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I STATOIL ASA 11. MAI 2016

Et ytterligere aksjonærforslag ble fremmet til selskapet innen den legale fristen for å fremsette forslag 13. april 2016, og forslaget 
følger nedenfor til informasjon.

Styrets respons til forslaget vil være tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling før generalforsamlingen.

Saken vil bli behandlet og votert over som sak 18 på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv  
å møte på generalforsamlingen, kan før generalforsamlingen stemme for hver enkelt sak via selskapets hjemmeside  
www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester (dette krever en pinkode og referansenummer som står  
oppført på skjema for påmelding).

Sak 18 er ikke inkludert i fullmakten med stemmeinstruks som er vedlagt innkallingen. Benyttes det vedlagte fullmaktsskjemaet  
vil dette innebære at fullmektigen avgjør stemmegivningen i sak 18. Den som benytter skjemaet, men samtidig ønsker å gi en 
fullmakt med instruks i sak 18, må manuelt påføre saken på skjemaet og sende skjemaet til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 
postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller via e-postadressen genf.statoil@dnb.no.

18. Forslag fra aksjonær om etablering av en undersøkelseskomité for risikovurderinger

En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:

“Ettersom Statoils interne praksis for risikohåndtering/vurdering er avgjørende for selskapets forretningsvirksomhet, 
investeringsbeslutninger, finansielle velvære og rettslige status, foreslås det å etablere en komité bestående av 3 interne 
og 4 eksterne representanter1 for å undersøke irregulariteter i eierstyring og selskapsledelse etter fusjonen, herunder 
risikoanalyser. Komiteen vil avgi anbefaling til Statoils styre om hvordan man best kan utbedre og oppdatere den interne 
risikohåndteringspraksis2.”

Noter: 
1.  Emeritus Professor Knut Bjørlykke, Univ. Oslo; Professor Andrew Hurst, Aberdeen Univ. Storbritannia; og Jan Vollset, 

pensjonert Senior Vice President Exploration før fusjonen, er med dette nominert som eksterne komitémedlemmer. Dr. Per 
Arne Bjørkum, Seniorrådgiver i Exploration, Kåre Otto Eriksen, Rådgiver for risikoanalyse for trykk og temperatur (Pressure 
and Temperature Risk Analysis), nomineres som interne komitémedlemmer. Styret i Statoil og Olje- og Energidepartementet 
kan hver nominere ett eksternt medlem. Aksjeeieren har forberedt en liste over alternative medlemmer dersom noen av de 
nominerte som fremgår ovenfor ikke har anledning til å delta. 

2.  Funnene skal være innsendt innen 31. mars 2017.

Et utdrag fra aksjonærens begrunnelse for forslaget følger nedenfor.

Irregulariter innenfor risikohåndtering begynte med at ansatte i Statoil fra tidligere Norsk Hydro ble ansatt i strategiske 
stillinger i løpet av sommeren 2007. I løpet av årene som fulgte etter fusjonen i oktober, ble ledende nøkkelpersoner innenfor 
risikohåndtering og tekniske spesialister systematisk eliminert eller erstattet. Dette ble oppnådd gjennom å skape destruktive 
arbeidsmiljøer eller oppsigelse av en eksisterende sjefsgeolog, en rådgiver, en letesjef, 3 meget erfarne spesialister innenfor det 
tekniske teamet for risikovurdering, en tidligere sjefsgeolog og andre hardtarbeidende, lojale Statoil-ansatte av høy verdi, i noen 
tilfeller med skade på helse og familieliv. Hovedmotivet var å oppnå kontroll og trolig korrupt eierstyring og selskapsledelse, 
og dermed oppheve rutiner og prosedyrer som var opprettet av Statoil-spesialister fra før fusjonen, som implementert av 
ledelsen, og til dels oppsummert i Statoil Research & Technology Memoir 7, datert august 2005. Det opprinnelige målet for 
disse selskapsmanøvrene var å avansere eiendeler innen lisenser og boreprospekter av lav og negativ verdi utviklet i Norsk 
Hydros leteportefølje, ved å manipulere intern teknisk risikovurderingspraksis, i tråd med ønske fra ledelsen etter fusjonen. Etter 
gjennomføringen var det samlede resultatet en eksponering for Statoils aksjonærer for uakseptable og unødvendige nivåer av 
økonomiske-, juridiske-, helse-, sikkerhets- og miljøfarer. 


