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Generalforsamling 2008 



 

 

 
Til aksjonærer i StatoilHydro ASA 
 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

20. mai 2008, kl 17:00 
 

i StatoilHydros lokaler, Forusbeen 50, Inngang IB-senteret, 4035 Stavanger 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder 
 
2. Valg av møteleder 
 

Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Olaug 
Svarva, som møteleder. 

 
3. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 
 
4. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter 
 
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
 
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og 

konsernet for 2007, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte 
 

Styret foreslår at det for 2007 utdeles et samlet utbytte på 8,50 kroner per aksje, 
bestående av et ordinært utbytte på 4,20 kr. pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 
4,30 kr. pr. aksje.  

 
7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 
 
8. Valg til bedriftsforsamlingen 
 

Benedicte Schilbred Fasmer trekker seg fra bedriftsforsamlingen da hennes 
nåværende stilling som leder for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest 
ikke er forenlig med vervet som medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA, 
jfr. Verdipapirhandellovens § 10-3. 
 
Erland Grimstad trekker seg fra bedriftsforsamlingen da han på grunn av ny stilling 
flytter til utlandet.  
 
Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av bedriftsforsamlingen vil bli 
offentliggjort før generalforsamlingen. 

 
9. Valg til valgkomiteen 

 
Som følge av sin uttreden av bedriftsforsamlingen, trekker Benedicte Schilbred 
Fasmer seg også fra valgkomiteen  
 
Valgkomiteens innstilling til nytt medlem av valgkomiteen vil bli offentliggjort før 
generalforsamlingen. 

  



 

 

 
10. Fastsettelse av honorar til bedriftsforsamlingen 

 
I tråd med felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens 
ikrafttreden, legger valgkomiteen frem følgende forslag til bedriftsforsamlingens 
honorarer: 
 
Leder:   kr. 95.000,- /år 
Nestleder:  kr. 50.000,- /år 
Øvrige medlemmer: kr. 35.000,- /år 
Varamedlemmer: kr.   5.000,- /møte 
 

 
11. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen 

 
I tråd med felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens 
ikrafttreden, legger valgkomiteen frem følgende forslag til valgkomiteens honorarer: 
 
Leder:   kr. 10.000,- /møte 
Øvrige medlemmer: kr.   7.000,- /møte 

 
12.  Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelser til ledende ansatte 

 
I henhold til allmennaksjelovens §6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring 
om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen er tatt inn i 
note 3 til StatoilHydros regnskap for 2007 levert etter norske regnskapsprinsipper 
NGAAP. 

 
13.  Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i markedet for gjennomføring av 

aksjespareprogram for ansatte 
 
Selskapet har siden 2004 hatt en aksjespareordning for alle ansatte i konsernet. 
Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de 
ansatte blir deleiere i selskapet. I Norge deltar i overkant av 75 % av de ansatte i 
aksjespareprogrammet. På ordinær generalforsamling i 2007 ble det vedtatt å gi 
styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten 
utløper 1. juni 2008. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å 
erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram. 
 
Forslag til vedtak: 

”Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve StatoilHydro-aksjer i markedet. 
Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på 
inntil 15 000 000,- kroner. Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun 
benyttes til salg og overdragelse til ansatte i StatoilHydro-konsernet som ledd i 
konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp 
som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. 
Fullmakten er gyldig til og med neste ordinære generalforsamling. 

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for 
gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. 
mai 2007.” 

 



 

 

Påmelding  
De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) 
aksjeeierregister har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Det 
anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, 
meldes innen 16. mai 2008 kl 16:00 enten til adressen: DnB Nor Bank ASA, 
Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, pr. telefaks nr. 22 48 11 71, eller 
elektronisk via Investortjenester. Påmelding/fullmakt kan også sendes via selskapets 
hjemmeside www.StatoilHydro.com/register 

 
Aksjeeier som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen ved fullmektig, kan 
sende fullmaktsskjema elektronisk via Investortjenester, eller til DnB Nor Bank ASA, 
Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og 
fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må 
følge fullmakten.  
 
Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.  
 
Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som 
vedkommende har meldt skriftlig til styret i så god tid at saken enten kunne tas med i 
innkallingen, eller slik at det kan sendes ut ny innkalling senest to uker før 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre 
saker enn de som er nevnt i innkallingen.  
 
Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 21. mai 2008.  
 
Innkalling og andre saksdokumenter er tilgjengelige på www.statoilhydro.com. 

 
 
 

Stavanger 8. april 2008 
 

Styret 
 



 
 

 

 

 
Ordinær generalforsamling 20. mai 2008 

 
Vedlegg til dagsorden punkt 8 og punkt 9 

Innstilling fra valgkomiteen 
 
 
 
Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen 
 
Benedicte Schilbred Fasmer trekker seg fra bedriftsforsamlingen da hennes nåværende stilling 
som leder for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest ikke er forenlig med vervet som 
medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA, jfr. Verdipapirhandellovens § 10-3. 
 
