
Innkalling til ordinær 
generalforsamling i  
Storebrand ASA

Dato: Onsdag 13. april 2016 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,  

Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets 
ordfører

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 2015 samt godkjennelse av 

årsregnskapetogårsberetningen,herunderstyretsforslag
tildisponeringavårsresultatet

7. Styretsredegjørelseforeierstyringogselskapsledelse
8. Styretserklæringomfastsettelseavlønnogannengodt-

gjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakttilstyrettilselskapetservervavegneaksjer
10. Fullmakttilstyrettilforhøyelseavselskapetsaksjekapital

vednytegningavaksjer
11. Styretsforslagomavviklingavrepresentantskapet
12. Endringer av selskapets vedtekter  
13. Valgavmedlemmertilstyret,herundervalgavstyretsleder
14. Valgavmedlemmertilvalgkomiteen,herundervalgavvalg-

komiteens leder
15. Endringavgeneralforsamlingensinstruksforvalgkomiteen
16. Godtgjørelsetilstyret,styreutvalgeneogvalgkomiteen
17. Godkjennelseavrevisorsgodtgjørelse,herunderstyrets

orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon 
og andre tjenester

18. Avslutningavgeneralforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets 
ordfører. Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for 
påmelding,fullmaktogforhåndsstemme,sendesalleaksjeei-
ere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 16. mars 2016. 
Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 
2015(inkludertårsregnskapogårsberetning,revisjonsberet-
ning,representantskapetsuttalelseogstyretsredegjørelsefor
eierstyringogselskapsledelse)ertilgjengeligepåselskapets
internettsidewww.storebrand.no/ir.Dersomduønskeråmotta
årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg i 
papirformat,kandukontakteStorebrandpåe-post: 
kontordrift@storebrand.no. 

Detvilvedgeneralforsamlingenværeanledningtilåavgiforhånds-
stemme.Aksjeeieresomselvellervedfullmektigønskerådelta
på generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, 
må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, 
Verdipapirservice,Postboks1166Sentrum,0107Oslo,alterna-
tivt til e-postadresse nis@nordea.com eller til telefaks + 47 22 
369703innen8.april2016kl.16.00.Vennligstbenyttvedlagte
møteseddel,fullmaktsskjemaellerforhåndsstemmeskjemasom
inneholdernærmereveiledning.Skjemaenekanogsåfyllesut
elektronisk via selskapets internettside www.storebrand.no/ir eller 
VPS Investorservice. 
 

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

StorebrandASAeretallmennaksjeselskapunderlagtfinansfore-
takslovens og allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dato for 
denneinnkallingenutstedt449909891aksjer,hverpålydendekr
5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. 
Selskapet hadde pr. 31. desember 2015 en beholdning på 2 062 
721 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. For oppda-
terteopplysningeromselskapetsbeholdningavegneaksjerpr.
datofordenneinnkallingen,samtfornærmereinformasjonom
aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen 
etter allmenn aksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige 
opplysningerfraselskapetsstyreellerledelseetterallmennaksje-
loven § 5-15, vises det til selskapets internettside www.storebrand.
no/ir

Lysaker,16.mars2016 

Terje R. Venold
representantskapets ordfører
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Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1  
ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED  
REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRER

Ingen vedlegg. 

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

Ingen vedlegg.

Sak nr. 3  
GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1. 

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 2015 OG GOD-
KJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, 
HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV 
ÅRSRESULTATET (STYRET FORESLÅR AT DET IKKE UTDE-
LES UTBYTTE FOR 2015)

Styretvisertilårsregnskap,årsberetningogforslagtildis-
poneringavåretsoverskudd,somergjorttilgjengeligfor
aksjonærenesliksombeskrevetpåside1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Styretsforslagtilselskapsregnskap,konsernregnskap,og 
årsberetning for 2015 for Storebrand ASA fastsettes som  
Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og  
årsberetning for 2015.

Detutdelesikkeutbyttefor2015.

Sak nr. 7  
RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

Styretvisertilegetkapitteliårsrapporten,hvorredegjørelsefor
eierstyringogselskapsledelseerinntatt.

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapslo-
ven § 3-3b.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingenbehandletstyretsredegjørelsefor 
eierstyringogselskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 8  
STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG 
ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styretserklæringomfastsettelseavlønnogannengodtgjø-
relse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 litra a, 
foreleggesordinærgeneralforsamlingforrådgivendeavstem-
ning hva gjelder veiledende retningslinjer for det kommende 
regnskapsåret, og en egen rådgivende avstemning hva gjelder 
bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, mv. for 
det kommende regnskapsåret. 

Erklæringenharfølgendeordlyd:

Storebrand ASA 
Storebrand ASA - styrets erklæring om fastsettelse av 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
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arbeidetførendringen,bliutbetaltoverenfemårsperiode.
Utbetalingsperiodenerfastuavhengigavomdenansatte
slutteriselskapetførdenneperiodenutløper.

Etterlønn
Konsernsjefen og konserndirektørene har rett til etterlønn 
ved oppsigelse fra selskapets side. Rett til etterlønn inntrer 
ogsåvedegenoppsigelsedersomdenneskyldesvesentlige
organisatoriske endringer eller tilsvarende forhold som ikke 
gjørdetnaturligatvedkommendefortsetterisinstilling.
Dersomarbeidsforholdetbringestilopphørpågrunnavgrovt
pliktbruddellerannetvesentligmisligholdavarbeidsavtalen,
gjelderikkebestemmelseneunderdettepunkt.

Tilfradragietterlønnengårenhverinntektvunnetvedarbeid,
herunderhonorarerfortjenesteyting,utførelseavverv,etc.
Etterlønnenutgjørdenpensjonsgivendelønnvedansettel-
sesforholdetsavslutning,eksklusivealleeventuellebonus-
ordninger. Konsernsjefen har 24 måneders etterlønn. Øvrige 
konserndirektører har maksimalt 18 måneders etterlønn. 

2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, 
opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret 2016
For å sikre at konsernledelsen har incentivordninger som 
sammenfaller med eiernes langsiktige interesser vil en 
andelavfastlønnværebundettilkjøpavfysiskeSTB-aksjer
med 3 års binding. Kjøp av aksjer vil foregå én gang pr. år.

Ledende ansatte gis, som øvrige ansatte i Storebrand, 
anledning til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Storebrand 
ASA med en rabatt i henhold til et aksjeprogram for ansatte. 

3. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående 
regnskapsår 
Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2015 er 
blittfulgt.Denårligeuavhengigevurderingenavretningslin-
jenesamtpraktiseringenavdisseiforbindelsemedbonus
medutbetalingi2016gjennomføresiløpetav1.halvår2016.

4. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksje-
eierne av avtaler om aksjebasert godtgjørelse 
Enandelavkonsernledelsensfastlønnvilværebundettil
kjøpavfysiskeSTB-aksjermed3årsbinding.Kjøpavaksjer
vil foregå én gang pr. år.

Deterstyretsvurderingatdetteharenpositiveffektfor
selskapetogaksjonærenegittinnretningenavordningen
og størrelsen på den enkelte konserndirektørs portefølje av 
aksjer i Storebrand ASA.

StyretiStorebrandASAharsiden2000hattetsærskiltkom-
pensasjonsutvalg.Kompensasjonsutvalgetskalgitilrådning
tilstyretiallesakersomgjelderselskapetsvederlagtiladmi-
nistrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om, og 
foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende 
ansatteikonsernet.Itilleggerutvalgetrådgivendeorganfor
administrerende direktør i forhold til kompensasjonsordninger 
somomfatteralleansatteiStorebrand-konsernet,herunder
Storebrandsbonussystemogpensjonsordning.Kompensa-
sjonsutvalgetivaretarkravenetiloppfølgingsomfølgerav
forskrifter om godtgjørelsesordninger.
 
1. Veiledende retningslinjer for det kommende regn-

skapsåret  
Storebrandskalhakonkurransedyktigeogstimulerende
avlønningsprinsippersombidrartilåtiltrekke,utvikleog
beholdehøytkvalifisertemedarbeidere.

Storebrand skal ha en incentivmodell som støtter strate-
gien,medvektpåkundensinteresseroglangsiktighet,en
ambisiøssamarbeidsmodell,samttransparenssomstyrker
konsernets omdømme. Selskapet vil derfor i all hovedsak 
legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den økonomiske 
totalkompensasjonen,ogibegrensetgradbenyttesegav
variabel godtgjørelse.

Lønnentilledendeansattefastsettesmedutgangspunkt
istillingensansvarogkompleksitet.Detutføresjevnlige
sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for å 
tilpasse lønnsnivået til markedet. Storebrand ønsker ikke å 
værelønnsledendeiforholdtilbransjen.

Bonusordning
Konsernledelsen og ledende ansatte som påvirker selskapets 
risikoivesentliggradharkunfastlønn.Øvrigeansattekani
tilleggtilfastlønnfåtilkjentendiskresjonærbonuspå5-15%av
fastlønn.

Pensjonsordning
Selskapetbesørgerogbekosterenordinærkollektivpen-
sjonsforsikring for alle ansatte, gjeldende fra
ansettelsestidspunktet,ogihenholdtilenhvertidgjeldende
pensjonsvedtekter.Fra2015harselskapetinnskuddsba-
serte pensjonsordninger for alle ansatte. Det gjelder både 
forlønnoverogunder12G.

Iforbindelsemedovergangenfraytelses-tilinnskuddsba-
serte ordninger ble det etablert kompensasjonsordninger 
foransattesomberegningsmessigkomdårligereutetter
endringen. Disse ordningene gir månedlig tilleggssparing til 
ansatte i maksimalt 36 måneder. Tilleggssparingen beskat-
tes som lønn. 

For Konsernledelsen vil den beregnede kontantverdien av 
pensjonsrettigheter for lønn over 12G som allerede var opp-
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Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingenfattet,etterseparatavstemmingoversty-
reerklæringensveiledendeogbindenderetningslinjer,følgende
vedtak:

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming sin 
tilslutningtilselskapetsveiledenderetningslinjerforlønnog
annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende 
regnskapsåret 2016. 

2. Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjene 
somgjelderytelsersomnevntiallmennaksjeloven§6-16a
førsteleddtredjepunktumnr.3,herunderkonsernetsbonus-
systemoglangtidsincentivordningforledendeansatte.
 
Sak nr. 9  
FULLMAKT TIL STYRET TIL SELSKAPETS ERVERV AV EGNE 
AKSJER  

StorebrandASAønskeråhatilgjengeligulikeverktøyforå
kunneopprettholdeenoptimalkapitalstrukturikonsernet.
Selskapetstilbakekjøpavegneaksjerkanværeetverktøyfor
tildelingavoverskuddskapitaltilaksjonæreneitilleggtilutbytte.
Videre selger Storebrand ASA hvert år aksjer til ansatte fra egen 
beholdning i forbindelse med aksjekjøpsprogram og langtids-
incentivordninger for ansatte i konsernet. Det er på denne 
bakgrunnhensiktsmessigatstyretgisfullmakttilåkjøpeaksjer
imarkedetforådekkenevnteogeventuelleandrebehov.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i 
allmennaksjeloven§9-4,styretfullmakttilålaselskapeterverve
aksjeriStorebrandASAmedsamletpålydendeinntilNOK224
954 945, likevel slik at samlet beholdning av egne aksjer til 
enhvertidikkeskaloverstige10%avaksjekapitalen.Detlaveste
oghøyestebeløpsomkanbetalespr.aksjeskalværehenholds-
visNOK5ogNOK100.StyretiStorebrandASAstårfritttilå
erverveogselgeaksjerpådenmåtenstyretfinnerhensikts-
messig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av 
aksjonærenemåetterleves.Aksjerervervetetterfullmaktenkan
ogsåbenyttestiloppfyllelseavaksjekjøpsprogramogincenti-
vordningerforansatteikonsernet.Fullmaktengjelderfremtil
nesteordinæregeneralforsamlingvåren2017,mensenesttil 
30.juni2017.

Sak nr. 10 
FULLMAKT TIL STYRET TIL FORHØYELSE AV 
 AKSJE KAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER
StorebrandASAønskeråhatilgjengeligulikeverktøyforåkunne
opprettholdeenoptimalkapitalstrukturikonsernet.Styret
foreslåratfullmaktenkanbenyttestilåvidereutviklekonsernets
satsingsområdervedervervavvirksomhetmotvederlaginyteg-
nedeaksjer,ellervedforøvrigåforhøyeaksjekapitalen.Styreter

avdenoppfatningatdengenerellefullmaktenernødvendigforå
gifleksibilitetitilfelleavmuligeoppkjøpogandretransaksjonerog
foroppgjøravslike,ogatenslikfullmaktderforvilværeiselska-
petsinteresse.Videreforeslåsdetatstyretgisfullmakttilåfravike
eksisterendeaksjonærersfortrinnsrettforåkunnetilrettelegge
foratnyeaksjonærertegneraksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i 
allmennaksjeloven§10-14,styretfullmakttilåforhøyeaksje-
kapitalengjennomnytegningavaksjermedsamletpålydende
inntilNOK224954945.Fullmaktenkanbenyttestilåvidereut-
viklekonsernetssatsingsområdervedervervavnyvirksomhet
motvederlaginytegnedeaksjer,ellervedforøvrigåforhøye
aksjekapitalen.Fullmaktenkanbenyttesvedenellerflereemi-
sjoner.Styretkanbeslutteåfravikeaksjeeiernesfortrinnsrett
tilåtegneaksjeretterallmennaksjeloven§10-4.Styretkan
beslutteataksjeinnskuddskalværemedandreeiendelerenn
pengeretterallmennaksjeloven§10-2.Fullmaktengjelder
ogsåbeslutningomfusjonihenholdtilallmennaksjeloven§
13-5.Fullmaktengjelderfremtilnesteordinæregeneralforsam-
lingvåren2017,mensenesttil30.juni2017.

