Generalforsamling 2014
Annual general meeting 2014

SAK 3

Valg av møteleder
Forslag til vedtak:

«Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva velges til møteleder.»
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SAK 4

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:

«Innkalling og foreslått dagsorden godkjennes.»
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SAK 5

Valg av to personer til å undertegne protokollen
sammen med møteleder
Forslag til vedtak:

«Johan A. Alstad og Anne Synnøve Haarstad Ekrheim velges til å undertegne protokollen
sammen med møteleder.»
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SAK 6

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for
Statoil ASA og konsernet for 2013, herunder styrets
forslag om utdeling av utbytte
Forslag til vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2013
godkjennes.
Det utdeles et samlet utbytte på 7,00 kroner per aksje.»
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Svein Rennemo
Styreleder
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Helge Lund
Konsernsjef
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2013 | Gode operasjonelle og finansielle resultater
(mill.

(SIF)1)

2009

2010

2011

Solid justert driftsresultat

Produksjon som forventet

Forbedret sikkerhet

2012

2013

Funnet 3,9 mrd. foe siste tre år

foe/d)2)

2009

2010

(NOK mrd.)

2011

2012

2013

Rekordhøy RRR3) på 1,47

2009

2010

2011

2012

2013

Konkurransedyktig ROACE4)

(3 års gjennomsnitt>1)

2009
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1)
2)
3)
4)

2010

2011

2012

2013

Antall alvorlige hendelser per million arbeidstime
Fat oljeekvivalenter per dag
Organisk reserveerstatningsgrad
Avkastning på sysselsatt kapital

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Et tiår med endring og verdiskaping
Størrelse: Globalt
konkurransedyktig som
følge av fusjonen.

Fokus: Fra integrert til
teknologifokusert
oppstrømsselskap.

God fremdrift siden strategioppdateringen i 2011
Total avkastning til
aksjonærer1)

• Verdensledende leteresultater
• Revitalisert norsk sokkel
• Prosjekter levert på tid og kost

14, 4 %
11, 2 %

• Verdiskapende porteføljetransaksjoner
• Modernisert gassporteføljen

Ressurser: Fra
ressursbegrenset til
ressursrik.

• Konkurransedyktig posisjon innen
ikke-konvensjonelle ressurser
Statoil
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Gjennomsnitt
konkurrenter2)

1) Siste 10 år per 30.04.14 (annualisert)
2) Konkurrentgruppe: Anadarko, BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Petrobras, Repsol, Shell og Total

Globale utfordringer
Bransjens lønnsomhetsutfordring:
investerer mer, produksjonen faller

Investeringer, USD mrd.

Bærekraftig vekst og verdiskaping

Produksjon, mill. foe/d1)
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1)

Fat oljeekvivalenter per dag

Tilpasser vår strategiske kurs
Verdidrevet vekst

Økt effektivitet

Prioriterer utbytte til
aksjonærer
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Helge Lund
Konsernsjef
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SAK 7

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada
Forslag til vedtak:

«Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av
tjæresand.
Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent
mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke
mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge International Energy Agency. Svært høye
klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks
grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning.
Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.»
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SAK 8

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis
Forslag til vedtak:

«Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både
manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og
miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere verken nær eller i isfylte farvann
i Arktis.»
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SAK 19

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter
Forslag til vedtak:
«Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet "sikkerhet, sikring og bærekraft" at (sitat)
"Utslippene fra vår virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av
områder på norsk sokkel."
Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og
internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar
energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye
feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon.
Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere
salgsinntektene i økt satsing på forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både
nasjonalt og globalt.»
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Arne Frogner
Statsautorisert revisor
KPMG
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Olaug Svarva
Bedriftsforsamlingens leder
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SAK 6

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for
Statoil ASA og konsernet for 2013, herunder styrets
forslag om utdeling av utbytte
Forslag til vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2013
godkjennes.
Det utdeles et samlet utbytte på 7,00 kroner per aksje.»
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SAK 7

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada
Forslag til vedtak:

«Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av
tjæresand.
Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent
mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke
mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge International Energy Agency. Svært høye
klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks
grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning.
Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.»
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SAK 8

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis
Forslag til vedtak:

«Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både
manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og
miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere verken nær eller i isfylte farvann
i Arktis.»
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SAK 19

Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter
Forslag til vedtak:
«Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet "sikkerhet, sikring og bærekraft" at (sitat)
"Utslippene fra vår virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av
områder på norsk sokkel."
Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og
internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar
energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye
feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon.
Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere
salgsinntektene i økt satsing på forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både
nasjonalt og globalt.»
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SAK 9

Styrets redegjørelse om eierstyring og
selskapsledelse
Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring
om eierstyring og selskapsledelse.»
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SAK 10

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte
Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte.»
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Svein Rennemo
Styreleder
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SAK 10

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte
Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte.»
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SAK 11

Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne
revisor for 2013
Forslag til vedtak:

«Revisors godtgjørelse for 2013 på 8.518.000 kroner for Statoil ASA godkjennes.»
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
Forslag til vedtak:
Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016:

29

1.

