
 

 
Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 22. april 2009 
 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 
 
Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2008, og godkjenning av årsregnskapet 
og årsberetningen  
 
Vedtak 
  ”Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og   
  årsberetning for 2008 for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs  
  selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2008. 
 
  Det utbetales ikke utbytte for 2008." 

 
 
Dagsorden post 7: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte 
 
Vedtak 

”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte, og godkjenner den del av retningslinjene som 
gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd tredje punktum nr. 3.” 
 

 
Dagsorden post 9: Vedtektsendringer 
 
Vedtak 
 
 Vedtektenes § 2-8, 2. ledd nr 9 endres 
 
 fra: ” velges tre medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10,” 
 til:  ” velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse valgkomiteens  
  leder,” 
 
 Vedtektenes § 2-8, 2. ledd nr. 6 endres  
 
  fra: ” velges medlemmer til representantskapet” 
  til: ” velges medlemmer til representantskapet, herunder fremme forslag om 
   hvem som bør velges som ordfører og varaordfører” 
 
  
 Vedtektenes § 2-10, 1. ledd endres 
 
 fra: ” Valgkomiteen består av fire medlemmer. Representantskapets ordfører er fast 
  medlem og leder. De øvrige velges av generalforsamlingen. De ansatte velger en 
  observatør til komiteen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg 
  av styrets leder og ved innstilling til valg av representantskapets ordfører og  
  varaordfører.” 
 
 til: ”Valgkomiteen består av fire eller fem medlemmer. Representantskapets ordfører 
  er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er valgt av    
  generalforsamlingen. De ansatte velger en observatør til komiteen. Observatøren 
  deltar som fast medlem ved innstilling til valg av styrets leder og ved innstilling til 
  valg av representantskapets ordfører og varaordfører. 
 
 Vedtektenes § 2-10, 2. ledd endres  
 
 fra: ”Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:  
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1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 

varamedlemmer til representantskapet,  
2. representantskapets valg av ordfører og varaordfører,  
3. representantskapets valg av seks medlemmer til styret og styrets leder,  
4. generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til 

kontrollkomiteen og komiteens leder,  
5. generalforsamlingens valg av tre medlemmer til valgkomiteen.”  
 

 til: ”Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:  
1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 

varamedlemmer til representantskapet,  
2. generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfører 

og varaordfører 
3. representantskapets valg av ordfører og varaordfører,  
4. representantskapets valg av seks medlemmer til styret og styrets leder,  
5. generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til 

kontrollkomiteen og komiteens leder,  
6. generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomiteen. 
7. generalforsamlingens valg av valgkomitéleder  

 
 
Dagsorden post 11: Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet  
 
Vedtak  

 ”Som faste medlemmer til representantskapet velges:  
  
Johan H. Andresen jr.      
Vibeke Hammer Madsen   
Merete Egelund Valderhaug 
Karen Helene Ulltveit-Moe 
Roar Engeland 
Henrik O. Madsen 
Trond Berger  
Marianne Lie   
Kristian Vibe  
 
Som varamedlemmer til representantskapet velges: 
Lars Tronstad 
Elin Korvald 
Marius Steen 
Tuss Benum 
Morten Fon 

 
Dagsorden post 12: Valg av medlemmer til valgkomiteen 
 
Vedtak 

”Som medlemmer til valgkomiteen velges: 
 

Johan H. Andresen jr.  
   Olaug Svarva 
   Helge Leiro Baastad” 
 
 
Dagsorden post 13: Valg av medlemmer til kontrollkomiteen 
 
Vedtak 

”Som medlemmer til kontrollkomiteen velges: 
  

Harald Moen 
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Ole Klette   
 

 
Dagsorden post 14: Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen  
 
Vedtak 
 
 "Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir sin tilslutning til at godtgjørelsen til 
 medlemmene i representantskapet, valgkomiteen og kontollkomitéen opprettholdes 
 uendret". 
 

 
Dagsorden post 14: Godkjenning av revisors godtgjørelse 
 
Vedtak 

”Revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2008 
fastsettes til kroner 1 500 000.”  

 
Sakene til dagsordenens punkt 8 og 10 ble ikke fremmet til realitetsbehandling.  


