
Sak 9 til Statoils generalforsamling 11. mai 2016

Forslag fra aksjonær vedrørende Statoils strategi

En aksjonær har foreslått følgende:
“I samsvar med Lov om allmennaksjeselskaper (§ 5-11) ber jeg som aksjeeier om at følgende sak legges frem for diskusjon og 
votering på Statoils generalforsamling 11. mai 2016:

2015 markerte et paradigmeskifte for internasjonal olje- og gassindustri. Oljeprisen sank til historisk bunn-nivå og verdens 
nasjoner skjerpet på toppmøtet i Paris klimamålet om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5OC. 

Statoil er en av 40 selskaper som direkte og indirekte står for nær en tredjedel av verdens klimagassutslipp. Statoil alene står for 
nærmere 300 millioner tonn klimagasser, eller fem ganger så mye som de samlete norske klimagassutslippene. Statoil må derfor ta 
sin del av ansvaret for en reduksjon av de nasjonale og globale klimagassutslippene. Etableringen av den nye divisjonen «Ny Energi» 
med investeringsfondet «Energy Ventures» for å utvikle en forretningsmessig satsing på fornybar energi er et positivt steg i riktig 
retning, men ikke tilstrekkelig.  Statoil bør også minimalisere utslippene av CO2 fra produksjonsfelt og prosesseringsanlegg i størst 
mulig grad. Et viktig ledd i dette vil være å gå ut av sterkt forurensende og tapsbringende satsinger i utlandet. 

Forslag til vedtak: 
“Styret legger frem en revidert strategi som reflekterer selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor 
rammen av nasjonale og internasjonale klimamål. 

Styret bør i denne sammenheng vurdere muligheter og konsekvenser ved følgende aktuelle delstrategier:
1. Trekke selskapet ut av forurensende og ulønnsomme satsinger som f.eks. tjæresand i Canada og «fracking» i USA.
2. Terminere letevirksomheten etter nye olje- og gasskilder nasjonalt og globalt, inklusive New Zealand.
3. Forsterke satsingen på «Ny Energi» med en tredobling av planlagte investeringer i fornybar energi fra 1.7 til 5.1 milliarder 

kroner innen 2024.

Resultatet av strategiarbeidet presenteres i årsrapportene for 2016/17.””

Styrets respons til sak 9 ”Forslag fra aksjonær om Statoils strategi”  
stilt til Statoil ASAs generalforsamling 11. mai 2016

Undersøkelse etter, utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum er definert som selskapets primære virksomhet i 
vedtektenes § 1.

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer, og Statoil anerkjenner fullt ut behovet for at olje- og gassindustrien bidrar 
med tiltak og utslippsreduksjoner som begrenser den globale oppvarmingen. Selskapets ambisjon er å fortsatt være en av verdens 
mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Parallelt videreutvikler vi en lønnsom posisjon innen fornybar energi. Slik kan vi 
på en bærekraftig måte fortsette å skape verdier for våre aksjonærer.

I det siste året har Statoil etablert nye målsettinger for reduksjon av egne utslipp i selskapets virksomhet og verdikjede. Statoil er 
videre engasjert i teknologiutvikling og industrisamarbeid med formål om å bidra til reduserte utslipp av både karbondioksid og 
metan.

Statoil etablerte i 2015 et eget forretningsområde med ansvar for fornybar energi. Satsingen er forsterket gjennom fortsatt 
utbygging av offshore vindkraft, økt teknologi- og forskingsaktivitet innen nye energisystemer samt etablering av et nytt 
venturefond. 

Å endre verdens energisystem slik at et økende energibehov dekkes på en bærekraftig måte, er en omfattende utfordring. Det er 
behov for store investeringer i fornybar energi. Samtidig viser de mest anerkjente prognoser at det, også i et lavkarbon-samfunn, i 
flere tiår vil være betydelig behov for olje og gass til å dekke verdens energietterspørsel. Statoil er opptatt av at dette skjer på en 
mest mulig bærekraftig måte, blant annet ved at gass kan erstatte kull og at produksjon skjer med lavest mulig energiforbruk og 
lavest mulig karbonutslipp.

Styret ser det videre som viktig at prinsippene for god eierstyring etterleves, ved at det tilligger styret å beslutte selskapets 
strategi.

På bakgrunn av dette anbefaler styret at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.