Sak nr. 11  
AVVIKLING AV REPRESENTANTSKAPET 

Lovomfinansforetakogfinanskonsernav10.april2015nr.17
(finansforetaksloven)somtrådteikraft1.januar2016opphever
detrettsligegrunnlagetfororganetrepresentantskap.Loven
åpnersamtidigforatstørreforetak,påfrivilliggrunnlag,kan
etablere foretaksforsamling som i praksis viderefører represen-
tantskapets mandat og oppgaver.

Styretharifleremøter,senest19.januar2016,behandlet
spørsmålet om Storebrand ASA, samtidig som representant-
skapet avvikles, bør etablere foretaksforsamling eller ikke. 

Styretharfordetførstevisttilatrepresentantskapeteretsær-
egentorganforstørrenorskefinansforetak.Detteharresultert
iatflereforetakharopplevdusikkerhetideinternasjonale
aksje-ogfinansmarkedenehvordetblantanneterblittstilt
spørsmålomrepresentantskapetreeltsetteret”overstyre”
iselskapet.Styretharviderevisttilatdetiforarbeidenetil
finansforetakslovenkonstateresbehovforlovendringer,blant
annetmedsiktepåoppryddingogforenklingerifinansforetake-
nesstyrendeorganer.Finansdepartementetharherunderslut-
tet seg til Banklovkommisjonens forslag om at representant-
skapet som organ avvikles. Departementet la vekt på at en slik 
forenklingvilkunneleggetilretteforenmerhensiktsmessigog
effektivorganstruktur,ogdermedtydeliggjøreansvarsforhol-
dene i foretakene sammenlignet med tidligere lovgivning. 
Styretharendeligpektpåateneventuellforetaksforsamlingvil
pådraselskapetdirektekostnaderpånærmere1millionkroner
årlig.Hertilkommerkostnadeneveddetinterneressurspådra-
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Sak nr. 12 
ENDRINGER AV VEDTEKTER

Styret,medtilslutningfrarepresentantskapet,harfremsattfor-
slagomflerevedtektsendringer.Begrunnelsenforforslagene
er dels forslaget om avvikling av representantskapet (jf. sak 11 
ovenfor),delsimplementeringavbestemmelserifinansfore-
takslovenogdelsbehovforredaksjonelletilpasninger/justerin-
ger i de gjeldende vedtekter.

Styretgjøroppmerksompåatnummereringenikapittel2
endres som følge av at §§ 2-4 og 2-5 foreslås opphevd. Videre 
endresnummereringensomfølgeavatdetforeslåsinntattet
nyttkapittel3.Somfølgeavendringenevilopprinnelig§§2-6
bli 2-4, 2-7 bli 2-5, 2-8 bli 2-6, 2-9 bli 2-7, kapittel 3 bli kapittel 4 
og§3-1bli§4-1.Hertilkommerforslagomny§3-1omlåne-
opptak.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:

§ Eksisterende vedtektsbestemmelse § Foreslått endret vedtektsbestemmelse

1-2 Formålet
Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine ei-
erinteresser i konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven. 

1-2 Formålet
Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine 
eierinteresser i andre foretak som driver forsikrings-, bank- eller 
finansieringsvirksomhetsamtvirksomhetsomerforbundetmeddette,
innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

2-1 Organene
Selskapetsorganererstyre,representantskapoggeneralforsamling.

2-1 Organene
Selskapetsorganererstyret,generalforsamlingenogvalgkomiteen.

2-2 Styrets sammensetning
Selskapetsstyrebeståravmellom7eller10medlemmerutenvaramed-
lemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av representantskapet for ett 
år om gangen. 2 medlemmer eller 3 medlemmer dersom representant-
skapet velger 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant de ansatte for to 
åromgangenetterregleneforansattevalgtilstyretiallmennaksjeloven
og tilhørende forskrifter.

2-2 Styrets sammensetning
Selskapetsstyrebeståravmellom7og10medlemmer,utenvaramed-
lemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av generalforsamlingen for 
ett år om gangen. 2 medlemmer eller 3 medlemmer, dersom general-
forsamlingen velger henholdsvis 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant 
deansattefortoåromgangenetterregleneforansattevalgtilstyreti
allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter.

2-3 Selskapets firma
Selskapetforpliktesvedunderskrifthverforsegavstyretslederogadmi-
nistrerendedirektør.Selskapetforpliktesogsåvedunderskriftavto(2)av
styretsøvrigemedlemmerifellesskap.Styretkanmeddeleprokura.

2-3 Selskapets signatur og prokura
Selskapetforpliktesvedunderskrifthverforsegavstyretslederog
administrerendedirektør.Selskapetforpliktesogsåvedunderskriftav
to(2)avstyretsøvrigemedlemmerifellesskap.

Styretkanmeddeleprokura.
 

get.Ogsåkostnadsaspektetinngårderforistyretsvurderingog
anbefaling i spørsmålet om etablering av foretaksforsamling.

Styretharforelagtsakenforrepresentantskapetsomimøte7.
mars2016hargittstyretsforslagsintilslutning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:
Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar å avvikle repre-
sentantskapetmedumiddelbarvirkningfratidspunktetfor
generalforsamlingsvedtaket, og at selskapet ikke etablerer 
foretaksforsamling.

Generalforsamlingens vedtak om direkte og indirekte vedtekt-
sendringersomnødvendigeforutsetningerforgjennomføring
av vedtaket om avvikling av representantskapet, er inntatt 
undersak12-”Endringeravvedtekter”-nedenfor.
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2-4 Representantskapet
Representantskapet består av inntil 30 medlemmer.

