
Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA  
 
1) Mandat 
 
Valgkomitéens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter; § 2-11, som lyder: 
 
”Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på 
generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere 
periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges og sitte som medlem av komitéen i en 
sammenhengende periode på inntil 6 år. 
 
Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. 
Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. 
Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen 
årlig. §§ 6-7, 6-8 og 6-27 i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomitéen. 
 
Valgkomitéen skal fremme forslag til representantskapet vedrørende valg av styrets leder, 
aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, samt godtgjørelse til medlemmene av styret. 
 
Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende: 
 
• valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 
• valg av leder og medlemmer til kontrollkomitéen og valgkomitéen, samt varamedlemmer der dette er 
påkrevd 
• godtgjørelse til medlemmene av kontrollkomitéen, valgkomitéen og representantskapet 
 
Valgkomitéen skal begrunne sine forslag. 
 
Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.  
 
Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.” 
 
På ordinær generalforsamling 15. april 2009 ble Ola Wessel-Aas og Per Ottar Skaaret valgt som 
medlemmer av valgkomitéen. Nils Petter Hollekim ble valgt som medlem på ordinær 
generalforasmling 21. april 2010 hvor Ola Wessel-Aas ble valgt som leder og Per Ottar Skaaret 
gjenvalgt som medlem.  
 
I arbeidet med å innstille forslag til generalforsamlingen har valgkomitéen trukket på ressurser internt i 
selskapet samt enkelte større aksjonærer.  
 
2) Forslag til representantskapets sammensetning 
 
Valgkomitéen søker gjennom sin innstilling å bevare kontinuiteten i representantskapet, samt å 
videreføre et velfungerende kollegium med bred faglig bakgrunn. Alle dagens medlemmer ble valgt 
inn på ekstrordinær generalforamsling 29.desember 2009 da dette organet ble dannet. 
 
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen slik at halvparten trer 
ut hvert år. For at dette skal opprettholdes og sammenfalle med tidspunkt for ordinær 
generalforsamling så er forslaget fra valgkomitéen at det skal velges fire ordinære og et varamedlem i 
år mens fire av dagens medlemmer og et av varamedlemmene kommer på valg i 2012 (Halgrim Thon, 
Harald Elgaaen, Edgar Ellingsen, Alfred Skartveit og Svein Garberg).   
 
Et medlem har trukket seg i løpet av året og et medlem blir foreslått å gå inn i kontrollkomiteen. Ola 
Wessel-Aas og Per Ottar Skaaret stiller til gjenvalg.  I tillegg er forslaget til valgkomitéen at Jan Eiler 
Fleischer og Knut Aspelin blir valgt som medlemmer og Anders Lenborg som varamedlem. 



Forslaget til representantskapets sammensetting blir da som følger: 
 

1. Halgrim Thon (leder)   
2. Harald Elgaaen (varaleder)  
3. Knut Aspelin  
4. Edgar Ellingsen  
5. Jan Eiler Fleischer  
6. Per Ottar Skaaret  
7. Alfred Skartveit   
8. Ola Wessel-Aas  

 
Varamedlemmer: Svein Garberg og Anders J. Lenborg  

 
 
3) Forslag til kontrollkomiteens sammensetning 
 
Valgkomitéen søker gjennom sin innstilling å bevare kontinuiteten i kontrollkomitéen, samt å 
videreføre et velfungerende kollegium med bred faglig bakgrunn. Lederen av kontrollkomitéen har 
valgt å trekke seg og et av medlemmene blir foreslått å gå inn som leder av valgkomitéen.  
Valgkomitéen innstiller Thorvald M. Haraldsen (aksjonær og tidligere direktør i selskapet) som nytt 
medlem av kontrollkomitéen.   
 
Valgkomitéen foreslår følgende medlemmer til kontrollkomiteen i Protector Forsikring ASA: 
 

1. Anders J. Lenborg, leder 
2. Tore G. Clausen, medlem 
3. Thorvald M. Haraldsen, medlem 
4. Truls Holthe, varamedlem 

 
 

4) Forslag til valgkomitéens sammensetning 
 
Valgkomitéen har i sitt arbeid tatt innspill fra selskapet, lagt vekt på å sikre aksjonærenes interesser 
samt å bevare kontinuiteten i valgkomitéen. Lederen av valgkomitéen har valgt å trekke seg, Per Ottar 
Skaaret og Nils Petter Hollekim er på valg i 2012.  Truls Holthe som har vært medlem av 
kontrollkomitéen i flere år er foreslått som nytt medlem og leder av valgkomitéen.  
 
Valgkomitéen foreslår følgende medlemmer til Valgkomitéen i Protector Forsikring ASA: 
 

1. Truls Holthe, leder 
2. Per Ottar Skaaret, medlem 
3. Nils Petter Hollekim, medlem 

 
 
5) Forslag til honorarer 
 
Valgkomitéen foreslår følgende honorarer til representantskapets medlemmer: 
 
Leder: NOK 20.000 
Medlem: NOK 10.000 
 
Valgkomitéen foreslår følgende honorarer til kontrollkomiteens medlemmer: 
 
Leder: NOK 70.000 
Medlem: NOK 50.000 



 
Valgkomitéen foreslår følgende honorarer til valgkomitéens medlemmer: 
 
Leder: 20.000 
Medlem: 15.000 
 
Honorarene er på samme nivå som tidligere. Satsene for godtgjørelse som foreslåes er etter komitéens 
oppfatning markedsmessige og i overensstemmelse for det som er vanlig for sammenlignbare 
selskaper.   
 
 
Oslo, 4. april 2011 
 
 
Ola Wessel-Aas Nils Petter Hollekim  Per Ottar Skaaret 
 


