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Til aksjeeierne i Equinor ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
11. MAI 2021 KL. 16.00 (CET)

DAGSORDEN

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

2. Opprettelse av fortegnelse over representerte 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 Equinor ASA og konsernet for 2020, herunder 
styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2020

 Styret foreslår at det for fjerde kvartal 2020 utdeles et utbytte på 0,12 amerikanske dollar (”USD”) per 
aksje. Utbyttet for fjerde kvartal 2020 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i 
verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 14. mai 2021 (”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør 
i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 11. mai 2021 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil 
bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai 2021. Utbyttet til rettighetshavere under 
ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller rettighetshavere per 11. mai 2021, og 
rettighetene vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 13. mai 2021.

 Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”). NOK-utbyttet 
vil bli kommunisert 21. mai 2021.

 Utbetaling av utbyttet forventes å skje omkring 27. mai 2021.

 Forslag til vedtak:
 «Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for regnskapsåret 2020 samt konsernbidrag 

på NOK 3.132 millioner godkjennes. For fjerde kvartal 2020 godkjennes og utdeles utbytte på USD 0,12 per 
aksje.»

I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som, for å redusere risikoen for smitte av covid-19, 
gjør unntak fra kravet til fysiske møter mv, vil generalforsamlingen avholdes som et digitalt 
møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Vennligst se mer informasjon under delen om 

«Deltakelse» og vedlagte guide for digital deltakelse.
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7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020
 Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til styret for å kunne vedta kvartalsvis utbytte for første 

til tredje kvartal, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Slike utbyttefastsettelser vil formelt basere seg på 
selskapets godkjente årsregnskap for 2020. Equinor 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:
 «Equinor ASAs generalforsamling gir styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets 

årsregnskap for 2020, 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 gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2022.»

8. Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra 
selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (inkludert Scope 1, 2 og 3)

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Aksjonærene støtter at selskapet setter og publiserer mål som er i samsvar med målet i Parisavtalen om 

å begrense global oppvarming til godt under 2°C over førindustrielt nivå, og å arbeide for å begrense 
temperaturøkningen til 1,5°C.

 Disse kvantitative målene skal dekke de kort-, mellom- og langsiktige klimagassutslippene fra selskapets 
virksomhet og bruk av dets energiprodukter (Scope 1, 2 og 3).  

 Aksjonærene ber selskapet om å rapportere om strategien og de underliggende retningslinjene for 
å nå disse målene, og fremdrift som er gjort, minst årlig, til rimelig kostnad og uten å frigi konfidensiell 
informasjon.

 Ingenting i dette vedtaket skal begrense selskapets fullmakt til å fastsette og endre sin strategi, eller gjøre 
tiltak som de i god tro mener best bidrar til å nå disse målene. 

 Dere har vår støtte.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

9. Forslag fra aksjonærer om å rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko
 To aksjonærer har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Equinor skal, på hver enkelt produksjonsenhet både nasjonalt og internasjonalt, rapportere 

nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, herunder klimagassutslipp, tiltak for å redusere press på 
natur og biodiversitet i og rundt området for utbygging, og vurdering av totalpåvirkningen av økologiske 
verdier i hele økosystemet hvor produksjonen finner sted.»

 Aksjonærenes begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på  
www.equinor.com/generalforsamling.

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
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10. Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «1.  Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.
  2.  Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi.
 3.  Equinor trekker seg ut av sine utenlandsprosjekter.
 4.  Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

11. Forslag fra aksjonær om at det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en 
bærekraftig energiproduksjon 

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
 «Styret legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon 

for å redusere aksjonærenes risiko og sikre aksjenes verdier. Strategien forutsettes å legge følgende 
delmål til grunn:

 1. Full avvikling av letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser på norsk sokkel innen 2023.
 2. Full avvikling og salg av olje- og gassvirksomheten i utlandet innen 2025
 3. Reinvestering av alle frigjorte midler fra utenlandsvirksomheten til utvikling og produksjon av fornybar   

 energi nasjonalt og globalt med sikte på å oppnå energibalanse i selskapets produksjon innen 2030.
 Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2022.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

12. Forslag fra aksjonærer om å stoppe all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet
 Aksjonærer har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Stopp all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet»

 Aksjonærenes begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på  
www.equinor.com/generalforsamling.

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

13. Forslag fra aksjonærer om å skille ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget 
selskap, «NewCo»

 Aksjonærer har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Skill ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget selskap, «NewCo»»

 Aksjonærenes begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på  
www.equinor.com/generalforsamling.

