdeshvertårinnenutgangenavjuni
måned.Generalforsamlingenavholdesidenkommunehvorselskapet
harsittforretningskontorelleriOslokommune.

Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Inn
kallingen til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med 
kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.
(…)

28 Generalforsamlingenledesavrepresentantskapetsordfører,eventuelt
varaordfører,ogvedbeggesfraværavstyretsleder.

Pådenordinæregeneralforsamlingskal:
1. framleggesårsoppgjørbeståendeavresultatregnskap,balanseog

årsberetning,herunderkonsernresultatregnskapogkonsernbalanse,
samtrevisorsberetningogrepresentantskapetsuttalelse,

2. treffesbeslutningeromfastsettelseavresultatregnskapetogbalansen,
3. treffesbeslutningeromfastsettelseavkonsernresultatregnskapet

ogkonsernbalansen,
4. treffesbeslutningeromanvendelseavårsoverskuddellerdekning

avunderskuddihenholdtildenfastsattebalansenogomutdeling
avutbytte,

5. fastsettes antall medlemmer av representantskapet,
6. velgesmedlemmertilrepresentantskapet,herunderfremmeforslag

omhvemsombørvelgessomordførerogvaraordfører»
7. velges medlemmer til kontrollkomitéen,
8. velges revisor,
9. velgesfiremedlemmertilvalgkomitéen,jf210,ogblantdisse

valgkomitéens leder,
10.behandlesstyretserklæringomfastsettelseavlønnogannen

godtgjørelse til ledende ansatte,
11. godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, 

kontrollkomitéen og valgkomitéen.
12. godkjennes godtgjørelse til revisor,
13.behandleandresakersomnevntiinnkallingen

27 Generalforsamlingenledesavrepresentantskapetsordfører,eventuelt
varaordfører,ogvedbeggesfraværavstyretsleder.

Idenordinæregeneralforsamlingskal:
1. framleggesårsoppgjørbeståendeavresultatregnskap,balanseog

årsberetning,herunderkonsernresultatregnskapogkonsernbalanse,
samtrevisorsberetningogrepresentantskapetsuttalelse,

2. treffesbeslutningeromfastsettelseavresultatregnskapetogbalansen,
3. treffesbeslutningeromfastsettelseavkonsernresultatregnskapet

ogkonsernbalansen,
4. treffesbeslutningeromanvendelseavårsoverskuddellerdekning

avunderskuddihenholdtildenfastsattebalansenogomutdeling
avutbytte,

5. fastsettes antall medlemmer av representantskapet,
6. velgesmedlemmertilrepresentantskapet,herunderfremmeforslag

omhvemsombørvelgessomordførerogvaraordfører»
7. velges revisor,
8. velgesfiremedlemmertilvalgkomitéen,jf210,ogblantdisse

valgkomitéens leder,
9. behandlesstyretserklæringomfastsettelseavlønnogannen

godtgjørelse til ledende ansatte,
10. godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, 

og valgkomitéen.
11. godkjennes godtgjørelse til revisor,
12.behandleandresakersomnevntiinnkallingen

210 (…)Komiteenskalforeslåkandidatertilfølgendevalg:
1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 

8 varamedlemmertilrepresentantskapet,
2. generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets 

 ordfører og varaordfører,
3. representantskapets valg av ordfører og varaordfører, 
4. representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret 

og styretsleder,
5. generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer 

til kontrollkomitéenogkomiteensleder,
6. generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomitéen.
7. generalforsamlingens valg av valgkomitéleder 

Komiteenskalforeslåstørrelsenpågodtgjørelsetilmedlemmeneav
de styrendeogkontrollerendeorganer.Dettegjelder:
1. generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene 

av representantskapet, kontrollkomitéen og valgkomitéen,
2. representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets 

 medlemmer

29 (…)Komiteenskalforeslåkandidatertilfølgendevalg:
1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 

8 varamedlemmertilrepresentantskapet,
2. generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfører 

og varaordfører,
3. representantskapets valg av ordfører og varaordfører, 
4. representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret 

og styretsleder,
5. generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomitéen.
6. generalforsamlingens valg av valgkomitéleder 

