Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling
Generalforsamling i Equinor ASA avholdes 14. mai 2020
kl. 16.00 i Equinor Business Center, Forusbeen 50,
4035 Stavanger

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 12. mai 2020 kl. 12.00 (CET).
Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på generalforsamling den 14. mai 2020 og avgi stemme for:
egne aksjer
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.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@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 12. mai 2020 kl. 12.00 (CET).
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ______________________________________________________

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Equinor ASA
Ref.nr.:

Pinkode:

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.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@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 må være mottatt senest 12. mai 2020 kl. 12.00 (CET).
Undertegnede:
gir herved (sett kryss)


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



__________________________________
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 14. mai 2020 i Equinor 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.
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Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Equinor ASA
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en
fullmektig. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk via selskapets hjemmeside
www.equinor.com/generalforsamling, se eget punkt ovenfor.)
Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice,
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 12. mai 2020 kl. 12.00 (CET). 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:
gir herved (sett kryss på én)

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

__________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Ref.nr.:

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 14. mai 2020 i Equinor 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 2020

For

Mot

Avstå

3.

Valg av 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 Equinor ASA og konsernet for 2019, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde
kvartal 2019







7.

Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019







8.

Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital







9.

Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for netto karbonintensitet (inkludert Scope 1, 2 og 3)







10.

Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser







11.

Forslag fra aksjonær om å ta hensyn til helseeffekter av global oppvarming på grunn av fossil energi i selskapets videre strategi







12.

Forslag fra aksjonærer om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i visse områder







13.

Forslag fra aksjonær om å stanse alle olje- og gassaktiviteter utenfor norsk sokkel







14.

Forslag fra aksjonær om å legge om kursen for selskapet inkludert avvikling av all letevirksomhet innen to år







15.

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse







16.

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

16.1

Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte







16.2

Godkjennelse av styrets retningslinjer knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet







17.

Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2019







18.

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen






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







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







Medlem Greger Mannsverk (gjenvalg)







Medlem Terje Venold (gjenvalg)







Medlem Kjersti Kleven (gjenvalg)







Medlem Finn Kinserdal (gjenvalg)







Medlem Jarle Roth (gjenvalg)







Medlem Kari Skeidsvoll Moe (gjenvalg)







Medlem Kjerstin Fyllingen (nyvalg, tidligere 1. varamedlem)







Medlem Kjerstin Rasmussen Braathen (nyvalg)







Medlem Mari Rege (nyvalg)







Medlem Brynjar Kristian Forbergskog (nyvalg)







1. varamedlem: Knut Nesse (nyvalg)







2. varamedlem: Trond Straume (nyvalg)







3. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)







4. varamedlem: Martin Wien Fjell (gjenvalg)







19.

Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer







20.

Valg av medlemmer til valgkomiteen






Medlem Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)







Medlem Bjørn Ståle Haavik med personlig varamedlem Andreas Hilding Eriksen (nyvalg)







Medlem Jarle Roth (gjenvalg)







Medlem Berit L. Henriksen (gjenvalg)







21.

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer







22.

Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte







23.

Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for etterfølgende sletting







Valgkomiteens innstilling i sin helhet
eller (individuell avstemning)

Valgkomiteens innstilling i sin helhet
eller (individuell avstemning)

Sted

Dato

(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Aksjeeiers underskrift

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