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Styrets reviderte forslag til sak 6 - Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 –
herunder disponering av årsresultatet
Den aktuelle situasjonen som følge av Covid-19-utbruddet er en betydelig global utfordring, med store
implikasjoner for bedrifter og samfunnet. Som følge av usikkerhet for hvilke økonomiske konsekvenser
situasjonen vil få, foreslår styret å justere forslaget til disponering av årsresultatet, herunder endring av
utdeling av utbytte. Endringen i utbytteforslaget er et føre-var-tiltak i lys av den rådende usikkerhet for
økonomisk utvikling i våre markeder.
Basert på dette, foreslår styret å justere utbytteforslaget slik at utdeling av overskuddskapital med 5,00
kroner per aksje utgår. Utbytteforslaget på 7,25 kroner per aksje basert på årets resultat etter skatt,
opprettholdes som tidligere foreslått.
Alle finansielle mål ligger fast, og justeringen innebærer ingen endring i konsernets utbyttepolitikk.
Styret foreslår dermed at det for regnskapsåret 2019 utbetales et utbytte på NOK 7,25 per aksje
basert på årets resultat etter skatt. Utbytte tilfaller aksjeeiere som er eiere per 26. mars 2020, eks-dato
er 27. mars 2020, eierregisterdato er 30. mars 2020 og utbyttet utbetales den 7. april 2020.
Årsregnskap og årsberetning for 2019 er tilgjengelig på
www.gjensidige.no/konsern/investorinformasjon/rapporter-og-presentasjoner
Forslag til oppdatert vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring
konserns regnskap for 2019.
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs
årsregnskap for 2019.
Morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 7 460,3 millioner kroner foreslås disponert
som følger:
Millioner kroner:
Utbytte:
Overført til bundne fond:
Overført til annen opptjent egenkapital:
Disponert:

3 625,0
216,8
3 618,5
7 460,3

Andre resultatkomponenter, som fremgår av resultatoppstillingen, inngår ikke i resultatdisponeringen.
Generalforsamlingen godkjenner fremlagte integrerte årsrapport for Gjensidige Forsikring som dekker
kravene til styrets årsberetning med de endringene som fremkom av styrets reviderte forslag til
utbetaling av utbytte.