2/3 av medlemmene og inntil 8 varamedlemmer skal velges av general-
forsamlingen.

1/3 av medlemmene og inntil 4 varamedlemmer velges av og blant kon-
sernets ansatte. Representantskapets aksjeeiervalgte medlemmer og 
varamedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten trer 
uthvertår.Dersomflereharfungertlikelengeettersistevalg,foretas
loddtrekning.

Hvisetmedlemvalgtavdeansatteslutterikonsernet,skalvedkom-
mendestrakstreutavrepresentantskapet.

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant sine 
medlemmer.

N/A Bestemmelsen oppheves.

2-5 Representantskapets møter
Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av represen-
tantskapetsordfører,eventueltvaraordfører,ellernårminst1/6av
medlemmeneellerstyretkreverdet.

Representantskapetskal:

1 Avgiuttalelsetilgeneralforsamlingenomstyretsforslagtilresul-
tatregnskapogbalansebørgodkjennes,ogkommenterestyrets
forslagtilanvendelseavoverskuddellerdekningavtap.

2 Velge6eller7medlemmertilstyret,herunderstyretslederog
fastsettestyretsgodtgjørelse.Baremedlemmervalgtavgeneral-
forsamlingendeltarvedvalgavstyretsmedlemmer.Vedvalgav
styretslederdeltarsamtligemedlemmer. 
 
Representantskapetkanvedtaanbefalingertilstyretomhvilken
som helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan 
velgestorepresentantertilåundertegneprotokollen,somforut-
settes sendt alle medlemmer.

N/A Bestemmelsen oppheves.

2-6 Ordinær generalforsamling
Ordinærgeneralforsamlingholdeshvertårinnenutgangenavjuni
måned.Generalforsamlingenavholdesidenkommunehvorselskapet
harsittforretningskontorelleriOslokommune.

Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Inn-
kallingentilgeneralforsamlingenskalværesendttilalleaksjeeieremed
kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg 
hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke 
utløpetidligereenn5dagerførgeneralforsamlingen.

Nårdokumentersomgjeldersakersomskalbehandlespågene-
ralforsamlingen,ergjorttilgjengeligeforaksjonærerpåselskapets
internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav 
omatdokumenteneskalsendestilaksjonærene.Dettegjelderogså
dokumentersometterallmennaksjelovenellervedtekteneskalinntas
iellervedleggesinnkallingentilgeneralforsamlingen.Enaksjonær
kanlikevelkreveåfåtilsendtdokumentersomgjeldersakersomskal
behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behand-
les på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis 
vedbrukavelektroniskkommunikasjon.Adgangentilåavgiforhånds-
stemmeerbetingetavatdetforeliggerenbetryggendemetodeforau-
tentiseringavavsender.Styretavgjøromdetforeliggerenslikmetodei
forkantavdenenkeltegeneralforsamling.Styretkanfastsettenærmere
retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av gene-
ralforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming 
oghvilkeretningslinjersomeventuelterfastsattforslikstemmegivning.

2-4 Ordinær generalforsamling
Ordinærgeneralforsamlingholdeshvertårinnenutgangenavjuni
måned.Generalforsamlingenavholdesidenkommunehvorselskapet
harsittforretningskontorelleriOslokommune.

Generalforsamlingeninnkallesavstyret.Innkallingentilgeneralforsam-
lingenskalværesendttilalleaksjeeieremedkjentadressesenest21
dager før møtet skal holdes.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg 
hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke 
utløpetidligereenn5-fem-dagerførgeneralforsamlingen.

Nårdokumentersomgjeldersakersomskalbehandlespågene-
ralforsamlingen,ergjorttilgjengeligeforaksjonærerpåselskapets
internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav 
omatdokumenteneskalsendestilaksjonærene.Dettegjelderogså
dokumentersometterallmennaksjelovenellervedtekteneskalinntas
iellervedleggesinnkallingentilgeneralforsamlingen.Enaksjonær
kanlikevelkreveåfåtilsendtdokumentersomgjeldersakersomskal
behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behand-
les på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis 
vedbrukavelektroniskkommunikasjon.Adgangentilåavgiforhånds-
stemmeerbetingetavatdetforeliggerenbetryggendemetodeforau-
tentiseringavavsender.Styretavgjøromdetforeliggerenslikmetodei
forkantavdenenkeltegeneralforsamling.Styretkanfastsettenærmere
retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av gene-
ralforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming 
oghvilkeretningslinjersomeventuelterfastsattforslikstemmegivning.
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2-7 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingenledesavrepresentantskapetsordfører,eventuelt
varaordfører,ogvedbeggesfraværavstyretsleder.

Idenordinæregeneralforsamlingskaldet:

1 framleggesårsoppgjørbeståendeavresultatregnskap,balanseog
årsberetning,herunderkonsernresultatregnskapogkonsernbalan-
se,samtrevisorsberetningogrepresentantskapetsuttalelse

2 treffesbeslutningeromfastsettelseavresultatregnskapetogbalan-
sen

3 treffesbeslutningeromfastsettelseavkonsernresultatregnskapet
og konsernbalansen

4 treffesbeslutningeromanvendelseavårsoverskuddellerdekning
avunderskuddihenholdtildenfastsattebalansenogomutdeling
avutbytte

5 fastsettes antall medlemmer av representantskapet

6 velgesmedlemmertilrepresentantskapet,herunder fremme
forslag om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører

7 velges revisor

8 velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse 
valgkomiteens leder

9 behandlesstyretserklæringomfastsettelseavlønnogannen
godtgjørelse til ledende ansatte

10 godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet og 
valgkomiteen

11 godkjennes godtgjørelse til revisor

12  behandles andre saker som nevnt i innkallingen

2-5 Generalforsamlingens oppgaver

Idenordinæregeneralforsamlingenskaldet:

1 framleggesårsoppgjørbeståendeavresultatregnskap,balanseog
årsberetning,herunderkonsernresultatregnskapogkonsernbalanse,
samt revisors beretning  

2 treffesbeslutningeromfastsettelseavresultatregnskapetogbalansen

3 treffesbeslutningeromfastsettelseavkonsernresultatregnskapetog
konsernbalansen

4 treffesbeslutningeromanvendelseavårsoverskuddellerdekningav
underskuddihenholdtildenfastsattebalansenogomutdelingav
utbytte

5 velges revisor

6 velges 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, jf.2-7, og blant disse 
valgkomiteens leder

7velgesmellom5og7medlemmertilstyret,ogblantdissestyretsleder

8 behandlesstyretserklæringomfastsettelseavlønnogannen 
godtgjørelse til ledende ansatte

9 godkjennesgodtgjørelsetilmedlemmeneavstyretogstyreutvalgene
 
10  godkjennes godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

11 godkjennes godtgjørelse til revisor

12 behandles andre saker som er nevnt i innkallingen

2-8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinærgeneralforsamlingholdesnårstyret,representantskapet
eller representantskapets ordfører finner det nødvendig, eller når det 
til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller 
avaksjeeieresomrepresentererminstentyvendedelavaksjekapitalen.