Erland Grimstad trekker seg fra bedriftsforsamlingen da han på grunn av ny stilling flytter til 
utlandet.  
 
Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, 
herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn og en balansert kjønnsmessig representasjon. 
 
Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling: 
 
Tore Ulstein og Karin Aslaksen velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro 
ASA. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling i 2010, hvilket er samme 
valgperiode som gjelder for bedriftsforsamlingens øvrige aksjonærvalgte medlemmer. 
 
 
Valg av ett medlem til valgkomiteen 
Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at 
valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte 
medlemmer. Som følge av Benedicte Schilbred Fasmers uttreden av bedriftsforsamlingen, trekker 
hun seg også fra valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder 
mangfold i kompetanse og bakgrunn og en balansert kjønnsmessig representasjon. 
 
Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling: 
 
Gro Brækken velges som medlem av valgkomiteen i StatoilHydro ASA. Fra før er hun medlem av 
bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling 
i 2010, hvilket er samme valgperiode som gjelder for valgkomiteens øvrige medlemmer. 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

For de foreslåtte nye medlemmer i bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses: 
 
Karin Aslaksen (født 1959) er konserndirektør i Elkem AS med ansvar for HR og HMS. Hun har 
vært ansatt i Elkem siden 1998, og medlem av konsernledelsen siden 2003. Aslaksen er siv.ing og 
doktor ing. fra NTH, og skrev doktoravhandlingen: ”Strategies for change in corporate settings”. 
Hun har gjennom ansettelse ved både Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, (1984-87) og Senter for 
Bedre Arbeidsliv, SBA, (1990-94) (et nasjonalt utviklingsprogram initiert av regjeringen og partene i 
arbeidslivet) fått bred erfaring fra forskning, utvikling og prosjektledelse innen området sikkerhet, 
organisasjonsutvikling og endringsledelse i offshore - og landbasert industri. Aslaksen har jobbet 
for NORAD/ILO med bl.a. mikro-finans prosjekter i Kenya (1987-1990). Hun sitter i styret i Sapa 
AB, SINTEF - Teknologi og samfunn, Elkem Solar og Elkem Bjølvefossen samt i flere interne 
styrer i Elkem. Hun er medlem av bedriftsforsamlingen i Oslo Sporveier AS. Fra 2007 har hun også 
vært rådsmedlem i SINTEF. 
 
Tore Ulstein (født 1967) er visekonsernsjef og direktør for Marked & forretningsutvikling i Ulstein 
Mekaniske Verksted Holding ASA. Han er også administrerende direktør for Ulstein Internasjonal. 
Ulstein er doktor ing. fra NTH, og skrev doktoravhandling innen marin hydrodynamikk. Han er 
utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere har han hatt en rekke lederstillinger innen 
Ulsteinkonsernet, og han har jobbet som forsker ved Marintek AS. Han innehar flere verv, deriblant 
er han styremedlem i Ålesund Kunnskapspark AS, Norwegian Centre of Expertise Maritim, Ulstein 
Verft AS og Ulsmo AS. Han er styreleder i Ulstein Design AS, Ulstein Sea of Solutions, Ulstein 
EsCad, Ulstein Elektro AS og ToKa Invest AS. Ulstein har utgitt flere vitenskapelige publikasjoner.  
 
 
For det foreslåtte nye medlem i valgkomiteen kan følgende opplyses: 
 
Gro Brækken (født 1952) er generalsekretær for Redd Barna. Fra før er hun medlem av 
bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Hun er sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH. Hun har vært 
viseadministrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon, der hun hadde ansvar for 
næringspolitikk og internasjonal virksomhet. På begynnelsen av 90-tallet jobbet hun i Den norske 
Bank som regionbanksjef for personalkundemarkedet i Oslo og Akershus. Hun har også vært 
administrerende direktør i Ulstein Internasjonal AS. Fra 1982 til 1988 jobbet hun i Statoil som leder 
for en avdeling for gass-salgsadministrasjon og før dette jobbet hun i 6 år for Norske Shell. 
Brækken er styreleder i Prosjekt og Teknologiledelse AS, og styremedlem i Sykehuset i Vestfold. 

