STATOIL ASA
UTBYTTEMISJON

TEGNINGSBLANKETT
ISIN NO 0010096985

Generell informasjon: Denne Tegningsblanketten skal fylles ut og sendes inn av aksjonærer i Statoil
ASA ("Statoil" eller "Selskapet") som ønsker å motta Utbytteaksjer (som definert nedenfor) helt eller delvis
i stedet for kontantutbytte for første kvartal 2017 i henhold til vilkårene og betingelsene for
utbytteaksjeprogrammet ("Utbytteemisjonen") som vedtatt av styret den 3. mai 2017 i henhold til fullmakt gitt
av den ordinære generalforsamlingen i Selskapet 11. mai 2017, og som fremgår av "Vilkår og Betingelser"
datert 28. august 2017 som er tilgjengelig på www.statoil.com/utbytteaksje.
Innkallingen til og protokollen fra den ordinære generalforsamlingen avholdt 11. mai 2017, Selskapets
vedtekter, samt årsregnskap og årsberetning for de to siste årene er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside,
www.statoil.com. Styrets vedtak om å forhøye aksjekapitalen i henhold til fullmaktene gitt på den ordinære
generalforsamlingen 11. mai 2017 er inkludert i "Vilkår og Betingelser" som er tilgjengelig på
www.statoil.com/utbytteaksje. Alle offentliggjøringer som refereres til i denne tegningsblanketten vil skje
gjennom Oslo Børs' informasjonssystem under Selskapets ticker "STL".
Tegningsprosedyre: Tegningsperioden er fra kl. 09.00 norsk tid den 28. august 2017 til kl. 23:59 norsk tid
den 8. september 2017 (“Tegningsperioden”). Aksjonærer Statoil anser for å ha rett til å tegne aksjer i
Utbytteemisjonen ("Utbytteaksjer") har fått tilsendt et brev med referansenummer og passord, og
anbefales å foreta tegning av Utbytteaksjer gjennom VPS’ online tegningssystem ved å følge linken
på www.statoil.com/utbytteaksje. Tegninger i Utbyttemisjonen kan også foretas ved å bruke denne
Tegningsblanketten som også er å finne på www.statoil.com/utbytteaksje. Korrekt utfylt tegningsblankett
må være mottatt før utløpet av Tegningsperioden av DNB Bank ASA, DNB Markets, Verdipapirservice,
Postboks 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge ("Oppgjørsansvarlig"). Tegneren er ansvarlig for riktigheten
av informasjonen som er fylt inn i tegningsblanketten. Tegningsblanketter som er ufullstendige eller uriktig
utfylt eller som mottas etter utløpet av Tegningsperioden, og enhver tegning som kan være ulovlig, kan bli
avvist av Selskapet og/eller Oppgjørsansvarlig uten nærmere varsel. Tegninger som gjøres gjennom VPS’ online
tegningssystem må være registrert, og tegninger som gjøres på tegningsblanketter må være mottatt av
Oppgjørsansvarlig, innen kl. 23:59 norsk tid den 8. september 2017, med mindre Tegningsperioden forlenges.
Verken Selskapet eller Oppgjørsansvarlig kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgang, utilgjengelige
fakslinjer, internettlinjer eller servere eller andre logistikkproblemer eller tekniske problemer som kan resultere
i at tegninger ikke blir mottatt i tide eller i det hele tatt. Tegninger som er gjort ved innsending av
tegningsblanketten til Oppgjørsansvarlig er bindende og ugjenkallelige, og kan ikke trekkes, kanselleres eller
endres av tegneren etter at tegningen er mottatt av Oppgjørsansvarlig. Tegninger som gjøres elektronisk via
VPS online tegningssystem kan kanselleres av tegneren gjennom Tegningsperioden. Tegneren kan også endre
en tegning i Tegningsperioden ved å kansellere og sende inn en ny tegning. Dersom tegneren tegner seg for
Utbytteaksjer både via VPS' online tegningssystem og ved innsending av tegningsblanketten, vil det være den
elektroniske tegningen som gjelder, uavhengig av hvilken tegning som ble gjort sist.
Tegningskurs: For aksjonærer på Oslo Børs skal tegningskursen fastsettes til et beløp som tilsvarer
volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene i tegningsperioden for
utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på 5 %. Tegningskursen kan likevel ikke være lavere enn NOK 50 eller
høyere enn NOK 500 per aksje.
Rett til utbytteaksjer: Aksjeeiere per utløpet av 8. august 2017, det vil si aksjeeiere som er registrert i Statoils
aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 10. august 2017 ("Eksisterende Aksjeeiere") vil
være berettiget til å velge å benytte hele eller deler av sitt Netto Utbytte for tredje kvartal 2016 til å tegne
Utbytteaksjer i Selskapet. Utbytteaksjene kan ikke tegnes av aksjeeiere som befinner seg i eller som er bosatt
i jurisdiksjoner hvor Utbytteemisjonen vil være ulovlig i henhold til gjeldende rett. Overtegning eller tegning av Utbytteaksjer av andre enn Eksisterende Aksjeeiere er ikke tillatt. Den
del av det Netto Utbyttet som ikke er benyttet til å tegne aksjer, vil bli utbetalt i kontanter. Aksjeeiere som har tegnet seg for Utbytteaksjer, men hvor Netto Utbytte ikke overstiger
tegningskursen for én aksje, vil få utbetalt utbyttet i kontanter. Aksjeeiere som ikke har tegnet seg for utbytteaksjer på tidspunktet for utløpet av tegningsperioden, vil få
utbetalt sitt Netto Utbytte i kontanter uten å måtte foreta seg noe.
Tildeling av Utbytteaksjer: Tildeling av Utbytteaksjer vil skje omkring 22. september 2017 og hver Eksisterende Aksjeeier vil bli allokert det antall aksjer som fremkommer ved å
dele det beløp vedkommende har tegnet seg for i Tegningsperioden på tegningskursen. Ingen brøkdelsaksjer vil bli allokert. Underretning om antall tildelte Utbytteaksjer er forventet å
bli distribuert per post fra VPS Investorservice omkring 22. september 2017. Samtidig vil aksjeeiere med tilgang til VPS Investorservice kunne se hvor mange Utbytteaksjer de har blitt
tildelt.
Oppgjør: Ved å registrere en tegning via VPS’ online tegningssystem eller ved å signere og sende inn en tegningsblankett erklærer tegneren at tegningskursen for Utbytteaksjene kan
gjøres opp ved motregning mot hele eller deler av det Netto Utbyttet som tegneren er berettiget til i henhold til styrets beslutning 3. mai 2017 om utdeling av utbytte for første kvartal
2017 på USD 0,2201 (NOK 1,7494) per aksje. Alle tegninger vil bli rundet ned til nærmeste hele aksje. Den del av det Netto Utbyttet som ikke er benyttet til å tegne aksjer, vil bli
utbetalt i kontanter.
VENNLIGST SE SIDE 2 AV TEGNINGSBLANKETTEN FOR YTTERLIGERE VILKÅR SOM GJELDER FOR TEGNINGEN
DETALJER OM TEGNINGEN
Tegnerens VPS-konto:

Jeg/vi tegner herved Utbytteaksjer for:
hele mitt Netto Utbytte for første kvartal 2017

deler av mitt Netto Utbytte, totalt NOK: _______________
Herved (i) foretar jeg/vi, i henhold til vilkårene og betingelsene som fremgår av denne tegningsblanketten og av "Vilkår og Betingelser", en ugjenkallelig tegning av det antall
Utbytteaksjer tilsvarende beløpet angitt overfor, (ii) gir jeg/vi Oppgjørsansvarlig ugjenkallelig fullmakt til å gjennomføre enhver handling som er nødvendig for å effektuere transaksjonen
som fremgår av denne tegningsblanketten, og sikre levering av Utbytteaksjene i VPS på mine/våre vegne, (iii) erklærer jeg/vi at tegningskursen for Utbytteaksjene skal gjøres opp ved
motregning av mitt/vårt krav på Netto Utbytte fra Selskapet som jeg/vi er berettiget til i henhold til styrets beslutning 3. mai 2017 om utdeling av utbytte for første kvartal 2017 på
USD 0,2201 (NOK 1,7494) per aksje, og (iv) bekrefter og garanterer jeg/vi ugjenkallelig å ha lest "Vilkår og Betingelser" og at jeg/vi er kvalifiserte til å tegne Utbytteaksjer på de vilkår
som der fremgår.