Forøvriggjelderdesammereglersomforenordinærgeneralforsamling

2-6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinærgeneralforsamlingholdesnårstyretfinnerdetnødven-
dig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skrift-
ligavrevisorelleravaksjeeieresomrepresentererminstentyvendedel
av aksjekapitalen.

Forøvriggjelderdesammereglersomforordinærgeneralforsamling.

7  



2-9 Valgkomité
Valgkomiteen består av fire eller fem medlemmer. Representantska-
pets ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er 
valgt av generalforsamlingen. I tillegg deltar en representant for de 
ansatte som fast medlem ved drøftelser og innstilling til valg av ordfø-
rerogvaraordførerirepresentantskapetogstyretsledersamtiandre
sammenhengerhvordeternaturlig,etterinnkallingfrakomitéens
leder.

Valgkomiteenskalisittarbeidfølgeinstruksfastsattavgeneralforsam-
lingen.

Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg: 

1 generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 vara-
medlemmer til representantskapet 

2 generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfø-
rer og varaordfører

3 representantskapets valg av ordfører og varaordfører 

4 representantskapetsvalgav6eller7medlemmertilstyretog
styretsleder

5 generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomiteen

6 generalforsamlingens valg av valgkomitéleder 

Komiteen skal foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene 
av de styrende og kontrollerende organer. Dette gjelder:

1 generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene 
av representantskapet og valgkomiteen

2 representantskapetsfastsettingavgodtgjørelsetilstyretsmedlem-
mer

2-7 Valgkomité
Valgkomiteen består av 4 eller 5 medlemmer, alle valgt av generalfor-
samlingen for en periode på 1 - ett - år. Komiteen skal sammensettes 
slikathensynettilaksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.
Flertalletikomiteenskalværeuavhengigavstyretogøvrigeledende
ansatte i selskapet.

Itilleggtildeaksjonærvalgtemedlemmenedeltarenrepresentantfor
de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens 
innstillingtilvalgavstyreleder.

Valgkomiteenskalisittarbeidfølgeinstruksfastsattavgeneralforsam-
lingen.

Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til 
følgendevalg:

1 valgavmellom5og7medlemmertilselskapetsstyre

2 valgavstyrelederblantdevalgtestyremedlemmene

3  Valg av 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen

4  valg av valgkomitéleder blant de valgte valgkomitemedlemmene 

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå størrelsen på 
godtgjørelsetilmedlemmeneavstyret,styreutvalgeneogvalgkomiteen.

Kap 
3 Ansvarlige lån og annen fremmedkapital

3-1 Opptak av ansvarlige lån og annen fremmedkapital

Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og annen frem-
medkapital. 

Vedtak om opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital 
treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Vedtakomopptakavannenfremmedkapitaltreffesavstyret.

Generalforsamlingenkanmedflertallsomforvedtektsendringgistyret
fullmakttilåbeslutteopptakavansvarliglånekapitalogfondsobliga-
sjonskapitalsamttilåfastsettedenærmerevilkåreneforlåneopptaket.
Fullmaktenskalbegrensesoppadbeløpsmessigogbegrensestidsmes-
sigfremtilnesteårsordinæregeneralforsamling,menmaksimalti18
månederfrafullmaktsdato.

Kap 
3 Vedtektsendringer

Kap 
4 Vedtektsendringer

3-1 Endringer av vedtektene/Godkjennelse
Nårikkeannetfølgeravgjeldendelovgivning,måbeslutningomåen-
drevedtektenefåtilslutningframinsttotredjedelersåvelavdeavgitte
stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalfor-
samlingen

EndringerivedtektenemågodkjennesavFinanstilsynet.

4-1 Endringer av vedtektene/godkjennelse
Nårikkeannetfølgeravgjeldendelovgivning,måbeslutningomåen-
drevedtektenefåtilslutningframinsttotredjedelersåvelavdeavgitte
stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalfor-
samlingen

EndringerivedtektenemågodkjennesavFinanstilsynet
idenutstrekningdetteerpliktigihenholdtilgjeldendebestemmelser.
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Sak nr. 13 
VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV 
STYRETS LEDER 

Generalforsamlingen skal velge 7 medlemmer til selskapets 
styre,herundersærskiltvelgestyretsleder,jf.denyevedtekte-
nes § 2-5  nr. 7.  

Valgkomiteenharisittarbeidmedinnstillingentilstyresammen-
setninglagtvektpååsikreatstyretfortsattblirbredtogallsidig
sammensatt,ogsåledeskanrepresentereaksjonærfellesskapets
interesser og ivareta selskapets behov for kompetanse, kapasitet 
ogmangfoldpåengodmåte.Bådekvinnerogmennskalvære
representertistyret.Kompetanse-ogegnethetskraveneifinans-
foretaksloven§3-5,NUES-anbefalingenav30.oktober2014punkt
8samtFinanstilsynetsrundskriv14/2015erallehensyntatt.

Navn Verv
Valgt første 

gang Utdannelse Erfaring

BirgerMagnus
(1955)

Gjenvalg 
medlem

22.06.2009 • MBA, INSEAD
• Sivilingeniør, NTNU

Selvstendig rådgiver.
Tidligere konserndirektør i Schibsted ASA og ansvarlig part-
neriMcKinsey&Co.

Laila S. Dahlen 
(1968)
 

Gjenvalg 
medlem

04.03.2013 • Statsautorisertrevisor,NHH
• MasterofScienceinFinance,Universityof

Wisconsin
• Siviløkonom, BI

SVPProductiFinn.noAS.

TidligereCOOiKelkoo/Yahoo(London),VPMarketplacei
YahooEurope(London),RegionalManagerScandinaviaand
theNetherlandsiKelkoo/Yahoo(London),VPInternational
OperationsiKelkoo(Paris)ogManageriPricewaterhouse-
Coopers(Oslo).

Håkon Reistad  
Fure(1987)

Gjenvalg 
medlem

07.09.2015 •  Siviløkonom med spesialisering i finans, BI Partner i Magni Partners.

TidligereDNBMarkets,EquityResearch-HeadofBankand
InsuranceResearch.