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

14. Forslag fra aksjonær om å selge seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet og å 
vurdere å trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «1. Equinor selger seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet. 
 2. Det vurderes om Equinor skal trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
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15. Forslag fra aksjonær om å stanse all leting etter nye olje- og gass funn, at Equinor mangedobler den 
grønne investeringen, styrker selskapets EGS-profil og reduserer risiko for fremtidige søksmål

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «1.  All leting etter nye olje-gass-funn opphører. 
  Ledelsen erkjenner at oljevirksomheten allerede er en «sunset industry». 
 2.   Equinor mangedobler sin grønne investering.
       Ledelsen tar inn over seg klimakatastrofen som truer oss alle, ikke minst kommende    
      generasjoners helse og levekår over hele verden.
 3.   Equinor bedrer sitt omdømme ved å styrke selskapets EGS-profil kraftig.
       Ansvaret for klodens fremtid vektlegges fremfor kortsiktig inntjening. 
 4.   Equinor reduserer sin risiko for fremtidige søksmål.
      Jfr. idømte erstatninger og forlik i 100 milliardklassen for tobakk industri og farmasøytiske opoid-   
      produsenter i USA, som fortsatte sin virksomhet etter at man var kjent med helserisikoen.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

16. Forslag fra aksjonær om handlingstiltak for å unngå store tapsunderskudd i utlandet, besvarelse på 
sikkerhetshendelser samt revisjonens vurdering av forbedret kvalitetssikring og internkontroll 

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «1. Aksjonærer etterspør styrets utredning om direkte konkrete handlingstiltak for å unngå store 

tapsunderskudd i utlandet, samt oppnå bedre kapitaldisiplin og større bærekraftige driftsresultater  
for den samlede virksomheten. 2. Samtidig bes konkret besvart de andre påpekte negative tekniske 
driftsforhold i selskapet1. 3. Vi ønsker også revisjonens vurdering av forbedret kvalitetssikring og 
internkontroll i Equinor.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

17. Forslag fra aksjonær om å inkludere kjernekraft i Equinors portefølje
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «FN erklærer at kjernekraft møter alle bærekraftsmål og bør oppskaleres betydelig dersom 

verdenssamfunnet skal møte sine forpliktelser til å redusere klimaendring.  Equinor har lenge vært 
en betydelig leverandør av energi til Europa og verden på sikker og ansvarlig måte, og ønsker nå å 
rette inn noe av innsatsen sin mot grønne og bærekraftige alternative former for energiproduksjon. 
Ettersom kjernekraft tydelig viser seg å gi et lite miljøavtrykk sammenlignet med vindkraft og solenergi 
når det gjelder både materialer og områdebruk, i tillegg til å være mye mer pålitelig, er det på tide at 
Equinor går inn i denne typen energiproduksjon. Kjernekraft øker i popularitet i Norge og vil være av 
avgjørende betydning for bærekraftig energiproduksjon på lang sikt. Det ville vært en fordel for Equinor 
og verdenssamfunnet at Equinor tok en ledende rolle og igangsatte en norsk kjernekraftprogram-
organisasjon og satset på å inkludere kjernekraft i prosjektporteføljen sin.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

1    Som nevnt i aksjonærens begrunnelse for forslaget, tilgjengelig på www.equinor.com/generalforsamling. 
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18. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
 I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere 

styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. 
Redegjørelsen for 2020 er inkludert i kapittel 3 i Equinor ASAs årsrapport, som er publisert på  
www.equinor.com/generalforsamling. 

 Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming vedrørende redegjørelsen om eierstyring og 
selskapsledelse, og styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen.

 Forslag til vedtak:
 «Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.»

19. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og rapport 
om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 

 I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er en del av Equinor ASAs årsrapport kapittel 3.12 og note 
4 i Equinor ASAs regnskap, som er publisert på www.equinor.com/generalforsamling.  

 I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b (som gjeldende for regnskapsåret 2020, med referanse til tidligere 
§ 6-16a (3) og forskrift 2020-12-11-2730, § 7), skal styret utarbeide en rapport om godtgjørelse til 
konsernledelsen. Lønnsrapporten er en del av Equinor ASAs årsrapport kapittel 3.12 og note 4 i Equinor 
ASAs regnskap, som er publisert på www.equinor.com/generalforsamling.  

 I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd, med referanse til § 6-16a femte ledd, skal styrets 
retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer (punkt 19.1) behandles 
og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

 I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd, med referanse til § 6-16b andre ledd, skal det holdes en 
årlig rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport for lønn til ledende personer. 

 Styret foreslår at generalforsamlingen i en bindende avstemning godkjenner styrets retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (punkt 19.2) og i en rådgivende avstemning 
gir sin tilslutning til styrets lønnsrapport.

19.1. Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende 
personer

 Forslag til vedtak:

 «Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende personer.» 

19.2. Rådgivende avstemning av styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer
 Forslag til vedtak:

 «Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.»

20. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020

21. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til bedriftsforsamlingen med virkning fra 12. mai 

2021:
  Fra Til
 Leder 129.100 kr/år 133.100 kr/år
 Nestleder   68.100 kr/år   70.200 kr/år
 Medlemmer   47.850 kr/år   49.300 kr/år
 Varamedlemmer     6.850 kr/møte     7.100 kr/møte
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22. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til valgkomiteen med virkning fra 12. mai 2021:
  Fra Til
 Leder 12.850 kr/møte 13.200 kr/møte
 Medlemmer   9.500 kr/møte   9.800 kr/møte
   
23. Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor 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 forsterke forretningskulturen og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Globalt, deltar ca. 
81% av de ansatte i aksjespareprogrammet. På den ordinære generalforsamling i 2020 ble det vedtatt å 
gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten gjelder frem til ordinær 
generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn 30. juni 2021. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret 
en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram, jf. 
allmennaksjeloven § 9-4.