Komiteenskalforeslåstørrelsenpågodtgjørelsetilmedlemmeneav
de styrendeogkontrollerendeorganer.Dettegjelder:
1. generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene 

av representantskapet og valgkomitéen,
2. representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
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Sak nr. 17 
ENDRINGER I INSTRUKS FOR  VALGKOMITÉEN

GjeldendeinstruksforvalgkomitéeniStorebrandASAble
senest endret av generalforsamlingen 21.04.2010. Etter
følgendeendringeriNUESanbefalingen,senest30.10.2014,
nødvendiggjørendringeri(somtilpasningertil)instruksenfor
atdenskaltilfredsstilleanbefalingen.

Deterivedlagteforslagtattinnendringeriinstruksen§2hvor
det, for å sikre jevnlige endringer i valgkomitéens sammen setning, 
er foreslått en rotasjonsordning for det tilfellet at  medlemmene 
avkomiteenikkejevnligskiftesut(f.eks.somfølge avendringerpå
selskapets eierside).

§ Eksisterende instruks § Foreslått endret instruks

1 Valgkomitéenskalbidratilvalgavkompetenteogengasjertetillits
valgtesomharfokuspåverdiskapning.Deteretmålatdetillitsvalgte
samletskalkunneutfordreoginspireredendagligeledelseninnenfor
 selskapets virksomhetsområder. 

1 Valgkomitéensformåleråforberedeoginnstilletilvalgavkompetenteog
engasjertetillitsvalgtesomharfokuspåverdiskapingiStorebrandASAog
Storebrandkonsernet.Deteretmålatdetillitsvalgteskalkunneutfordre
og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder. 

2 Valgkomitéen har fire eller fem medlemmer, avhengig av om 
representant skapet velger valgkomitéens leder som ordfører. 
Medlemmenebørreflektereinteresseneiaksjonærfellesskapet.

I tillegg deltar en representant for de ansatte som fast medlem ved drøft
elser og innstilling til valg av ordfører og varaordfører i representan tskapet 
ogstyretsledersamtiandresammenhengerhvordeternaturligetter
innkalling fra komitéens leder. 

Valgperioden er ett år regnet fra den årlige ordinære generalforsamling 
og frem til neste års ordinære generalforsamling.

Valgkomitéenskalforeslågodtgjørelsetilsegselv,ogskalblantannetta
hensyn til at det er viktig å gi økonomisk kompensasjon for at komitéen 
brukertidogergrundigisittarbeid.

2 Valgkomitéen er sammensatt av fire eller fem medlemmer, avhengig 
av om representantskapet velger valgkomitéens leder som ordfører. 
Medlemmenebørreflektereinteresseneiaksjonærfellesskapet.

I tillegg deltar en representant for de ansatte som fast medlem ved 
valgkomitéens drøftelser og innstillinger til valg av ordfører og vara
ordfører i representantskapet og av styrets leder samt i andre saker 
hvordeternaturlig,ogetterinnkallingfrakomitéensleder.

Valgperiodener1–ett–årregnetfradenårligeordinæregeneral
forsamling og frem til neste års ordinære generalforsamling.

Valgkomitéenssammensetningbørmedjevnemellomromendres
gjennomutskiftingavmedlemmer.Dersomendringeriselskapets
aksjonærsammensetning og/eller andre forhold over tid ikke fører 
tilnaturligeendringerivalgkomitéenssammensetning,praktiseres
enrotasjonsordningvedatmedlemmeravvalgkomitéenbyttesut.
Utgangspunktetvedbrukavrotasjonsordningeneratdetmedlem
somharsittetlengstbyttesførst,mendetkangjøresunntakfradette
utgangspunktetdersomaksjonærrepresentasjonenog/ellerkompetan
sesammensetningen i valgkomitéen tilsier at andre medlemmer fratrer. 

Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen også hva 
gjelder godtgjørelse til seg selv. 

