Vedtekter for Equinor ASA
Gjeldende fra 15. mai 2018

§1
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.

§2
Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§3
Selskapets aksjekapital er kr 8 346 653 047,50 fordelt på 3 338 661 219 aksjer à kr 2,50.

§4
Selskapets styre skal ha 9 - 11 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder,
velges av bedriftsforsamlingen. For ansatterepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar
med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven. Styrets medlemmer velges for inntil to år.

§5
Selskapets firma tegnes av styreleder alene, konsernsjef alene eller to styremedlemmer i
fellesskap. Styret kan meddele prokura.
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§6
Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes lønn.

§7
Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer samt varamedlemmer. 12 medlemmer
og fire varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. Seks medlemmer og tilhørende
varamedlemmer for disse velges av og blant selskapets ansatte i samsvar med regler gitt i eller i
medhold av allmennaksjeloven. Bedriftsforsamlingen velger en leder og en nestleder blant sine
medlemmer. Bedriftsforsamlingen møtes minst to ganger om året.

§8
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlinger
holdes i Stavanger kommune eller Oslo kommune.

§9
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, derunder
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger
ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En
aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i
generalforsamlingen.
I den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en
periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik
forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er
fastsatt.

§ 10
Selskapet skal forestå avsetningen av statens petroleum som produseres fra statens
deltagerandeler i utvinningstillatelser på norsk kontinental sokkel (SDØE), samt petroleum som
erlegges som produksjonsavgift i henhold til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996
nr. 72. Selskapets generalforsamling kan med alminnelig flertall fastsette instruks for avsetningen.
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§ 11
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til
1. generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av
bedriftsforsamlingen og honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen;
2. generalforsamlingen om valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen;
3. bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til medlemmer
av styret; og
4. bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.
Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen
før den avgir sin endelige innstilling. Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være
aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige
ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte
medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges normalt for to år. Personlige varamedlemmer for ett
eller flere av valgkomiteens medlemmer kan velges etter de samme kriterier som beskrevet
ovenfor. Et varamedlem møter kun for medlemmet dersom medlemmets verv opphører før
funksjonstiden er ute.
Dersom vervet for et medlem av valgkomiteen opphører før funksjonstiden er ute, kan valg av nytt
medlem utstå til neste ordinære generalforsamling. Dersom medlemmet har personlig varamedlem,
vil vedkommende varamedlem fungere som medlem av valgkomiteen frem til nytt valg er avholdt.
Dersom leders verv opphører før funksjonstiden er ute velger komiteen blant sine medlemmer en
ny leder som fungerer til neste generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens
kostnader bæres av selskapet. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.
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