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Til aksjeeierne i Statoil ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
15. mai 2018 kl. 17.00

i 
Statoil Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger

DAGSORDEN

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder (ingen avstemning)

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter (ingen avstemning)

3. Valg av møteleder
 Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Tone Lunde Bakker, som møteleder.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

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

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2017, herunder styrets forslag 
om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2017

 Styret foreslår at det for fjerde kvartal 2017 utdeles et utbytte på 0,23 amerikanske dollar («USD») per aksje. 
Utbyttet for fjerde kvartal 2017 tilfaller selskapets aksjeeiere per 15. mai 2018, dvs. som er registrert i Statoils 
aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 18. mai 2018 («Eierregisterdatoen»). Aksjene vil 
bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 16. mai 2018. Utbyttet til rettighetshavere under ADR-
programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller rettighetshavere per 15. mai 2018, og rettighetene vil 
bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 16. mai 2018.

 Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner («NOK»). NOK-utbyttet vil bli 
beregnet og kommunisert 24. mai 2018.

 Utbetaling av utbyttet forventes å skje omkring 30. mai 2018. Forventet utbetalingsdag for utbytte i USD under 
ADR-programmet i USA er omkring 31. mai 2018.

 Forslag til vedtak:
 «Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for regnskapsåret 2017 godkjennes. For fjerde 

kvartal 2017 utdeles utbytte på USD 0,23 per aksje.»



2

7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2017
 Statoil har siden 2014 utbetalt kvartalsvise utbytter. Utbyttene for første til tredje kvartal har vært vedtatt av 

styret basert på en fullmakt gitt av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd.

 Styret foreslår at generalforsamlingen gir en fullmakt til styret for å fortsatt kunne vedta kvartalsvis 
utbytteutbetaling. Slike utbytteutbetalinger vil formelt basere seg på selskapets godkjente årsregnskap for 
2017. Statoil vil kunngjøre utbytte samtidig med fremleggelse av det enkelte kvartalsresultat. Utbetaling av 
kvartalsutbytte er forventet å skje omkring fire måneder etter fremleggelse av hvert kvartalsresultat.

 Forslag til vedtak:
 «Statoil ASAs generalforsamling gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets 

årsregnskap for 2017, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd.

 Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen 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 gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2019.»

8. Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Equinor ASA
 Styret vedtok i møte den 14. mars 2018 å fremsette forslag til generalforsamlingen om endring av selskapets 

navn fra Statoil ASA til Equinor ASA. 

 Å endre selskapets navn er en naturlig forlengelse av strategien som ble lagt frem i februar 2017: Sikker drift, 
høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Strategien beskriver en utvikling fra et fokusert olje- og gass- til et bredt 
energiselskap. 

 Verden vil etterspørre tjenester og produkter som lages fra olje og gass i lang tid fremover. Samtidig vil fornybar 
energi være en raskt voksende energikilde. Selskapet er godt posisjonert for verdiskaping under omleggingen av 
verdens energisystem på vei mot et lavkarbonsamfunn.

 Selskapets strategi er å produsere olje og gass verden trenger på en konkurransedyktig måte og med stadig lavere 
klimagassutslipp. Samtidig vil selskapet vokse betydelig innenfor lønnsom fornybar energi, der havvind er det første 
viktige satsningsområdet. Økt energieffektivitet, forsterket satsing på karbonfangst og -lagring, teknologiutvikling 
og digitalisering er sentralt for å nå selskapets strategiske mål.

 Med et nytt navn kan selskapet bygge en posisjon som knytter assosiasjoner til alle deler av virksomheten. Slik 
mener styret selskapet vil styrkes i arbeidet med å tiltrekke seg kompetanse, kapital og samarbeidspartnere som er 
nødvendig for å realisere den vedtatte strategien.

 Selve navnet – Equinor – finner sitt utgangspunkt i ord som equal, equality og equilibrium – på norsk likhet, likeverd 
og balanse. Det fanger bredden i forretningsområdene, og reflekterer både selskapets menneskesyn og energisyn. 
Samtidig signaliserer Equinor stolthet over den norske opprinnelsen. 
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 Forslag til vedtak:      
 «Vedtektene endres slik at selskapets navn blir Equinor ASA. 

 Vedtektenes § 1 skal etter dette lyde:
 ‘Selskapets navn er Equinor ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

 Equinor ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av 
petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives 
gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.’»

9. Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar 
energi 

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
 «Styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til 

fornybar energi for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier.  Strategien forutsettes å 
legge følgende delmål til grunn for omleggingen:

 1. Full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021.
 2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på energibalanse  

 mellom produsert fossil og fornybar energi innen 2030.
 3. De innsparte investeringsmidlene fra reduksjon i investeringer i og nedsalg av fossil energiproduksjon   

 forutsettes overført til investeringer i produksjon av fornybar energi.

 Strategien m/konsekvensutredning presenteres i årsrapporten for 2018/2019.»

 Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling.

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

10. Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet  
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL857 (Gjøkåsen) så lenge lovligheten av lisensene 

gitt i 23. konsesjonsrunde er under behandling i rettsvesenet for brudd på grunnloven.»

 Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling.

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

11. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
 I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets 

redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen for 
2017 er inkludert i kapittel 3 i Statoils årsrapport, som er publisert på www.statoil.com/generalforsamling. 

 Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming vedrørende redegjørelsen om eierstyring og 
selskapsledelse, og styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til redegjørelsen.
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12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte. Erklæringen er en del av Statoils årsrapport kapittel 3.12 samt henvist til i note 4 i Statoil ASAs 
regnskap, som er publisert på www.statoil.com/generalforsamling.

 I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning 
over styrets erklæring (punkt 12.1), mens den delen av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen 
av aksjekursen i selskapet skal godkjennes av generalforsamlingen (punkt 12.2). 

 Godtgjørelsen knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet omhandles i Statoils årsrapport kapittel 
3.12, avsnittet om selskapets prestasjonsindikator, hvor styret foreslår at indikatoren som ble godkjent av 
generalforsamlingen i 2017, videreføres i 2018. Prestasjonsindikatoren er knyttet til selskapets finansielle 
resultater og anvendes ved vurdering og fastsetting av variabel lønn for ledende ansatte.

 Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring (punkt 12.1) og godkjenner forslaget 
om godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet (punkt 12.2). 

12.1. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om 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.»

12.2. Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet:
 Forslag til vedtak:
 «Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i 

selskapet som beskrevet i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

13. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2017

14. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
 Valgkomiteen nominerer følgende personer som aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til 

ordinær generalforsamling i 2020:
 1. Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
 2. Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
 3. Greger Mannsverk (gjenvalg)
 4. Ingvald Strømmen (gjenvalg)
 5. Rune Bjerke (gjenvalg)
 6. Siri Kalvig (gjenvalg)
 7. Terje Venold (gjenvalg)
 8. Kjersti Kleven (gjenvalg)
 9. Birgitte Ringstad Vartdal (gjenvalg)
 10. Jarle Roth (gjenvalg)
 11. Finn Kinserdal (nyvalg)
 12. Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg, tidligere 4. varamedlem)
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 Valgkomiteen nominerer følgende personer som aksjonærvalgte varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til 
ordinær generalforsamling i 2020:

 1. varamedlem: Kjerstin Fyllingen (gjenvalg)
 2. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)
 3. varamedlem: Marit Hansen (nyvalg)
 4. varamedlem: Martin Wien Fjell (nyvalg)

 For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på www.statoil.com/generalforsamling. 

15. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til bedriftsforsamlingen med virkning fra 16. mai 2018:
 
    Fra   Til
 Leder 122.400  kr/år 125.500  kr/år
 Nestleder 64.500  kr/år   66.200  kr/år
 Medlemmer 45.300  kr/år 46.500  kr/år
 Varamedlemmer 6.450  kr/møte 6.650  kr/møte

16. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 Valgkomiteen nominerer følgende personer som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 

2020:

 1. Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)
 2. Elisabeth Berge (gjenvalg)
 3. Jarle Roth (gjenvalg)
 4. Berit L. Henriksen (nyvalg)

 Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge nominerer valgkomiteen følgende person frem til ordinær 
generalforsamling i 2020:

 Bjørn Ståle Haavik, Olje- og energidepartementet (gjenvalg)

 For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på www.statoil.com/generalforsamling.
 
17. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til valgkomiteen med virkning fra 16. mai 2018:
 
  Fra Til
 Leder 12.150  kr/møte 12.500  kr/møte
 Medlemmer 9.000  kr/møte 9.250  kr/møte

18. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte
 Selskapet har siden 2004 tilbudt en aksjespareordning for ansatte i konsernet. Formålet med dette tiltaket er å 

bygge en god forretningskultur og lojalitet til Statoil ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. I Norge deltar  
ca 80 % av de ansatte i aksjespareprogrammet. På ordinær generalforsamling i 2017 ble det vedtatt å gi 
styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære 
generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn 30. juni 2018. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en  
ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.
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 Forslag til vedtak:
 «Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil-aksjer i 

markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 35.000.000 
kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 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. 

 Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2019.

 Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram 
for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 11. mai 2017.»

19. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting
 Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 75.000.000 egne aksjer i 

markedet (om lag 2,3 % av selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven § 9-4. 

 Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som 
allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. Tilbakekjøp av 
egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Slik 
fullmakt er vanlig i mange store børsnoterte selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i 
form av at de gjenværende aksjer får en høyere eierandel i selskapet.

 Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en 
ny generalforsamling. Det er også en forutsetning for kjøpet og slettingen av egne aksjer at statens eierandel i 
Statoil ikke endres som følge av tilbakekjøpene. For å oppnå dette vil det i den generalforsamling som skal beslutte 
sletting av de tilbakekjøpte aksjer også bli fremmet forslag om en innløsning av en andel av statens aksjer, slik at 
statens eierandel i selskapet opprettholdes. Staten har i dag en eierandel på 67 %, og den samlede sletting og 
innløsning vil da kunne omfatte inntil 227.272.727 aksjer (om lag 6,8 % av Statoils aksjekapital).

 Styrets anmodning om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer forutsetter at Statoil og staten representert ved Olje- 
og energidepartementet har inngått en avtale der departementet forplikter seg til å stemme for både fullmakten 
til å erverve egne aksjer, senere sletting av disse samt innløsning av det korresponderende antall av statens aksjer. 
Ved innløsning av aksjene skal Statoil betale en pris til staten på hver aksje som tilsvarer volumvektet gjennomsnitt 
av den kurs som Statoil har betalt for aksjer kjøpt i markedet pluss en rentekompensasjon, beregnet fra tidspunktet 
for det enkelte tilbakekjøp til betaling finner sted.

 Forslag til vedtak:
 «Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil-aksjer 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 2019.»
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20. Avsetningsinstruks for Statoil ASA – tilpasninger
 Den 25. mai 2001 vedtok Statoils generalforsamling «Avsetningsinstruks for Statoil ASA» (Avsetningsinstruksen), 

som krever at Statoil skal forestå avsetning av olje og gass som produseres fra statens direkte økonomiske 
engasjement på norsk sokkel - SDØE - sammen med sin egen olje og gass. Avsetningsinstruksen ble sist endret 
1.januar 2017. Den overordnede målsettingen med avsetningsordningen er å oppnå en høyest mulig samlet 
verdi for Statoil og statens petroleum og sikre en rettmessig fordeling av den samlede verdiskapingen. For 
å opptre i tråd med denne målsetningen er det avdekket et potensielt behov for å foreta visse justeringer i 
Avsetningsinstruksens prinsipper om avregningspris og allokering for råolje. Styret gir sin tilslutning til forslaget og 
foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om at de nødvendige justeringer i Avsetningsinstruksen kan foretas. 
Justeringene som sådan utferdiges av staten ved Olje- og energidepartementet. Styret vil i ettertid følge opp de 
endringer som Olje- og energidepartementet har utferdiget. 

 Forslag til vedtak:
 «Generalforsamlingen godkjenner at det kan foretas justeringer i Avsetningsinstruksen for Statoil ASA vedtatt 

på generalforsamling 25. mai 2001, nærmere bestemt i reglene om avregningspris og allokering for råolje, for 
derved å sikre at Statoil har de nødvendige insentiver til å oppnå en høyest mulig samlet verdi for staten og 
Statoils petroleum og sikre en rettferdig fordeling under de til enhver tid rådende markedsforhold. Justeringene i 
Avsetningsinstruksen som sådan foretas av staten ved Olje- og energidepartementet.»

 Påmelding 
 Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør meldes til selskapet innen  

11. mai 2018 kl. 12.00 (CET). Påmelding kan foretas elektronisk via en link på selskapets hjemmeside  
www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også sendes per 
e-post til genf.statoil@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 
Oslo. Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til innkallingen. Gyldig legitimasjon (pass eller 
førerkort) må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. 

 Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte på generalforsamlingen, kan innen 11. mai 2018  
kl. 12.00 (CET) avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden via en link på selskapets hjemmeside  
www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester (dette krever en pinkode og  
referansenummer som står oppført på skjema for påmelding).

 Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan sende inn fullmaktsskjema 
per e-post til genf.statoil@dnb.no eller til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 
innen 11. mai 2018 kl. 12.00 (CET). Fullmakter uten stemmeinstruks kan også sendes inn elektronisk via en 
link på selskapets hjemmeside www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. Fullmektigen 
kan også fremvise skriftlig og datert fullmakt i generalforsamlingen. Skjema for tildeling av fullmakt, med 
nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til innkallingen. 
Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må 
følge fullmakten. 

 Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å 
avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle 
aksjeeierens navn. 

 Statoil er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og 
verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 3.338.661.219 aksjer og hver 
aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en 
beholdning på 8.472.021 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. 
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 En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret 
sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 
dager før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og 
kan gi talerett til én rådgiver.

 En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer 
og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen 
av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; og (iii) 
selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som 
generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig 
skade for selskapet.

 Denne innkallingen samt andre saksdokumenter og gjeldende vedtekter, inkludert årsregnskap, årsberetning og 
revisors beretning for regnskapsåret 2017, er tilgjengelige på www.statoil.com/generalforsamling. 

 Aksjeeiere kan få tilsendt de aktuelle dokumentene ved henvendelse til Statoil ASA, att: Investor Relations, 
postboks 3, 1330 Fornebu (e-post adresse:irpost@statoil.com).

 Påmeldings- og fullmaktskjema til generalforsamlingen er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling.

13. april 2018

Styret i Statoil ASA



Forslag fra aksjonærer  
og respons fra styret



Sak 9 til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til 

fornybar energi  

En aksjonær har foreslått følgende:
«I samsvar med Lov om allmenn-aksjeselskaper, (§ 5-11) ber jeg som aksjeeier om at følgende sak legges frem for diskusjon og 
votering på Statoils generalforsamling 15.mai 2018. 

Statoil går så det suser, og vi aksjonærer registrerer med tilfredshet at det blir utbytte også i år. Men når årsaken til det store 
overskuddet kan gå på bekostning av fremtidige generasjoner, finner både Besteforeldrenes klimaaksjon og jeg det vanskelig å 
sprette Champagne-korkene. Den tiden er forbi når vi kunne si at det som var godt for Statoil var godt for Norge. For Norge  
er en del av verden, og Paris-avtalens mål om å begrense de menneskeskapte bidragene til oppvarmingen av kloden til max.  
1, 5 grader C er i ferd med å tape troverdighet. En viktig årsak til dette er fossilindustriens fortsatte leting og produksjon på nye 
forekomster av kull, olje og gass, også på norsk sokkel, med statens velsignelse. Forekomster som burde bli liggende i bakken for 
kommende generasjoner. Miljøorganisasjonene tapte riktig nok første runde i rettsaken mot staten for brudd på Grunnlovens 
Miljøparagraf § 112, men dommen blir anket, og det endelige utfallet er uvisst. Mens rettssaken går sin gang, satser Statoil 
friskt på nye fossile funn i polarhavet, og kjøper seg goodwill med store annonser i avis-magasinene med bilde av glade barn; 
«Morgendagens helter»! Jeg tviler på om de kommer til å bevare smilet som voksne når de oppdager Statoils bidrag til at Paris-
avtalens mål og håp om å sikre fremtidige generasjoner en levelig klode er i ferd med å bli en vakker, men urealistisk drøm.

Statoilsjef Eldar Sætre uttalte til Aftenposten 10. oktober i fjor at han vil ha verdens oljeforbruk ned, og Statoils utvinning 
opp, samtidig som han ga uttrykk for at Statoil gjerne vil ha færre kunder, fordi han ønsket at alle biler går over til elektrisitet, 
ettersom elektrisiteten da produseres med lavest mulig utslipp. Dette henger ikke på greip. Statoil bør snarest ta den 
nødvendige konsekvensen av sine ønsker om en elektrisk fremtid med å satse mer på produksjon av fornybar elektrisk energi 
fremfor fossil og forurensende forbrenningsenergi. 

Jeg vil derfor be om generalforsamlingens støtte til følgende aksjonærforslag: 

Styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi 
for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier.  Strategien forutsettes å legge følgende delmål til 
grunn for omleggingen:

1. Full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021.
2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på energibalanse mellom 

produsert fossil og fornybar energi innen 2030.
3. De innsparte investeringsmidlene fra reduksjon i investeringer i og nedsalg av fossil energiproduksjon forutsettes 

overført til investeringer i produksjon av fornybar energi.