GyridSkalleberg
Ingerø(1967)

Gjenvalg 
medlem

29.05.2013 • Statsautorisertrevisor,NHH CFOiTelenorNorgeAS.

TidligereCFOiOpplysningen1881AS,CFO/IRansvarligi
KomplettASA,CFOhosReiten&Co.ASA,SeniorManageri
KPMG og arbeidet i konsernrevisjonen hos Nordea.

Nils Are Karstad 
Lysø(1968)

Gjenvalg 
medlem 

26.05.2015 • Siviløkonom med spesialisering i finans, BI, AdministrerendedirektøriDenNorskeOpera&Ballett.

TidligereCEOiMoodsofNorway,VicePresidentogmedlem
avkonsernledelseniAkerASAogCFOiAkerCapitalsamt
partneriMcKinsey&Company.

Karin Bing Orgland 
(1959)

Gjenvalg 
medlem

26.05.2015 • Siviløkonom, NHH Selvstendignæringsdrivende.

Tidligere konserndirektør i DNB samt diverse lederstillinger i 
samme konsern.

Martin Skancke 
(1966)

Gjenvalg 
medlem

09.09.2014 • Autorisertfinansanalytiker,NHH
• MSc Econ, London School of Economics and 

Political Science
• Russiskmellomfag,UiO
• International Finance Programme, Handels-

högskolan i Stockholm
• Siviløkonom, NHH

Selvstendig rådgiver.

Tidligere spesialrådgiver i Storebrand, avdelingsdirektør og 
ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, ekspedisjonssjef 
vedStatsministerenskontorogbedriftsrådgiveriMcKinsey
&Company.

Komiteenharviderelagtvektpåatstyretskalfungeregodtsom
etkollegialtoguavhengigorgan,ogatmedlemmeneharden
nødvendige kompetanse i forhold til Storebrands strategiske 
ogoperasjonelleutfordringer,altmedsiktepåverdiskapingfor
aksjonærene.

Endeligharkomiteeniinnstillingenetilstyrevalgsøktåivareta
behovetforkontinuitetistyret,menmedsamtidigløpendevur-
deringaveventuellebehovforfornyelse.

Valgkomiteeninnstillerpådettegrunnlagpågjenvalgavsamtlige
avdesittendestyremedlemmer,alleforenperiodepå1-ett-år.
Samtlige medlemmer har på komiteens forespørsel bekreftet at 
detargjenvalgforennyvalgperiode.

Valgkomiteensinnstillingereretterdettesomfølger:

ValgkomiteeninnstillerviderepåatBirgeMagnusgjenvelgessom
styrelederforenperiodepå1–ett–år.Styrelederharpåkomiteens
forespørsel bekreftet at han tar gjenvalg for kommende valgperiode.
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Sak nr. 14  
VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER 
VALG AV VALGKOMITEENS LEDER 

Generalforsamlingen skal velge 4 medlemmer til valgkomiteen, 
herundersærskiltvelgevalgkomiteensleder,jf.denyevedtek-
tene § 2-5 nr. 6. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på 
valg hvert år. 

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å sikre at komiteen 
harbredsammensetningslikathensynettilaksjonærfellesska-
pets interesser blir ivaretatt. Valgkomiteen har representasjon 
fraaksjeeierinteresser,ogkomiteeneruavhengigavstyretog
den daglige ledelsen i selskapet.
   
Valgkomiteeninnstillerpådettegrunnlagpåatgeneralforsam-
lingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen, alle for en 
periodepå1–ett–år:

Navn Verv
Valgt første 

gang Utdannelse Erfaring

Terje R. Venold 
(1950)

Gjenvalg 
medlem

22.05.2007 • Siviløkonom, BI Selvstendig rådgiver.

Tidligere konsernsjef i Veidekke ASA fra 1989 til 2013. Før 
detteCFOogøkonomisjefiVeidekkeASAsamtøkonomisjefi
Blystad-GruppenAS.

Odd Ivar Biller 
(1949)
 

Nyttmedlem 13.04.2016 • MasterinInternationalandComparative
Law,FreeUniversityofBrussels

• Juridiskembetseksamen,UiO

SeniorVicePresidentiHydro.

TidligerediverselederstillingeriHydro-konsernet;Seni-
orVicePresident(OsloogQatar),direktørforJuridiskog
Samfunnsansvarsamtmedlemavkonsernledelsen,Juridisk
direktørogassisterendejuridiskdirektørmedansvarfor
petroleumogenergi.FørstekonsulentogbyråsjefiFinansde-
partementets skattelovavdeling.

PerOttoDyb
(1955)

Gjenvalg 
medlem

15.04.2015 • Norges Eksport Skole
• SivilingeniøriTekniskKybernetikk,NTNU

Rådgiver.

Tidligere konsernsjef i Siemens AS, samt diverse lederstil-
linger i samme konsern. Administrerende direktør i ABB 
FlexibleAutomationAS(SveitsogNorge)ogsentralestillinger
i Tandberg Data A/S i Norge og USA.

OlaugSvarva
(1957)

Gjenvalg 
medlem

03.05.2006 • Autorisertporteføljeforvalter,NHH/NFF
• MBA(siviløkonom),UniversityofDenver
• BSc,UniversityofDenver

AdministrerendedirektøriFolketrygdfondet.

Tidligere investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring AS, 
administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, 
investeringsdirektør aksjer, investeringssjef og portefølje-
forvalteriFolketrygdfondetsamtfinansanalytikeriDnCog
Carnegie.

ValgkomiteeninnstillerherunderpåågjenvelgeTerjeR.Venold
som leder av valgkomiteen. Venold fratrådte møtet ved komi-
teens behandling av innstillingen til ledervervet.
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Sak nr. 15  
ENDRING AV GENERALFORSAMLINGENS INSTRUKS FOR 
VALGKOMITEEN 

Styrethar–somfølgeavforslagetomavviklingavrepresen-
tantskapet–etterforslagfravalgkomiteenvedtattåfremsette
forslag overfor generalforsamlingen om endringer i general-
forsamlingensinstrukstilvalgkomiteenslikendringsforslagene
fremgår nedenfor.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 

§ Eksisterende instruks § Foreslått endret instruks

1 Formål
Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til valg av kompetente 
ogengasjertetillitsvalgtesomharfokuspåverdiskapingiStorebrand
ASA og Storebrand-konsernet. Det er et mål at de tillitsvalgte skal 
kunneutfordreoginspireredendagligeledelseninnenforselskapets
virksomhetsområder.