 Forslag til vedtak:
 «Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes 

til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 38.000.000. Aksjer ervervet i 
henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Equinor-konsernet som ledd i 
konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje 
skal være henholdsvis NOK 50 og NOK 500. 

 Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn 30. juni 
2022. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer for gjennomføring av 
aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 14. mai 2020.»

24. Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor 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), jf. 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. 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 senere generalforsamling. Det er også en forutsetning for kjøpet og slettingen av egne aksjer at 
statens eierandel i Equinor ASA 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 7,0 % av Equinor ASAs aksjekapital).

 Styrets anmodning om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer forutsetter at Equinor ASA 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 Equinor ASA betale en pris til 
staten på hver aksje som tilsvarer volumvektet gjennomsnitt av den kurs som Equinor ASA har betalt for 
aksjer kjøpt i markedet pluss en rentekompensasjon, beregnet fra tidspunktet for det enkelte tilbakekjøp til 
betaling finner sted.

 Forslag til vedtak:
 «Equinor ASAs generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-

aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 187.500.000 kroner.
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 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. allmennaksjeloven § 12-1.

 Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2022.»

 Deltakelse
 På grunn av covid-19 pandemien vil generalforsamlingen gjennomføres digitalt via Lumi AGM på  

http://web.lumiagm.com/136541605. Klikk på linken eller kopier webadressen til din nettleser for å delta 
på generalforsamlingen. Equinor ASA møte-ID vil være: 136-541-605. Ved å delta digitalt via Lumi AGM 
kan alle aksjeeiere avgi stemme på hver enkelt sak, stille skriftlige spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett 
eller stasjonære enheter samt følge direktesendt webcast som også simultanoversettes til engelsk. 
Ingen forutgående påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta, men man må være logget 
på før generalforsamlingen starter. Merk at det ikke vil være adgang til å logge på møtet etter at det 
er startet. Vi anmoder derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid før generalforsamlingen starter. 
Generalforsamlingen er åpen for pålogging én time før oppstart. Sikker identifisering av aksjonærene blir 
gjort ved å bruke pinkode og referansenummer som står oppført på vedlagte skjema eller på aksjonærens 
konto i VPS Investortjenester.

 
 Informasjon og veiledning vedrørende digital deltakelse via Lumi AGM er tilgjengelig på  

www.equinor.com/generalforsamling, samt vedlagt denne innkallingen. 

 Aksjeeiere kan også følge generalforsamlingen via webcast uten pålogging på  
www.equinor.com/generalforsamling.

 Aksjeeiere kan avgi forhåndsstemme for hver enkelt sak på dagsorden via en link på selskapets 
hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester (dette krever pinkode og 
referansenummer som står oppført på vedlagte skjema eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester). 
Slik forhåndsstemme må avgis senest 10. mai 2021 kl. 16.00 (CET). 

 Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan sende inn 
fullmaktsskjema per e-post til genf@dnb.no eller til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo innen 10. mai 2021 kl. 16.00 (CET). Fullmakter uten stemmeinstruks kan også 
sendes inn elektronisk via en link på selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling eller 
via VPS Investortjenester. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av 
fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Innsendt fullmaktsskjema må være datert og signert for å 
være gyldig. Det vil ikke være mulig å gi fullmakt etter 10. mai 2021 kl. 16.00 (CET). 

 Aksjeeiere som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, men som 
likevel logger seg på det digitale møtet via Lumi AGM, kan velge å overstyre sin tidligere registrering, sak 
per sak, ved å stemme på nytt under den aktuelle saken på dagsordenen i møtet. Aksjeeiere kan følge 
generalforsamlingen via webcast uten pålogging på www.equinor.com/generalforsamling, og i så fall vil 
fullmakten/forhåndsstemmene opprettholdes.  

 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. 

 Equinor er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og 
verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 3.257.687.707 aksjer og 
hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne 
innkallingen en beholdning på 9.824.352 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for, hvorav 9.824.352 aksjer 
er kjøpt som en del av aksjespareprogrammet. 
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 En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende 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. Rådgivere til aksjeeiere kan følge 
generalforsamlingen via webcast på www.equinor.com/generalforsamling. Spørsmål fra rådgiver må stilles 
via aksjeeieren. 

 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 2020, er tilgjengelige på  
www.equinor.com/generalforsamling. 

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

 Følgende personer fra Investor Relations kan også kontaktes direkte: 
 Erik Gonder, telefon: +47 995 62 611, e-post: ergon@equinor.com  
 Anne Sofie Dahle, telefon: +47 908 87 554, e-post: asda@equinor.com 

 Forhåndsstemme- og fullmaktsblanketter til generalforsamlingen, samt guide til digital deltakelse via Lumi 
AGM er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling.

13. april 2021
Styret i Equinor ASA