§ 3 Valgkomitéens oppgaver
3.1 Overfor generalforsamlingen skal valgkomitéen foreslå valg av
 –medlemmerogvaramedlemmertilrepresentantskapet,
 – generalforsamlingensforslagtilkandidattilvervetsom

 representantskapets ordfører og varaordfører,
 –medlemmer,varamedlemmerogledertilkontrollkomitéen,
 –medlemmerogledertilvalgkomitéen,samtgodtgjørelsetil

 representantskapet, kontrollkomitéen og valgkomitéen.

3.2 Overfor representantskapet skal valgkomitéen foreslå valg av
 –ordførerogvaraordfører,
 –styretsmedlemmer,
 –styretsleder,samtgodtgjørelsetilstyret.

§ 3  Oppgaver
3.1 Overfor generalforsamlingen skal valgkomitéen foreslå valg av
 –medlemmerogvaramedlemmertilrepresentantskapet,
 –generalforsamlingensforslagtilkandidattilvervetsom

 representantskapets ordfører og varaordfører,
 –medlemmerogledertilvalgkomitéen,samtgodtgjørelse

til representantskapetogvalgkomitéen.

3.2 Overfor representantskapet skal valgkomitéen foreslå valg av
 –representantskapetsordførerogvaraordfører,
 –styretsmedlemmer,
 –styretsleder,samtgodtgjørelsetilstyret.

I § 3 er det gjort endringer som følge av at kontrollkomitéen 
er foreslåttavviklet,jf.egensakomdette.

Det er videre i § 6 inntatt presiseringer av valgkomitéens  
plikttilågjennomføreegnethetsogskikkethetsvurderinger 
(«Fit&Proper»)avdestyrekandidatersominnstillestilvalg.

Deterendeligi§7lagtinnetsupplementtildekravtilperson
opplysninger som skal medtas i valgkomitéens innstillinger.

Forøvrigerdetiforslagettilnyinstrukslagtinnendelspråklige
justeringerogpresiseringeriforholdtilgjeldendeinstruks.
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§ Eksisterende instruks § Foreslått endret instruks

4 § 4 Valgkomitéens møter
Valgkomitéen kalles inn av komitéens leder og holder møter så ofte 
som det finnes nødvendig. Et medlem kan kreve at det innkalles til 
møte. Det skal føres protokoll fra møtene. 

Komitéenkallesinntilførstemøteumiddelbartetterdenårlige
ordinæregeneralforsamlingforåforberedekomitéensforslagpå
kandidater til representantskapets valg av styremedlemmer og styrets 
leder samt ordfører og varaordfører i representantskapet. Forslagene 
børværeforberedtavdenfratredendekomité.

4 § 4  Møter
Valgkomitéen innkalles av komitéens leder og avholder møter når dette 
er nødvendig. Et medlem kan også kreve at det innkalles til møte. Det 
skal føres protokoll fra møtene. 

Komitéenkallesinntilførstemøteumiddelbartetterdenårlige
ordinæregeneralforsamlingforåforberedekomitéensforslagtilkandi
dater til representantskapets valg av styremedlemmer og styrets  leder 
samtavordførerogvaraordførerirepresentantskapet.Forslagenebør
væreforberedtavdenfratredendekomité.

5 §5 Valgkomitéensvurderinger
Valgkomitéen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nød
vendigkompetanse,erfaringogkapasitettilåutføresinevervpåentil
fredsstillende måte. Begge kjønn skal være representert i alle organer. 

Vedforslagpåmedlemmertilvalgkomitéenbørdetisamsvarmedgod
eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonær
fellesskapetsinteresserblirivaretatt.Medlemmenebørværeuavhengige
av styret og ledende ansatte.

Vedforslagpåmedlemmertilstyretbørdetisamsvarmedgodeier
styring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfelles
skapetsinteresserblirivaretatt.Styremedlemmerbørværeuavhengige
av selskapets daglige ledelse.

Komitéenbørbaseresineforslagtilgodtgjørelserpåinformasjonom
størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det 
er relevantåsammenlignemed.

5 §5 Vurderinger
Valgkomitéen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har nødven
digkompetanse,erfaringogkapasitettilåutføresinevervpåtilfreds
stillende måte. Begge kjønn skal være representert i alle organer. 