1 Formål
Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingens 
valg av, og honorarer til, kompetente og engasjerte tillitsvalgte som har fo-
kuspåverdiskapingiStorebrandASAogStorebrand-konsernet.Deteret
målatdetillitsvalgteskalkunneutfordreoginspireredendagligeledelsen
innen konsernets virksomhetsområder. 

2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse
Valgkomiteen er sammensatt av fire eller fem medlemmer, avhengig 
av om representantskapet velger valgkomiteens leder som ordfører. 
Medlemmenebørreflektereinteresseneiaksjonærfellesskapet.

I tillegg deltar en representant for de ansatte som fast medlem ved 
valgkomiteens drøftelser og innstillinger til valg av ordfører og varaord-
førerirepresentantskapetogavstyretsleder,samtiandresakerhvor
deternaturlig,ogetterinnkallingfrakomiteensleder.

Valgperiodener1-ett-årregnetfradenårligeordinæregeneralfor-
samlingogfremtilnesteårsordinæregeneralforsamling.

Valgkomiteens sammensetning bør med jevne mellomrom endres 
gjennomutskiftingavmedlemmer.Dersomendringeriselskapets
aksjonærsammensetningog/ellerandreforholdovertidikkefører
tilnaturligeendringerivalgkomiteenssammensetning,praktiseres
enrotasjonsordningvedatmedlemmeravvalgkomiteenbyttesut.
Utgangspunktetvedbrukavrotasjonsordningeneratdetmedlem
somharsittetlengstbyttesførst,mendetkangjøresunntakfradette
utgangspunktetdersomaksjonærrepresentasjonenog/ellerkompetan-
sesammensetningen i valgkomiteen tilsier at andre medlemmer fratrer. 

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

2 Valgkomiteen er sammensatt av fire eller fem medlemmer. Medlem-
menebørblantannetreflektereinteresseneiaksjonærfellesskapet.
Flertalletikomiteenskalværeuavhengigavstyretogøvrigeledende
ansatte i selskapet.

Itilleggtildeaksjonærvalgtemedlemmenedeltarenrepresentantfor
de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens 
innstillingtilvalgavstyreleder.

Valgperiodener1-ett-årregnetfradenårligeordinæregeneralfor-
samling,ogfremtilnesteårsordinæregeneralforsamling.

Valgkomiteens sammensetning bør med jevne mellomrom endres 
gjennomutskiftingavmedlemmer.Dersomendringeriselskapets
aksjonærsammensetningog/ellerandreforholdovertidikkefører
tilnaturligeendringerivalgkomiteenssammensetning,praktiseres
enrotasjonsordningvedatmedlemmeravvalgkomiteenbyttesut.
Utgangspunktetvedbrukavrotasjonsordningeneratdetmedlem
somharsittetlengstbyttesførst,mendetkangjøresunntakfradette
utgangspunktetdersomaksjonærrepresentasjonenog/ellerkompetan-
sesammensetningen i valgkomiteen tilsier at andre medlemmer fratrer. 

3 Valgkomitéens oppgaver
3.1  Overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen foreslå valg av 
–medlemmerogvaramedlemmertilrepresentantskapet
–generalforsamlingensforslagtilkandidattilvervetsom 
           representantskapets ordfører og varaordfører
–medlemmerogledertilvalgkomitéen
–godtgjørelsetilrepresentantskapetogvalgkomiteen

3.2 –representantskapetsordførerogvaraordfører
 –styretsmedlemmer
 –styretsleder
 –godtgjørelsetilstyret

3 Oppgaver
Overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen avgi innstillinger med 
forslag til 
 –valgavmedlemmertilstyret,herundertilvalgavstyreleder
 –valgavmedlemmertilvalgkomiteen,herundertilvalgav 

komiteens leder 
 –godtgjørelsetilstyret,styreutvalgeneogvalgkomiteen

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

Komiteeninnkallestilførstemøteumiddelbartetterdenårligeordinæ-
re generalforsamling for å forberede komiteens forslag til kandidater 
tilrepresentantskapetsvalgavstyremedlemmerogstyretsleder,samt
avordførerogvaraordførerirepresentantskapet.Forslagenebørvære
forberedt av den fratredende komité

4 Møter
Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og avholder møter når 
dette er nødvendig. 

Et medlem kan også kreve at det innkalles til møte. Det skal føres 
protokoll fra møtene. 

vedtak:
Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar å endre general-
forsamlingensinstrukstilvalgkomiteensomfølger:
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5 Vurderinger
Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har nødven-
digkompetanse,erfaringogkapasitettilåutføresinevervpåtilfreds-
stillendemåte.Beggekjønnskalværerepresentertialleorganer.

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med 
anbefalingenomeierstyringogselskapsledelseleggesvektpåathen-
synettilaksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.Valgkomiteens
medlemmerbørværeuavhengigeavstyretogledendeansatte.

Vedforslagpåmedlemmertilstyretbørdetisamsvarmedanbefalin-
genomeierstyringogselskapsledelseleggesvektpåathensynettil
aksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.Styremedlemmerbør
væreuavhengigeavselskapetsdagligeledelse.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om 
størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er 
relevant å sammenligne med.

5 Vurderinger
Valgkomiteenskalsikreatdeforeslåttekandidatertilstyretogvalgko-
miteenharnødvendigkompetanse,erfaringogkapasitettilåutføre
sinevervpåtilfredsstillendemåte.Beggekjønnskalværerepresentert
i begge organer.   

Vedforslagpåmedlemmertilstyretbørdetisamsvarmed”Norsk
anbefalingomeierstyringogselskapsledelse”(NUES)leggesvektpå
kravtilkompetanseogerfaringsamtpåathensynettilaksjonærfelles-
skapetsinteresserblirivaretatt.Styretbørsammensettesslikatdet
kanhandleuavhengigavsærinteresser.Flertalletavdeaksjonærvalgte
medlemmenebørværeuavhengigeavledendeansatteogvesentlige
forretningsforbindelser.Komiteenskalogsåleggevektpåatstyretkan
samarbeide og opptre som et kollegialt organ.

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med 
anbefalingenomeierstyringogselskapsledelseleggesvektpåat
hensynettilblantannetaksjonærfellesskapetsinteresserblirivaretatt.
Flertalletivalgkomiteenbørværeuavhengigavstyretogledendean-
satte.Dagliglederellerandreledendeansattebørikkeværemedlem
av valgkomiteen.

Komiteenbørbaseresineforslagtilgodtgjørelsertilstyretogvalgko-
miteen på informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tilsvarende 
tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne med.