 
 
 
 
 

    13. mai 2008 
 

Valgkomiteen i StatoilHydro ASA 
 
 
 
 
 
 
 

 



Helge Lund, konsernsjef

Generalforsamling
Stavanger, 20. mai 2008

Verdiskaping og vekst
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Høy aktivitet, solid produksjon

• Satt 15 nye prosjekt i drift

• Godkjent 13 prosjekt for utbygging

• Deltatt i 71 letebrønner, 36 funn

Produksjon
(millioner fat o.e. per dag)

1 708 1 724

2 048

2006 2007 1. kv
2008

Bokført produksjon
Egenproduksjon

• Etablert nye vekstplattformer

• Gjennomført fusjonen
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Sterkt resultat

• Solid produksjon til høye priser

• Restruktureringskostnader

• Økt kostnadspress

Resultat
(milliarder kroner)

166

137

5152
45

16

2006 2007 1. kv
2008

Resultat før finans og skattekostnad
Netto resultat
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Kontinuerlig arbeid for HMS-forbedringer

Alvorlig hendelsesfrekvens
(antall alvorlige hendelser per million arbeidstime)

3,3

2,4
2,2 2,1

2,5

2004 2005 2006 2007 HiÅ
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Sterkt resultat, høyt utbytte

3,6 4,0 4,2

4,6
5,1

4,3

1,6

14,2

18,8

13,8

2005 2006 2007

Fortjeneste per aksje1

Tilbakekjøp
Ekstraordinært utbytte
Ordinært utbytte

1 Justert for gevinst/tap i ”asset-salg”, nedskrivinger, og endring i ”removal grant legislation”
2 Gjennomsnitt for 2001-2007

51 prosent utbyttenivå2

(NOK per aksje)

2005 2006 2007
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Verdiskaping og vekst

SynergierProduksjonsvekst

6 mrd NOK
i årlige synergier

(før skatt)

1,9
2,2

Avkastning

Avkastning på sysselsatt kapital 
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Ny produksjon
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Økt produksjon fra norsk sokkel

2008 Motvirke 
produksjonsfall

Ny produksjon 2012

Produksjon på norsk sokkel 
(millioner fat o.e. per dag)

1.55
~1.4

2008

2009

2009

2010

2010

2011

Olje

Olje/gass

Gass

Gass

Olje/gass

Olje/gass

Volve

Tyrihans

Alve

Vega

Gjøa

Skarv/Idun**

Viktigste besluttede felt

Felt 

2007

2007

Gass

Gass

Ormen Lange

Snøhvit

ProduksjonsstartProsjekt*

*  Listen er ikke fullstendig
** Operatørens forventninger

Minimum produksjonsnedgang
Maksimum produksjonsnedgang
Operasjonelle forbedringer
Ny produksjon
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Utvikler nye internasjonale prosjekter
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2008 guiding Decline New capacity 2012

International equity production
(mill boepd)

0,65

~0,5

Internasjonal egenproduksjon
(millioner fat o.e. per dag)

Minimum produksjonsnedgang
Maksimum produksjonsnedgang
Operasjonelle forbedringer
Ny produksjon

*  Listen er ikke fullstendig
** Operatørens forventninger

2008 Motvirke 
produksjonsfall

Ny produksjon 2012
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Økt verdi gjennom midt- og nedstrømsposisjoner

• Utnytte markedskompetanse

• Bygge verdikjeder

• Forløse oppstrøms potensial

Gass markedsført StatoilHydro*
(milliarder Sm³ / år)

2005 2006 2007

63 66
73

Olje markedsført av StatoilHydro*
(millioner fat / år)

2005 2006 2007

805 729 767

*) Inkluderer SDØE og tredjepartsvolum
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Industriell tilnærming til klimaendringer

• Økt energieffektivitet

• Utnytte Kyotomekanismene

• CO2 fangst og lagring



Verdiskaping og vekst













 
 
Vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokoll    
     
  Ordinær generalforsamling i StatoilHydro ASA   

  20. mai 2008   
     

 Resultat av stemmegivning for de enkelte saker 
    Aksjer for Aksjer imot Aksjer avstått 

Sak 2 Valg av møteleder 2.320.851.617 12 0
Sak 3 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2.320.851.617 12 0

Sak 5 Valg av to personer til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder 

2.320.851.617 12 0

Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 
for StatoilHydro ASA og konsernet for 2007, 
herunder styrets forslag om udeling av utbytte 

2.320.535.551 149.559 166.519

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets 
revisor 

2.320.566.946 18.712 265.971

Sak 8 Valg til bedriftsforsamlingen 2.206.594.218 97.561.821 16.695.590

Sak 9 Valg til valgkomiteen 2.309.009.415 6.899.627 4.942.587

Sak 10 Fastsettelse av honorar til bedriftsforsamlingen 2.320.819.837 21.603 10.189

Sak 11 Fastsettelse av honorar til valgkomiteen 2.320.819.837 21.603 10.189

Sak 12 
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte 

2.318.560.852 2.191.325 99.452

Sak 13 Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i 
markedet for gjennomføring av 
aksjespareprogram for ansatte 

2.204.607.974 115.650.450 593.205
 