Strategien m/konsekvensutredning presenteres i årsrapporten for 2018/2019.»

Guttorm Grundt
Aksjonær



Styrets respons til sak 9 ” Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi 

fra fossile kilder til fornybar energi ” stilt til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Statoils virksomhet er definert i selskapets vedtekter § 1, der det heter at selskapets «virksomhet er å drive undersøkelse etter, og 
utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer». 

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer. Statoil var en aktiv pådriver for å sikre en omfattende og ambisiøs 
klimaavtale på COP21 i Paris i 2015. Selskapet har som en integrert del av selskapets strategiarbeid, etablert et veikart for 
en helhetlig tilnærming til klimaspørsmålet. Statoils klimaveikart presenterer tydelige mål for reduksjoner av utslipp fra egen 
virksomhet, og for vekst innen området nye energiløsninger og fornybar energi. 

Å endre verdens energisystem slik at et økende energibehov dekkes på en bærekraftig måte, er en betydelig utfordring. Samtidig 
som det er behov for store investeringer i fornybar energi, viser de mest anerkjente prognoser at det i flere tiår vil være betydelig 
behov for olje og gass til å dekke verdens energietterspørsel, også i et lavkarbon-samfunn, blant annet ved at gass kan erstatte kull. 
Med fallende produksjon fra eksisterende felt, er verden over tid avhengig av at nye ressurser bringes til markedet. 

Statoils ambisjon er å fortsatt være en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Parallelt videreutvikler 
selskapet en posisjon innen fornybar energi. Slik kan vi på en bærekraftig måte fortsette å skape verdier for våre aksjonærer. Statoil 
er også engasjert i teknologiutvikling og industrisamarbeid både i Norge og internasjonalt med formål å bidra til reduserte utslipp 
av både CO2 og metan. 

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.



Sak 10 til Statoil ASAs generalforsamling 15. mai 2018

 

Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet

En aksjonær har foreslått følgende:
«Viser til Lov om allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på 
generalforsamlingen. Som aksjeeier ber Greenpeace Norge om at følgende sak legges til agendaen for diskusjon og votering på 
Statoils generalforsamling.

Bakgrunn for vedtak: 
18.05.2016 tilbød den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, ti geografisk avgrensede produksjonslisenser med rett til 
leting og produksjon av petroleum til 13 oljeselskaper. Produksjonslisensene ble endelig tildelt av Kongen i statsråd 10.06.2016 
(“Lisensvedtaket”). To av disse ti lisenstildelingene, er produksjonslisensene ved PL859 (Korpfjell) og PL 857 (Gjøkåsen). 

18.10.2016 ble gyldigheten av nevnte lisensvedtak tatt til retten på bakgrunn av Grunnlovens § 112. Staten, ved Olje- og 
energidepartementet, ble på denne dag stevnet i Oslo tingrett. Saksøkere er miljøorganisasjonene Greenpeace Norden og Natur 
og Ungdom.

14.-22. november 2017 ble det såkalte klimasøksmålet behandlet av Oslo tingrett. 4. januar 2018 kom dommen fra Oslo 
tingrett. Tingretten slo i dommen fast at norske borgere har en rett til et sunt miljø etter Grunnlovens §112, samtidig som 
dommen frikjente staten for dens utdeling av oljelisensene. I dommen la Oslo tingrett til grunn at utslippene knyttet til 
forbrenning av norskprodusert olje i utlandet ikke omfattes av Grunnlovens miljøparagraf. 

5. februar anket saksøkerne dommen, og dommen er følgelig ikke rettskraftig. Per 17.03.2018 behandler Høyesteretts 
ankeutvalg om saken skal tas direkte til Høyesterett, etter anmodning fra saksøkerne som mener at dette er en sak som av 
hensyn til klimaeffektene disse ti oljelisensene vil ha trenger en hurtig avklaring i rettssystemet.

Lisensvedtaket, letevirksomheten og petroleumsproduksjonen ved eventuelle funn vil medføre omfattende negative miljømessige 
konsekvenser. Disse negative konsekvensene er, som det blir anført i anken av klimasøksmålet, i strid med Grunnlovens § 112.

Klimarettssaken reiser sentrale miljømessige spørsmål, som går til kjernen av den norske Grunnloven. Mens sakens parter 
avventer videre behandling, vil det derfor være uforsvarlig for noe selskap å starte oljeaktivitet, uavhengig av karakter, i de 
aktuelle lisensområdene, herunder PL859 og PL857. Statoil bør derfor ikke igangsette videre boreoperasjoner før gyldigheten av 
lisensene er avgjort i retten. 

