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 ADRprogrammet (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.»
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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
Nestleder
64.500 kr/år
66.200
Medlemmer
45.300 kr/år
46.500
Varamedlemmer
6.450 kr/møte
6.650

kr/år
kr/år
kr/år
kr/møte

16. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen nominerer følgende personer som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i
2020:
1.
2.
3.
4.

Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)
Elisabeth Berge (gjenvalg)
Jarle Roth (gjenvalg)
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:
		
Leder
Medlemmer

Fra
12.150 kr/møte
9.000 kr/møte

Til
12.500 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 Oljeog 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

8