Olaug Svarva

(innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)

(gjenvalg)

2.

Idar Kreutzer

(innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)

(gjenvalg)

3.

Karin Aslaksen

(gjenvalg)

4.

Greger Mannsverk

(gjenvalg)

5.

Steinar Olsen

(gjenvalg)

6.

Ingvald Strømmen

(gjenvalg)

7.

Rune Bjerke

(gjenvalg)

8.

Siri Kalvig

(gjenvalg)

9.

Barbro Hætta

(gjenvalg)

10.

Terje Venold

(nyvalg)

11.

Tone Lunde Bakker

(nyvalg)

12.

Kjersti Kleven

(nyvalg)

SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Forslag til vedtak:

«Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær
generalforsamling i 2016:

30

1. vara:

Arthur Sletteberg

(gjenvalg)

2. vara:

Bassim Haj

(gjenvalg)

3. vara:

Nina Kivijervi Jonassen

(nyvalg)

4. vara:

Birgitte Vartdal

(nyvalg)»

SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Kjersti Kleven (født 1967)

• Medeier i John Kleven AS og styreleder i Kleven Maritime AS.
• Tidligere prosjektsjef ved Nordvest Forum AS i fem år, personalsjef i Rolls-Royce Marine AS
og forsker i forskningsstiftelsen FAFO.
• Cand. Polit. fra Universitetet i Oslo (1994).
• Styreleder i Norsk Industri og Ekornes ASA. Styremedlem i Telenor ASA i perioden 2007 til
2012, og har også bred erfaring fra frivillige organisasjoner.
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Terje Venold (født 1950)

• Konsernsjef i Veidekke ASA fra 1989 til 2013 og før den tid viseadministrerende direktør,
økonomidirektør og økonomisjef i selskapet.
• Utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo.
• Etter studiene arbeidet Venold flere år i Norsk Data AS og senere i Blystad Gruppen AS.
• Har fått flere utmerkelser for sitt lederskap, herunder prisen Årets leder av Økonomisk
Rapport i 1998, Arbeidsmiljøprisen i 2000 og Kunsten å lede av HR Norge i 2007.
• Styrets leder ved Handelshøyskolen BI, og leder av representantskapet og valgkomiteen i
Storebrand ASA.
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Tone Lunde Bakker (født 1962)

• Landsjef i Norge for Danske Bank, hvor hun har arbeidet siden 1997. Startet sin karriere i
Christiania Bank og Kreditkasse.
• MBA fra Arizona State University i Finance and International Business (1987) og er også
autorisert finansanalytiker (1991).
• Styreleder i Krogsveen Eiendomsmegling AS, styrets nestleder i Danica Pensjonsforsiking AS
og styremedlem i Eksportfinans ASA og Finans Norge.
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Nina Kivijervi Jonassen (født 1969)

• Forretningsutvikler i inkubatorbedriften ProBarents i Hammerfest, hvor hun har vært ansatt
siden 2012. Tiltrer som prosjektdirektør i leverandørnettverket Petro Arctic i august 2014.
• Har tidligere arbeidet som daglig leder i Boreal Offshore, som prosjektleder i konsulentfirmaet
Bedriftskompetanse AS.
• Utdannelse innen bedriftsutvikling fra Universitetet i Tromsø (2000), adjunkt fra Høgskolen i
Finnmark (2005), samt en MBA, Master of Business Administration fra Universitetet i
Nordland (2013).
• Styreleder i Hammerfest Næringshage AS.
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Birgitte Ringstad Vartdal (født 1977)