Dato og sted

Bindende signatur

Må være datert i Tegningsperioden

Undertegneren må være myndig. Dersom tegningsblanketten
undertegnes på vegne av Tegneren, må det vedlegges dokumentasjon i
form av firmaattest eller fullmakt for at undertegner har slik
kompetanse.

INFORMASJON OM TEGNEREN – ALLE FELTER MÅ FYLLES UT
Fornavn
Etternavn/Foretaksnavn
Adresse (for foretak: registrert
forretningsadresse)
Postnummer og sted
Fødselsnummer (11 siffer) /
organisasjonsnummer (9 siffer)
Nasjonalitet
E-postadresse
Telefonnummer (dagtid)
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RETNINGSLINJER FOR TEGNEREN
Regulatoriske spørsmål: I overensstemmelse med EU-direktivet “Markets in Financial Instruments” (“MiFID”), oppstiller lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
(“Verdipapirhandelloven”) med tilhørende forskrifter, krav relatert til finansielle investeringer. I den forbindelse må Oppgjørsansvarlig kategorisere alle nye kunder i en av tre
kategorier; kvalifiserte motparter, profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder. Alle tegnere som tegner Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og som ikke allerede er kunde hos
Oppgjørsansvarlig, vil bli kategorisert som ikke-profesjonell kunde. Tegneren kan ved skriftlig henvendelse til Oppgjørsansvarlig anmode om å bli kategorisert som profesjonell
kunde dersom Verdipapirhandellovens vilkår for dette er oppfylt. For ytterligere informasjon om kundekategorisering kan tegneren kontakte Oppgjørsansvarlig. Tegneren
bekrefter herved å inneha tilstrekkelig kunnskap og erfaring om finansielle og forretningsmessige forhold for å kunne evaluere risikoen ved å investere i
Selskapet gjennom å tegne Utbytteaksjer, og tegneren bekrefter å være i stand til å ta den økonomiske risikoen og tåle et fullstendig tap av sin investering i
Selskapet.
Restriksjoner på salg og overdragelse: Tildeling av Utbytteaksjer til personer som befinner seg i eller som er bosatt i et annet land enn Norge, kan bli påvirket av lovgivningen
i den relevante jurisdiksjonen. Kapittel 15 "Restriksjoner for salg og overdragelse" i "Vilkår og Betingelser" inneholder en beskrivelse av begrensninger i enkelte jurisdiksjoner i
forbindelse med Utbytteaksjene. Beskrivelsen i "Vilkår og Betingelser" har bare til hensikt å gi generell veiledning. Dersom du er i tvil om innholdet i disse begrensningene, eller
om noen av disse begrensningene gjelder for deg, bør du søke uavhengig, profesjonell rådgivning umiddelbart.
Dersom en Eksisterende Aksjeeier tegner seg for Utbytteaksjer, og med mindre Selskapet etter eget skjønn beslutter noe annet fra sak til sak, anses den Eksisterende Aksjeeieren
for å ha gitt, og i noen tilfeller for å være påkrevd å gi, følgende bekreftelser og garantier til Selskapet og enhver person som handler på Selskapets vegne: a) den Eksisterende
Aksjeeieren er ikke avskåret fra å motta Utbytteaksjer i henhold til de vilkår og betingelser som gjelder for Utbytteemisjonen og etter de regulatoriske og lovbestemte krav som
følger av lovgivningen i den aktuelle jurisdiksjonen; og b) den Eksisterende Aksjeeieren handler ikke, og har ikke handlet, på vegne av eller for regningen til en person som ikke
lovlig kan delta i Utbytteemisjonen.
Selskapet og dets tilknyttede selskaper og andre vil belage seg på at de overnevnte bekreftelser og garantier er sanne og korrekte. Tegneren samtykker i at dersom noen av