6 Arbeidet i valgkomiteen
Basertpåegnevurderingerinnhentervalgkomiteendeopplysninger
somdenanserrelevante.Komiteenskalværeåpenforinnspill,den
skalgjøreaktivesøkmotaksjonærfellesskapetogforankresineinnstil-
lingerhosdestørsteaksjonærene.

Valgkomiteenharanledningtilåtrekkepåressurseriselskapet,og
henterådoganbefalingerfrakilderutenforselskapet.Komiteenkan
kontakteogbenytteeksternerådgivere.

Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med medlemmer av repre-
sentantskapet,styretogdendagligeledelsen.Styretsegenevaluering
avsinvirksomhetogkompetanseskalforeleggeskomiteen.Styrets
lederskalmøteikomiteenogorientereomevalueringen.

Valgkomiteenskalgjennomførenødvendigevurderingeravegnethet
ogskikkethet(”Fit&Proper”)avalleforeslåttekandidateriforkantav
en nominering. I tillegg skal valgkomiteen årlig forespørre de tillitsvalgte 
somforeslåsgjenvalgt,omdeterendringerideopplysningenesomi
sintiddannetgrunnlagforegnethetsvurderingen.

6 Arbeidet i valgkomiteen
Basertpåegnevurderingerinnhentervalgkomiteendeopplysninger
som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Komiteen skal 
væreåpenforinnspillfraaksjonærfellesskapetogforankresineinnstil-
lingerhosdestørsteaksjonærene.

Valgkomiteenharanledningtilåtrekkepåressurseriselskapet,og
henterådoganbefalingerfrakilderutenforselskapet.Komiteenkan
engasjereeksternerådgiveretilblantannetsøketter,ogevalueringav,
kandidater til tillitsvervene.

Valgkomiteenbørisittarbeidhakontaktmedaksjonærer,medlemme-
neavstyretogdagligleder.Styretsegenevalueringavsinvirksomhet
ogkompetanseskalforeleggeskomiteen.Styretslederskalmøtei
komiteenogorientereomevalueringen.

Valgkomiteenskalgjennomførenødvendigevurderingeravegnethetog
skikkethet(”Fit&Proper”)avalleforeslåttestyrekandidateriforkantav
ennominering,jf.finansforetaksloven§3-5ogFinanstilsynetsrundskriv
nr. 14/2015 av 03.12.2015. I tillegg skal valgkomiteen årlig forespørre 
detillitsvalgtesomforeslåsgjenvalgt,omdeterendringerideopplys-
ningenesomisintiddannetgrunnlagetforegnethetsvurderingen.

7 Innstillinger fra valgkomiteen
Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidate-
nesalder,utdannelse,kompetanse,yrkesmessigeerfaring,kapasitet
og om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for selska-
pet.Detskalopplysesomhvorlengekandidateneeventueltharvært
tillitsvalgteiselskapetogomeventuellevesentligeoppdragforandre
selskaper og organisasjoner. 

Innstillinger til generalforsamlingen skal sendes aksjeeierne sammen 
med innkallingen til generalfor-samlingen. Innstillinger til representant-
skapet skal vedlegges innkallingen til det representantskaps-møtet hvor 
innstillingene skal behandles.

7 Innstillinger fra valgkomiteen
Valgkomiteensinnstillingerbørbegrunnes.Innstillingeneskalforøvrig
inneholdeinformasjonomkandidatenesalder,utdannelse,kompe-
tanse,yrkesmessigeerfaring,kapasitetsamtomkandidatenehar
eierinteresseriog/elleroppdragforselskapet.Detskalopplysesom
hvorlengekandidateneeventueltharværttillitsvalgteiselskapet,og
omeventuelleverviog/elleroppdragforandreselskaperogorganisa-
sjoner. 

Valgkomiteensinnstillingtilgeneralforsamlingensvalgavstyremedlem-
merskaloffentliggjøresvedbørs-/pressemeldingsåsnartsommulig
etter at innstillingen er vedtatt. Innstillingene til generalforsamlingens 
valgavstyreogvalgkomitéskalforøvrigsendesaksjonærenesammen
med innkallingen til generalforsamlingen. 
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Sak nr. 17 
GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 

Styretforeslåratrevisorshonorarforarbeidetmedrevisjonav
Storebrand ASA for 2015 fastsettes til kr 770 000.

Sak nr. 18 
AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN
Ingen vedlegg.

Sak nr. 16  
GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALG-
KOMITEEN 

Valgkomiteenharvedinnstillingenetilhonorarertilstyretog
styreutvalgenepådenenesidetatthensyntilatåretslønnsopp-
gjør for ansatte i Storebrand vil ha begrensede rammer som følge 
av selskapets kostnadsprogram. Komiteen har på den annen 
sideønsketåtydeliggjøreathonorarettilstyrelederbedrebør
avspeiledetbetydeligeansvaretogarbeidsomfangetsomstyre-
ledervervetietstortbørsnotertforetakinnebærer.

Komiteen har ved innstillingene til honorarer til valgkomiteen 
tatthensyntilatkomiteensmandatogarbeidsoppgavererblitt
redusertetteratkomiteenfra3.november2015ikkelengerer
valgkomité for konsernselskapene Storebrand Livsforsikring AS, 
Storebrand Bank ASA og Storebrand Kredittforetak AS, og heller 
ikke for kontrollkomiteen etter at komiteen ble avviklet pr.  
1.januar2016.

Disseforholdtilsierenvissreduksjonivalgkomiteenshonorarer.
Når det imidlertid gjelder vervet som valgkomiteens leder er 
dettesåtids-ogarbeidskrevendeatdetberettigerenikkeubety-
delig økning av honoraret.      

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtok at honorarene til 
medlemmeneavstyret,styreutvalgeneogvalgkomiteenforvalg-
perioden2016-2017fastsettessomfølger(alletallbruttoførskatt):

Styret
 Leder  kr 618 000 pr. år
              Medlemmer         kr 317 200 pr. år
 Tilleggformedlemmerbosattiutlandet:kr65000

Styrets risikoutvalg
 Leder  kr 144 000 pr. år
              Medlemmer        kr   97 000 pr. år

Styrets revisjonsutvalg
 Leder  kr 144 000 pr. år
 Medlemmer kr   97 000 pr. år

Styrets kompensasjonsutvalg
 Leder  kr     9 600 pr. møte
 Medlemmer kr     7 500 pr. møte

Valgkomiteen:
 Leder  kr   10 000 pr. møte
 Medlemmer  kr     6 300 pr. møte 

Honorar(er)forverviettellerflereavstyreutvalgenekommeri
tilleggtilstyrehonoraret.

Denyesatsenegjeldermedvirkningfra1.mai2016
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