Forslag til vedtak: 
«Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL857 (Gjøkåsen) så lenge lovligheten av lisensene gitt i  
23. konsesjonsrunde er under behandling i rettsvesenet for brudd på grunnloven.»



Styrets respons til sak 10 ”Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet” stilt til Statoil 

ASAs generalforsamling 15. mai 2018

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer. Statoil slutter seg til ambisjonene fra Paris-avtalen, og anerkjenner fullt 
ut behovet for at olje- og gassindustrien bidrar med tiltak som begrenser den globale oppvarmingen. Statoils ambisjon er å fortsatt 
være en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass.

Produksjonstillatelsene 859 og 857 ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i samsvar med gjeldende lovverk, etter grundig 
konsekvensutredning og med bred støtte etter en ordinær demokratisk behandling i Stortinget. Ved Oslo tingretts dom av  
4. januar 2018 ble det fastslått at statens tildelingen av lisensene i 23.konsesjonsrunde var gyldige. Dommen er anket, men anken 
innebærer ikke pålegg om å stanse aktivitet. Selskapet er forpliktet gjennom sine avtaler med norske myndigheter til å gjennomføre 
et fastlagt arbeidsprogram og må forholde seg til denne rettslig bindende forpliktelsen, hvilket blant annet innebærer boring av 
brønner i disse to lisensene.

Petroleumsvirksomhet har funnet sted i Barentshavet siden 1980 og både myndigheter og industrien har lang erfaring med å 
håndtere operasjoner på denne delen av norsk sokkel. Styret er av den oppfatning at Statoil har gjort de forberedelser som er 
nødvendige for å sikre at operasjonen gjennomføres på en best mulig måte og at miljørisikoen reduseres til lavest mulige nivå. I 
2017 gjennomførte Statoil som operatør leteboring i lisens PL855 og PL859 tildelt i 23.konsesjonsrunde, samt i tre andre lisenser 
tildelt tidligere. Omfattende analysearbeid, risikoreduserende tiltak og grundige beredskapsplaner er viktige forutsetninger for 
samtlige av Statoils operasjoner. Resultatene fra 2017 demonstrerer at dette arbeidet bærer frukter, og selskapet er tilsvarende 
forberedt for årets letebrønner i Barentshavet.

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



Til: Generalforsamlingen i Statoil ASA

Sak: Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil ASA

Dato: 18. april 2018

1. FORMÅL OG BAKGRUNN
 I henhold til § 11 i selskapets vedtekter er én av valgkomiteens oppgaver å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av 

medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

 Valgkomiteen i Statoil nominerer tre nye medlemmer til bedriftsforsamlingen (ett medlem og to varamedlemmer) samt ett 
eksisterende varamedlem til nytt medlem. Valgkomiteen innstiller også til valg av ett nytt medlem i valgkomiteen. Øvrige 
medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære 
generalforsamling 15. mai 2018, hvor valgkomiteens leder også vil redegjøre for valgkomiteens innstilling. 

2. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN
 Tjenestetiden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Steinar Olsen (medlem), Katrhine 

Næss (medlem) and Haakon Volldal (vara medlem) trer ut av bedriftsforsamlingen.

 Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse 
og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. 
Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

a) Tone Lunde Bakker, Nils Bastiansen, Greger Mannsverk, Ingvald Strømmen, Rune Bjerke, Siri Kalvig, Terje Venold, Kjersti 
Kleven, Birgitte Ringstad Vartdal og Jarle Roth gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. 

b) Kari Skeidsvoll Moe, eksisterende 4. varamedlem, velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Det vises 
til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.

c) Finn Kinserdal velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen. Det vises til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
d) Marit Hansen og Martin Wien Fjell velges som nye varamedlemmer til bedriftsforsamlingen (henholdsvis 3. og 4. 

varamedlem). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
e) Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2020.

 For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 
5. juli 2007, 19. mai 2010, 14. mai 2014 og 11. mai 2016.

3. VALG AV MEDLEMMER 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. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige 
av selskapets styre og den daglige ledelse.

 Tom Rathke har valgt å tre ut av valgkomiteen.

 Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder hensynet til 
aksjonærrepresentasjon, mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til 
fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige 
innstilling:

a) Tone Lunde Bakker (leder), Jarle Roth og Elisabeth Berge gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen. 



b) Berit L. Henriksen velges som nytt medlem av valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A 
nedenfor. 

c) Bjørn Ståle Haavik gjenvelges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i valgkomiteen.
d) Tjenestetiden for både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2020. 

 For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises det til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil 
ASA 5. juli 2007, 14. mai 2013, 14. mai 2014 og 11. mai 2016.

4. FORSLAG TIL VEDTAK
 Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen:

 “Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem til 
ordinær generalforsamling i 2020:

1.  Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
2.  Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg))
3.  Greger Mannsverk (gjenvalg)
4.  Ingvald Strømmen (gjenvalg)
5.  Rune Bjerke (gjenvalg)
6.  Siri Kalvig (gjenvalg)
7.  Terje Venold (gjenvalg)
8.  Kjersti Kleven (gjenvalg)
9.  Birgitte Ringstad Vartdal (gjenvalg)
10.  Jarle Roth (gjenvalg)
11.  Finn Kinserdal (nyvalg)
12.  Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg, eksisterende 4. varamedlem)

 Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem 
til ordinær generalforsamling i 2020:

 1.  varamedlem: Kjerstin Fyllingen (gjenvalg)
 2.  varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)
 3.  varamedlem: Marit Hansen (nyvalg)
 4.  varamedlem: Martin Wien Fjell (nyvalg)”

 Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen:

 “Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2018 og frem til ordinær 
generalforsamling i 2020:

 1. Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)
 2. Tom Rathke (gjenvalg)
 3. Elisabeth Berge (gjenvalg)
 4. Berit L. Henriksen (nyvalg)

 Bjørn Ståle Haavik, personlig varamedlem for Elisabeth Berge (gjenvalg)”. 

 Med vennlig hilsen
 Tone Lunde Bakker
 Leder/på vegne av valgkomiteen i Statoil ASA



VEDLEGG A - INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE NYE MEDLEMMER

For de foreslåtte nye medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen og foreslått nytt medlem i valgkomiteen kan følgende 
opplyses:

Finn Kinserdal: (født 1960) er førsteamanuensis og instituttleder på Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han har vært ansatt 
siden 2016. Kinserdal har tidligere vært partner i Arthur Andersen/Ernst & Young, hvor han blant annet var leder av olje- og 
energivirksomheten i Norden. Han har også vært partner i Borea Opportunity Private Equity samt prosjektleder hos McKinsey & 
Company. Kinserdal er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Kari Skeidsvoll Moe (født 1975) er juridisk direktør i Trønderenergi AS. Moe arbeidet i perioden 2005 til 2015 som advokat 
i Norsk Hydro ASA, og tilbrakte i denne perioden flere år i Brasil som ansvarlig for Hydros juridiske avdeling der. Moe startet 
sin karriere i advokatfirmaet Thommessen. Hun har en grad (post-graduate diploma) i europeisk konkurranserett innen EU fra 
King’s College i London, en Master (LLM) i tysk og europeisk rett fra Humboldt Universität i Berlin og er utdannet cand. jur fra 
Universitetet i Oslo. 

Marit Hansen (født 1967) er samfunnskontakt ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest, hvor hun har jobbet siden 2017. 
I perioden 2014 til 2017 var Hansen direktør for Barentshavkonferansen. Hansen har jobbet som leder innenfor kommunikasjon 
hos Statoil ASA i perioden 2011 til 2014 og har vært regionleder for Aibel. Hansen har en grad fra Statens lærerhøgskole i 
handels- og kontorfag. 

Martin Wien Fjell (født 1980) er leder for Global Customer Support i Kongsberg Maritime, og har jobbet i Kongsberg Gruppen 
siden 2013. Fjell hadde tidligere ulike stillinger hos Umoe, blant annet finansdirektør for Umoe Maritime i perioden 2008 til 
2013. Han har også vært partner hos Fondsfinans og analytiker hos Morgan Stanely investment banking. Fjell er siviløkonom med 
spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Berit L. Henriksen (født 1953) Henriksen har hatt en rekke lederstillinger i DNB innenfor storkundeområdet, senest som leder av 
energidivisjonen (2011-2017) og leder av international corporates and institution division (2005-2011). Videre har hun vært 
leder for DNB America, basert i New York og nestleder i DNBs shippingavdeling. Hun har tidligere erfaring fra Osco Shipping og fra 
kanadiske selskaper. Henriksen er styremedlem i Ferd Holding AS og Norge-America Forening (NORAM). Hun er også medlem av 
bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norsk Hydro ASA. Henriksen har Bachelor of Science i biologi og matematikk fra Dalhousie 
University og MBA fra University of Western Ontario, Canada. Henriksen er kanadisk statsborger, bosatt i Norge.

De foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelse i Statoil ASA.



”Firma-/Etternavn, Fornavn ” 
"c/o" 
”Adresse1” 
”Adresse2” 
”Postnummer, Poststed” 
”Land” 

Ref.nr.: ”Refnr” Pinkode: ”Pin” 

Innkalling til ordinær generalforsamling 

Generalforsamling i Statoil ASA avholdes 15. mai 2018 kl. 
17.00 i Statoil Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger 

Forhåndsstemme 
Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 11. mai 2018 kl. 12.00. 
Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.statoil.com/generalforsamling, eller via VPS Investortjenester. 

Påmelding 
Undertegnede vil delta på generalforsamling den 15. mai 2018 og avgi stemme for: 

”Beholdning” egne aksjer 

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.statoil.com/generalforsamling eller via Investortjenester. 
For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.  
Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester. 
Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf.statoil@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding bør være mottatt senest 11. mai 2018 kl. 12.00. 

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ______________________________________________________ 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Statoil ASA 

Ref.nr.: ”Refnr” Pinkode:”Pin” 

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. 

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.statoil.com/generalforsamling eller via Investortjenester. 

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.  
Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester. 
Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf.statoil@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo. 

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Fullmakten bør være mottatt senest 11. mai 2018 kl. 12.00. 

Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ” 
gir herved (sett kryss) 

o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

o __________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 15. mai 2018 i Statoil ASA for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 



Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Statoil ASA 

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. 

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf.statoil@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten bør være mottatt senest 11. mai 2018 kl. 12.00. Blanketten må være datert og 
signert. 

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 

Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ” Ref.nr.: ”Refnr” 
gir herved (sett kryss på én) 
o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
o __________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 15. mai 2018 i Statoil ASA for mine/våre aksjer. 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  

Agenda generalforsamling 2018 For Mot Avstå 
3. Valg av møteleder o o o 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden o o o 

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

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2017, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde
kvartal 2017 

o o o 

7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2017 o o o 

3. 8. Forslag fra styret om å endre selskapets navn til Equinor ASA o o o 

9. Forslag fra aksjonær om omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi o o o 

10. Forslag fra aksjonær om å avstå fra leteboring i Barentshavet o o o 

11. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse o o o 

12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

12.1. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte o o o 

12.2. Godkjennelse av styrets erklæring om godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet o o o 

13. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2017 o o o 

14. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen 

Valgkomiteens innstilling i sin helhet o o o 

eller (individuell avstemning) 

Medlem Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg, innstilles som leder) o o o 

Medlem Nils Bastiansen, nestleder (gjenvalg, innstilles som nestleder) o o o 

Medlem Greger Mannsverk (gjenvalg) o o o 

Medlem Ingvald Strømmen (gjenvalg) o o o 

Medlem Rune Bjerke (gjenvalg) o o o 

Medlem Siri Kalvig (gjenvalg) o o o 

Medlem Terje Venold (gjenvalg) o o o 

Medlem Kjersti Kleven (gjenvalg) o o o 

Medlem Birgitte Ringstad Vartdal (gjenvalg) o o o 

Medlem Jarle Roth (gjenvalg) o o o 

Medlem Finn Kinserdal (nyvalg) o o o 

Medlem Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg, tidligere 4. varamedlem) o o o 

1. varamedlem: Kjerstin Fyllingen (gjenvalg) o o o 

2. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg) o o o 

3.  varamedlem: Marit Hansen (nyvalg) o o o 

4.  varamedlem: Martin Wien Fjell (nyvalg) o o o 

15. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer o o o 

16. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Valgkomiteens innstilling i sin helhet o o o 

eller (individuell avstemning) 

Leder Tone Lunde Bakker (gjenvalg som leder) o o o 

Medlem Elisabeth Berge med personlig varamedlem Bjørn Ståle Haavik (gjenvalg) o o o 

Medlem Jarle Roth (gjenvalg) o o o 

Medlem Berit L. Henriksen (nyvalg) o o o 

17. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer o o o 

4. 18. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte o o o 

5. 19. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting o o o 

6. 20 Avsetningsinstruks for Statoil ASA – tilpasninger o o o 

Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.  




