
Aksjeeiers navn og adresse:

Dato: Sted: Aksjeeiers underskrift:

Pkt Agenda generalforsamling 2012 For Mot Avstår Fullmektig 
avgjør

3. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

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

7. Behandling av styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse

8. Behandling av styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

9. Fullmakt til styret vedrørende erverv av egne aksjer

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer

11. Vedtektsendringer

12. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 

Terje R. Venold

Vibeke Hammer Madsen

Olaug Svarva

Marianne Lie

Pål Syversen

Tor Eugen Kvalheim

Trond Berger

Anne-Lise Aukner (varamedlem)

Lars Tronsgaard (varamedlem)

Mats Gottschalk (varamedlem)

Forslag til representantskapet om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører

Terje R. Venold (ordfører)

Vibeke Hammer Madsen (varaordfører)

13. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Terje R. Venold

Helge Leiro Baastad

Olaug Svarva

Kjetil Houg

Valg av valgkomiteens leder

Terje R. Venold

14. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen

Elisabeth Wille

Ole Klette

Anne Grete Steinkjer

Tone Reierselmoen (varamedlem)

15. Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen

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

FULLMAKT Pin-kode: Ref-nr.:

Storebrand ASA – ordinær generalforsamling 2012

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 13. april 2012 kl. 16.00. 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 
Undertegnede aksjonær i Storebrand ASA gir herved:

 Styrets leder Birger Magnus Adm. direktør Idar Kreutzer Andre:            

 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 18. april 2012.

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:


