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Krevende industrielle omgivelser

• Energietterspørsel

• Økt kompleksitet

• Klimaendringer



3

Tre år med solide leveranser

Bygge internasjonale 
vekstplattformer

Hente ut hele potensialet 
på norsk sokkel

Internasjonal produksjon

Produksjon på norsk sokkel

• Verdibasert prestasjonskultur 

• Økt satsing på norsk sokkel

• Nye internasjonale 
vekstplattformer

• Offensive grep 
innenfor CO2-håndtering



4

Et nytt og sterkere selskap …

• Maksimal verdiskaping 
på norsk sokkel

• Styrket internasjonal 
konkurransekraft

• Teknologi og kompetanse 
i verdensklasse

• Sterke gass- og 
nedstrømsposisjoner
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… i en ny divisjon

• Forventet produksjon i 2007: 
1,7 mill fat per dag*

• 6,2 mrd fat gjenværende reserver

• Tilstedeværelse i nær 40 land

• 31 000 ansatte
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Kilde: Selskapenes årsrapporter
*) Statoil forventet produksjon 2007: 1,15 – 1,20 mill fat pd
*) Hydro forventet produksjons 2007: 0,585 mill fat pd
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Hente ut hele potensialet på norsk sokkel

• Maksimal utvinning 
fra eksisterende felt

• Effektive operasjoner 
for å forlenge levetid

• Høy leteaktivitet i 
nye områder

• Pådriver for nye og 
helhetlige løsninger
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Økt internasjonal konkurransekraft
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Solid teknologi- og kompetansebase

• Høye HMS standarder

• I front på dypvanns- og 
havbunnsteknologi

• Pioner innenfor avansert boring

• Industriledende på reservoarstyring

• Høy kvalitet i gjennomføring
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Realiserer potensialet i begge selskapene

• Unngå merarbeid og utnytte 
stordriftsfordeler

• Høste av beste praksis

• Kapasitet til å forfølge 
nye vekstmuligheter

Kostnadsbesparelser

Bedret drift

Nye vekstmuligheter
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Skaper en felles plattform

• HMS først!

• Verdibasert prestasjonskultur

• Integrert og balansert 
organisasjon

• Global tilnærming
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Integrasjonsprosess på plan

Styrebehandling av fusjonsplan

Organisasjonsdesign / 
bemanningsmodell 

Lederutvelgelse gjennomført

EU- og stortingsgodkjenning 

Prospekt godkjent av SEC

Ekstraordinær generalforsamling

Hovedbemanning

Kreditorvarsling
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