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PROTOKOLL 

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I STATOIL ASA 

19. mai 2010 
 
 

Den 19. mai 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, 
Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger. 
 
Styrets leder, bedriftsforsamlingens leder, konsernsjef og selskapets revisor møtte. 
Direksjonssekretær Benedikte Bjørn førte protokollen. 
 
Følgende saker ble behandlet:  
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder 
 Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva åpnet generalforsamlingen. 
 
2. Valg av møteleder 

Som foreslått traff generalforsamlingen følgende vedtak: 
 
Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva ble valgt til møteleder. 

 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 Som foreslått traff generalforsamlingen følgende vedtak: 
 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
4. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter 

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved 
fullmektig, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.  

 
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
 Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 
 

Johan A. Alstad og Gunnar Sletvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med 
møteleder.  

 
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2009, 

herunder styrets forslag om utdeling av utbytte 
 Møteleder informerte om at årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og 

bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.  
 
 Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak: 
 
 Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2009 

godkjennes.  
 
 Det utdeles et samlet utbytte på kr 6 per aksje. 
 
 Møteleder opplyste at utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2010. Forventet 

utbetalingsdag er 2. juni 2010. 
 
7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

Styreleder Svein Rennemo ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er tatt inn i note 6 til årsregnskapet for 
Statoil ASA (utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper).  
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Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.  
 
8. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor 
 Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 
 

Revisors godtgjørelse for 2009 på kr 20.573.050 for Statoil ASA ble godkjent. 
 
9. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen 

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:  
 
Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær 
generalforsamling i 2012: 
 
i) Olaug Svarva (gjenvalg) 
ii) Idar Kreutzer (gjenvalg) 
iii) Karin Aslaksen (gjenvalg) 
iv) Greger Mannsverk (gjenvalg) 
v) Steinar Olsen (gjenvalg) 
vi) Ingvald Strømmen (gjenvalg) 
vii) Rune Bjerke (gjenvalg) 
viii) Tore Ulstein (gjenvalg) 
ix) Live Haukvik Aker (nyvalg) 
x) Siri Kalvig (nyvalg) 
xi) Thor Oscar Bolstad (nyvalg) 
xii) Barbro Hætta-Jacobsen (nyvalg) 

 
Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær 
generalforsamling i 2012: 
 
1. vara: Arthur Sletteberg (gjenvalg, tidligere 3. vara) 
2. vara: Anne-Margrethe Firing (gjenvalg) 
3. vara: Linda Litlekalsøy Aase (nyvalg) 
4. vara: Shahzad Rana (gjenvalg) 

 
10. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer 

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak: 
 
Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til: 
        
Leder:   100.000 kr/ år  
Nestleder:    52.500 kr/år  
Medlemmer:    37.000 kr/år  
Varamedlemmer:    5.250 kr/møte  
      

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen 
Generalforsamlingen valgte i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak: 
 
Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær 
generalforsamling i 2012: 
 
Olaug Svarva, leder (gjenvalg) 
Bjørn Ståle Haavik (gjenvalg) 
Tom Rathke (gjenvalg) 
Live Haukvik Aker (nyvalg) 
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12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:: 
 
Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til: 
 
Leder:  Kr 10.000  pr møte.   
Medlemmer: Kr 7.400 pr møte.  

 
13.  Fullmakt til erverv av Statoilaksjer i markedet for gjennomføring av 

aksjespareprogram for ansatte 

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:  

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten 
kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 20 000 000 
kroner. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til 
ansatte i Statoilkonsernet 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 gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 
2011. 

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av 
aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 19. mai 2009. 

 
14.  Fullmakt til erverv av Statoilaksjer i markedet for etterfølgende sletting 

Møteleder gjorde oppmerksom på at den forklarende teksten før selve forslaget til vedtak i 
innkallingen på dette punkt inneholdt en tallfeil. Det er i innkallingen opplyst at det totale 
antall aksjer som vil bli slettet og innløst for at statens eierandel på om lag 67 % ikke skal 
øke vil kunne omfatte ” inntil 125.250.000 aksjer, som tilsvarer om lag  3,9 % av Statoils 
aksjekapital”. De riktige tall er ”inntil 227.272.727 aksjer hvilket tilsvarer om lag 7,1 % av 
Statoils aksjekapital”. Tallfeilen har ingen betydning for utformingen av selve vedtaket og 
har heller ingen betydning for de forutsetninger eller premisser som ligger til grunn for 
fullmaktsforslaget. Tallfeilen får derfor ikke betydning for generalforsamlingens behandling 
av forslaget. 
 
Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:  
 
”Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i 
markedet med pålydende verdi inntil 187.500.000 kroner. 
 
Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 
500 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt 
erverv finner sted. 
 
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til sletting 
gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1. 
 
Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 
2011”. 
 

15. Vedtektsendringer 
Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende endringer i vedtektene for 
Statoil ASA (det som er nytt er understreket): 
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Vedtektene § 3 
 
”Selskapets aksjekapital er kr 7.971.617.757,50 fordelt på 3.188.647.103 aksjer à kr 2,50.” 
 
Vedtektene § 4 
 
 ”Selskapets styre skal ha 10 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, 
velges av bedriftsforsamlingen. For ansatterepresentantene kan velges varamedlemmer i 
samsvar med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven.” 

 
Vedtektene § 5 

”Selskapets firma tegnes av styreleder alene, konsernsjef alene eller to styremedlemmer i 
fellesskap. Styret kan meddele prokura.” 
 
Vedtektene § 7 
 
”Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer samt varamedlemmer. 12 
medlemmer og fire varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. Seks 
medlemmer og tilhørende varamedlemmer for disse velges av og blant selskapets ansatte i 
samsvar med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven. Bedriftsforsamlingen velger 
en leder og en nestleder blant sine medlemmer. Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger 
om året.”  
 
Vedtektene § 9 

”Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, 
derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til 
generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er 
tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt 
dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen. 

I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:  

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.  
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.” 

 
Vedtektene § 11 
 

”Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til 

1. generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av 
bedriftsforsamlingen, og honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen,  

2. generalforsamlingen om valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen,  
3. bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til 

medlemmer av styret og 
4. bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen 

Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i 
valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen består av fire medlemmer 
som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige 
av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges 
av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant 
bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges 
normalt for to år. Dersom vervet for et medlem av valgkomiteen opphører før funksjonstiden 
er ute, kan valg av nytt medlem utstå til neste ordinære generalforsamling. Dersom leders 
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verv opphører før funksjonstiden er ute velger komiteen blant sine medlemmer en ny leder 
som fungerer til neste generalforsamling. 

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens 
kostnader bæres av selskapet. Etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer kan 
bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedta instruks for valgkomiteen.”  

16. Forslag fra aksjonær 
En aksjonær hadde fremmet forslag om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresandaktiviteter i 
Canada. Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

* * * * * 

  

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet. 

 

Stavanger, 19. mai 2010 

 

Vedlegg 1:  Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv 
eller ved fullmektig. 

Vedlegg 2:  Resultat av stemmegivning for de enkelte saker. 






