Vedforslagpåmedlemmertilvalgkomitéenbørdetisamsvarmed
anbefalingenomeierstyringogselskapsledelseleggesvektpåathen
synettilaksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.Valgkomitéens
medlemmerbørværeuavhengigeavstyretogledendeansatte.

Vedforslagpåmedlemmertilstyretbørdetisamsvarmedanbefalin
gen om eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til 
aksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.Styremedlemmerbør
væreuavhengigeavselskapetsdagligeledelse.

Komitéenbørbaseresineforslagtilgodtgjørelserpåinformasjonom
størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det 
er relevantåsammenlignemed.

6 §6 Valgkomitéensarbeid
Etteregenvurderinginnhentervalgkomitéendeopplysningersomden
anserrelevante.Komitéenskalværeåpenforinnspill,ogskalgjøre
aktive søk mot aksjonærfellesskapet og forankre sin innstilling hos de 
største aksjonærene. 

Valgkomitéenharanledningtilåtrekkepåressurseriselskapetog
henterådoganbefalingerfrakilderutenforselskapet.Komitéenkan
ta kontaktmed,ogbruke,eksternerådgivere.

Valgkomitéenbørhakontaktmedmedlemmeravrepresentantskapet,
styretogdendagligeledelsen.Styretsegenevalueringavsinvirksom
het og kompetanse skal forelegges komitéen. Styrets leder skal møte 
i komitéenogorientereomevalueringen.

Valgkomitéenskalgjennomførenødvendigegnethetsvurderingavalle
foreslåtte kandidater i forkant av en nominering. I tillegg skal valgkomitéen 
årlig forespørre de som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplys
ningenesomisintiddannetgrunnlagforegnethetsvurderingen.

6 §6 Arbeidetivalgkomitéen
Basertpåegnevurderingerinnhentervalgkomitéendeopplysninger
somdenanserrelevante.Komitéenskalværeåpenforinnspill,den
skal gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet og forankre sine innstil
linger hos de største aksjonærene. 

Valgkomitéenharanledningtilåtrekkepåressurseriselskapetog
henterådoganbefalingerfrakilderutenforselskapet.Komitéenkan
kontakte,ogbenytte,eksternerådgivere.

Valgkomitéenbørisittarbeidhakontaktmedmedlemmeravrepre
sentantskapet,styretogdendagligeledelsen.Styretsegenevaluering
av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komitéen. Styrets 
lederskalmøteikomitéenogorientereomevalueringen.

Valgkomitéenskalgjennomførenødvendigevurderingeravegnethet
ogskikkethet(«Fit&Proper»)avalleforeslåttekandidateriforkantav
en nominering. I tillegg skal valgkomitéen årlig forespørre de tillitsvalgte 
som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i 
sintiddannetgrunnlagforegnethetsvurderingen.

7 § 7 Valgkomitéens innstillinger
Valgkomitéens innstillinger skal inneholde informasjon om kandida
teneskompetanse,kapasitetoguavhengighet.Informasjonenskal
omfattealder,utdannelseogyrkesmessigerfaring.Detskalopplyses
omhvorlengekandidateneeventueltharværttillitsvalgteiselskapet,
omeventuelleoppdragforselskapetsamtomvesentligeoppdragi
andre selskaper og organisasjoner. 

Innstillinger til generalforsamlingen skal sendes aksjeeierne sammen 
med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillinger til representant
skapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte hvor 
innstillingeneskalbehandles.

7 § 7 Innstillinger fra valgkomitéen
Valgkomitéens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidate
nesalder,utdannelse,kompetanse,yrkesmessigeerfaring,kapasitetog
om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for selskapet. Det 
skalopplysesomhvorlengekandidateneeventueltharværttillitsvalgte
iselskapetogomeventuellevesentligeoppdragforoppdragforandre
selskaper og organisasjoner. 

Innstillinger til generalforsamlingen skal sendes aksjeeierne sammen 
med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillinger til representant
skapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte hvor 
innstillingeneskalbehandles.

Sak nr. 18:  
AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Ingen vedlegg.
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