bekreftelsene eller garantiene som er gjort i forbindelse med tegningen av Utbytteaksjer ikke lenger er korrekte, skal tegneren snarest varsle Selskapet. Å gi falsk informasjon
eller etterfølgende brudd på disse bekreftelsene og garantiene kan medføre ansvar for den Eksisterende Aksjeeieren.
Dersom en person som handler på vegne av en aksjeeier (inkludert, men ikke begrenset til, i egenskap av å være forvalter), skal vedkommende avgi de overnevnte bekreftelser
og garantier til Selskapet med hensyn til tegning av Utbytteaksjer på vegne av aksjeeieren. Dersom vedkommende ikke kan eller er ute av stand til å gi de overnevnte bekreftelser
og garantier, vil Selskapet ikke være bundet til å akseptere tegningen av eller å autorisere tildeling av Utbytteaksjer til vedkommende eller til personen som den andre handler
på vegne av. Dersom en aksjeeier (inkludert, men ikke begrenset til, dens forvalter) befinner seg utenfor Norge og ønsker å tegne seg for Utbytteaksjer, må aksjeeieren tilfredsstille
og overholde gjeldende lovgivning i den aktuelle jurisdiksjonen, inkludert å få enhver nødvendig myndighetsgodkjennelse eller annet samtykke, tilfredsstille andre formalitetskrav
og betale alle skatter og avgifter som gjelder i slike jurisdiksjoner.
Selskapet forbeholder seg retten til å avvise enhver tegning (eller annullering av slik tegning) foretatt en av en person som oppgir en adresse i en jurisdiksjon hvor Utbytteemisjonen
ikke lovlig kan rettes, eller som ikke er i stand til å bekrefte eller garantere at vedkommende ikke befinner seg i eller er bosatt i en slik jurisdiksjon. Selskapet forbeholder seg
videre retten til, etter eget skjønn, å anse enhver tegning av Utbytteaksjer som tilsynelatende har blitt utført, effektuert eller ekspedert på en måte som kan innebære et brudd
på lover eller forskrifter i en jurisdiksjon for ugyldig.
Til tross for andre bestemmelser i dette dokumentet eller i "Vilkår og Betingelser", forbeholder Selskapet seg retten til å tillate at en Eksisterende Aksjeeier tegner seg for
Utbytteaksjer i Selskapet, dersom Selskapet, etter sitt eget skjønn, finner at den aktuelle Eksisterende Aksjeeieren er unntatt fra eller ikke underlagt lover eller forskrifter som
pålegger begrensninger på adgangen til å tegne Utbytteaksjer. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for handlinger foretatt av en Eksisterende Aksjeeier eller for noen konsekvenser
som vedkommende blir utsatt for som en følge av at Selskapet aksepterer den Eksisterende Aksjeeierens tegning av Ubytteaksjer.
Verken Selskapet eller dets representanter, gir en forsikring til tegnere av Utbytteaksjer vedrørende lovligheten av vedkommende tegners investering i Utbytteaksjene etter den
anvendelige lovgivningen for vedkommende tegner. Enhver Eksisterende Aksjeeier bør konsultere sine egne rådgivere før tegning av Utbytteaksjer.
Kun utførelse: Oppgjørsansvarlig vil kun behandle tegningsblanketten som en instruksjon om å gjennomføre tegningen. Oppgjørsansvarlig er ikke forpliktet til å vurdere om
tegneren bør investere i Utbytteaksjene eller ikke. Tegneren vil følgelig ikke dra fordeler av den beskyttelse som gis i de relevante regler som fremgår av den norske
Verdipapirhandelloven.
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