
 

 

 

PROTOKOLL FRA ANDELSEIERMØTE 7. JULI 2020 
 
 
Bakgrunn: 
Storebrand Asset Management AS ("Storebrand") tilstreber å ha et fondsutvalg som gjør det 
enkelt for kundene å differensiere og velge mellom ulike fond. Videre er det viktig å sikre at 
Storebrand til enhver tid har relevante fondsprodukter tilgjengelig for sine kunder. For å sikre 
et godt og differensiert fondsutvalg planlegger vi nå å etablere tre nye verdipapirfond 
samtidig som vi ønsker å foreta noen tilpasninger i to eksisterende fond, verdipapirfondene 
Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon. Disse verdipapirfondene vil inngå i 
Storebrands nye satsning på verdipapirfond, og fondene vil være tilpasset kundebehov og 
kunders risikopreferanse. Verdipapirfondene Storebrand AksjeSpar og Storebrand 
Kombinasjon forvaltes på en måte som passer godt sammen med de tre nye fondene som 
planlegges, og som derfor egner seg i en helhetlig fondsserie hvor både likhetene og 
forskjellene mellom de ulike fondene tydeliggjøres. 
 
For å tydeliggjøre at Storebrand Kombinasjon og Storebrand AksjeSpar inngår i den nye 
fondsserien, Fremtid-serien, har styret besluttet at fondsnavnet endres til henholdsvis 
Storebrand Fremtid 50 og Storebrand Fremtid 100. Videre skal det etableres andelsklasser i 
fondene med lik andelsklassestruktur som i øvrige fond i serien, noe som innebærer endring 
av fondets eksisterende vedtekter.  
 
Storebrand innkalte på denne bakgrunn til andelseiermøte hvor andelseierne i Storebrand 
Kombinasjon og Storebrand AksjeSpar fikk anledning til å stemme over forslag til 
vedtektsendringer.  
 
For å gjennomføre endringene må minst 75 prosent av andelene som er representert i 
andelseiermøtet stemme for.  
 
Andelseierne i verdipapirfondene ble ved brev 17. juni d.å. informert om foreslåtte 
vedtektsendringer. Denne informasjonen ble sendt til de andelseierne som eide andeler i de 
berørte fondene per 9. juni 2020, og ble dermed innkalt til andelseiermøte 7. juli d.å. 
Andelseierne kunne forhåndsstemme fram til 6. juli d.å. 
 

Andelseiermøtet: 
I tråd med innkallingen ble andelseiermøte avholdt 7. juli 2020. Møtet var felles for 
andelseierne i verdipapirfondene Storebrand Kombinasjon og Storebrand AksjeSpar og ble 
avholdt i forvaltningsselskapets lokaler på Lysaker. Ingen av andelseierne var fysisk til stede 
på andelseiermøtet. Avgitte stemmer var gitt gjennom forhåndsstemmer. 
 

Valg av møteleder 
Morten Breivik ble valgt som møteleder. Morten Breivik og Gro Opsanger Rebbestad ble 
valgt til å undertegne protokollen. 
 

Stemmeresultatet for vedtektsendringene og forslaget om fusjon  
Tabellen under oppgir antall andeler representert i det respektive fond, antall stemmer 
mottatt og andelen som stemte for forslaget. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Vedtak: 
Basert på stemmeresultatet anses andelseierne å ha samtykket til utsendte forslag om 
vedtektsendringer i verdipapirfondene Storebrand Kombinasjon og Storebrand AksjeSpar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lysaker, 8. juli 2020 
 

 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Gro Opsanger Rebbestad Morten Breivik 
Advokat  Produktsjef Storebrand Fondene 
Konsernjuridisk, Storebrand Storebrand Asset Management AS 

Fond
Antall andeler pr 

9. juni 2020
Antall andeler 

representert
Antall andelseiere pr 

9. juni 2020
Antall andelseiere 

representert
Andel representert 

som stemte for
Storebrand AksjeSpar 895590,3536 9194,1411 17533 168 76,0 %
Storebrand Kombinasjon 147007,6425 8300,9489 5386 12 99,1 %