• Finansdirektør for det børsnoterte tørrlastrederiet Golden Ocean Group Limited.
• Har tidligere arbeidet flere år med finans, risikostyring og investeringer i Thorvald Klavenessgruppen i ulike lederstillinger. Vartdal har også jobbet i Norsk Hydro ASA, Energi, med
porteføljeforvaltning og strukturerte produkter.
• Sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU (2000) og har en master i finansiell matematikk
fra Heriott Watt University i Scotland (2001).
• Styremedlem i Sevan Drilling ASA.
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SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Medlemmer (gjenvalg)
− Olaug Svarva (innstilles som leder ) Administrerende direktør, Folketrygdfondet
− Idar Kreutzer (innstilles som nestleder) Administrerende direktør, Finansnæringens
Fellesorganisasjon (FNO)
− Karin Aslaksen , HR-direktør, Politidirektoratet
− Greger Mannsverk , Administrerende direktør, Bergen Group Kimek AS
− Steinar Olsen , Selvstendig næringsdrivende
− Ingvald Strømmen , Dekanus ved NTNU
− Rune Bjerke , Konsernsjef DnB
− Siri Kalvig , PhD-stipendiat innenfor offshore vindteknologi ved Universitetet i Stavanger,
ansatt og styremedlem tilknyttet StormGeo AS
- Barbro Hætta , Universitetssykehuset i Nord-Norge

SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Varamedlemmer (gjenvalg)

− 1. vara: Arthur Sletteberg, selvstendig næringsdrivende
− 2. vara: Bassim Haj, konserndirektør, IT og informasjon, Yara International
ASA

SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
Forslag til vedtak:
Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016:
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1.

Olaug Svarva

(innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)

(gjenvalg)

2.

Idar Kreutzer

(innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)

(gjenvalg)

3.

Karin Aslaksen

(gjenvalg)

4.

Greger Mannsverk

(gjenvalg)

5.

Steinar Olsen

(gjenvalg)

6.

Ingvald Strømmen

(gjenvalg)

7.

Rune Bjerke

(gjenvalg)

8.

Siri Kalvig

(gjenvalg)

9.

Barbro Hætta

(gjenvalg)

10.

Terje Venold

(nyvalg)

11.

Tone Lunde Bakker

(nyvalg)

12.

Kjersti Kleven

(nyvalg)

SAK 12

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts.
Forslag til vedtak:

«Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær
generalforsamling i 2016:
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1. vara:

Arthur Sletteberg

(gjenvalg)

2. vara:

Bassim Haj

(gjenvalg)

3. vara:

Nina Kivijervi Jonassen

(nyvalg)

4. vara:

Birgitte Vartdal

(nyvalg)»

SAK 13

Fastsettelse av godtgjørelse til
bedriftsforsamlingens medlemmer
Forslag til vedtak:

«Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til:
Leder

116.400 kr/år

Nestleder

61.400 kr/år

Medlemmer

43.100 kr/år

Varamedlemmer
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6.100 kr/møte»

SAK 14

Valg av medlemmer til valgkomiteen
Forslag til vedtak:
«Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær
generalforsamling i 2016:
1.

Olaug Svarva, leder

(gjenvalg som leder)

2.

Tom Rathke

(gjenvalg)

3.

Elisabeth Berge

(gjenvalg)

4.

Tone Lunde Bakker

(nyvalg)

Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge velges følgende person frem til ordinær
generalforsamling i 2016:
Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet
(gjenvalg).»
41

SAK 14

Valg av medlemmer til valgkomiteen
Gjenvalg:

1. Olaug Svarva (leder), Administrerende direktør, Folketrygdfondet
1. Tom Rathke, Konserndirektør for forsikring og kapitalforvaltning i DNB
3. Elisabeth Berge, departementsråd, Olje- og energidepartementet
Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge:
Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet

42 Classification: Internal
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SAK 14

Valg av medlemmer til valgkomiteen
Forslag til vedtak:
«Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær
generalforsamling i 2016:
1.

Olaug Svarva, leder

(gjenvalg som leder)

2.

Tom Rathke

(gjenvalg)

3.

Elisabeth Berge

(gjenvalg)

4.

Tone Lunde Bakker

(nyvalg)

Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge velges følgende person frem til ordinær
generalforsamling i 2016:
Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet
(gjenvalg).»
43 Classification: Internal
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SAK 15

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens
medlemmer
Forslag til vedtak:

«Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:
Leder
Medlemmer
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11.600 kr/møte
8.600 kr/møte»

SAK 16

Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent
årsregnskap for 2013
Forslag til vedtak:
«Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på
selskapets årsregnskap for 2013.
Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte
utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere
om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
Fullmakten er gitt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig til neste
ordinære generalforsamling.»
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SAK 17

Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet
for å fortsette aksjespareprogrammet for de ansatte
Forslag til 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 27.500.000 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 2015.
Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av
aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2013.»
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SAK 18

Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet
for etterfølgende sletting
Forslag til 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 2015.»
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Takk for fremmøtet!

Generalforsamling 2014
Annual general meeting 2014

www.statoil.com
48

