
 
 

INNKALLING TIL  
    ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 

 
 
Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 21. april 2010 kl 16.30  
i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                       Storebrand ASA – ordinær generalforsamling 2010 
 
Varsel om at De vil delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel som må være  
Nordea Bank Norge ASA i hende senest fredag 16. april 2010 kl. 16.00. Adresse: Nordea Bank Norge ASA,  
Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: 22 48 63 49. Innen samme frist kan påmelding 
også gjøres via www.storebrand.no eller over telefon 22 48 62 62. Dersom De etter påmelding skulle bli 
forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. 
 
        Pin-kode: 
Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.  Ref-nr:      
     
Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i     
Storebrand ASA onsdag 21. april 2010 og  
              
  (kryss av) 
 
        Avgi stemme for mine/våre aksjer     
                   
        Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)       
 

__________       ________________________ 
    Dato                       Aksjeeiers underskrift          
      

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                       Storebrand ASA - ordinær generalforsamling 2010 
 
Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette 
fullmaktsskjema. Dersom De ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person styrets leder 
utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest fredag 16. april 2010 kl. 
1600. 
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: 22 48 63 49. 
Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e-postadresse issuerservices.no@nordea.com 
 
        Pin-kode: 
        Ref-nr:  
Undertegnede aksjonær i Storebrand ASA gir herved:    

    
    

 Styrets leder Birger Magnus          
        
 Adm. direktør Idar Kreutzer                         
          

                                             
________________________________________ 
Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i ordinær  
generalforsamling i Storebrand ASA onsdag 21. april 2010. 
 
Vennligst fyll ut og signer skjemaet på neste side.  

F U L L M A K T                 

M Ø T E S E D D E L                                



       
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil 
fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instrukser kan fullmektigen 
avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks 
om å stemme ”for” forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for 
forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen.  
 
Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker (nummerert i overensstemmelse med 
nummereringen i dagsordenen): 
 For Mot Avstår Fullmektigen 

avgjør 
stemme- 
givningen 

 
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 

    

 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, 
     herunder disponering av årsoverskuddet 
 

    

 7. Behandling av styrets erklæring om godtgjørelse til 
     ledende ansatte 
 

    

 8. Fullmakt til styret til å la Storebrand ASA erverve  
     egne aksjer med det formål å tilby innløsning av 
     aksjonærer med små aksjeposter 
 

    

  9. Vedtektsendringer 
 

    

10. Instruks for valgkomiteen i Storebrand ASA  
 

    

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til  
      representantskapet, herunder forslag til   
      representantskapet om hvem som bør velges som  
      ordfører og varaordfører 
 

    

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen 
 

    

13. Valg av medlemmer og varamedlem til   
      kontrollkomiteen 
 

    

14. Godtgjørelse til representantskapet, 
      valgkomiteen og kontrollkomiteen  
 

    

15. Godkjennelse av revisors godtgjørelse, herunder  
      styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen  
      mellom revisjon og andre tjenester 
 

    

 
 
 
Aksjeeiers navn og adresse: _________________________________________________ 
 
 

_________ _________ _________________________ 
Dato Sted Aksjeeiers underskrift 

                                                  
 


