
Statoil ASAs ordinære generalforsamling 2014 ble avholdt onsdag 14. mai. 

Tid:
14 Mai 2014, 17:00 - 20:00

Sted:
Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger, Norge

PDF innholdsfortegnelse:

1. Innkalling til generalforsamling i Statoil ASA 14 mai 2014
2. Tillegg til innkalling til GF i Statoil ASA - nytt aksjonærforslag
3. Valg av medlemmer til Statoil ASAs bedriftsforsamling og valgkomité
4. Styrets respons til forslag fra aksjonær vedrørende Statoils aktiviteter i Arktis
5. Styrets respons til forslag fra aksjonær vedrørende Statoils aktiviteter i Canada
6. Styrets respons til forslag fra aksjonær vedrørende Statoils aktiviteter 
7. Elektronisk mottak av selskapsmeldinger og stemmegivning før 

generalforsamlingen
8. Presentasjoner fra generalforsamlingen 2014
9. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Statoil ASA

Generalforsamling 2014 



Til aksjeeierne i Statoil ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
14. mai 2014, kl. 17.00

i 
Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 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, Olaug Svarva, 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 2013, herunder styrets forslag om utdeling 
av utbytte

 Styret foreslår at det for 2013 utdeles et samlet utbytte på 7,00 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per  
14. mai 2014. Forventet utbetalingsdag er 28. mai 2014.

 Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR (American Depository Receipts) programmet i USA er  
4. juni 2014.

 Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 15. mai 2014. Rettigheter under ADR programmet i USA vil bli 
handlet eksklusiv utbytte fra 15. mai 2014.

7. Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:

 “Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av tjæresand.

 Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent mulighet til å nå den 
internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge 
International Energy Agency. Svært høye klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale 
urfolks grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning.

 Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.” 

 Styret anbefaler generalforsamlingen å stemme mot forslaget. Styrets uttalelse om forslaget vil være tilgjengelig på  
www.statoil.com/generalforsamling før generalforsamlingen.

8. Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:

 “Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både manglende teknologi og kapasitet 
for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere 
verken nær eller i isfylte farvann i Arktis.”

 Styret anbefaler generalforsamlingen å stemme mot forslaget. Styrets uttalelse om forslaget vil være tilgjengelig på 
 www.statoil.com/generalforsamling før generalforsamlingen.



9. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
 I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets redegjørelse om  

eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig 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.

10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende 

ansatte. Innholdet i erklæringen er tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling og er referert i note 5 til Statoil ASAs 
regnskap for 2013 utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP). I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal det på 
generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen.

11. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2013

12. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
 Valgkomiteen nominerer følgende personer som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016:
 1. Olaug Svarva (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
 2. Idar Kreutzer (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
 3. Karin Aslaksen (gjenvalg)
 4. Greger Mannsverk (gjenvalg)
 5. Steinar Olsen (gjenvalg)
 6. Ingvald Strømmen (gjenvalg)
 7. Rune Bjerke (gjenvalg)
 8. Siri Kalvig (gjenvalg)
 9. Barbro Hætta (gjenvalg) 
 10. Terje Venold  (nyvalg)
 11. Tone Lunde Bakker (nyvalg)
 12. Linda Litlekalsøy Aase (nyvalg, tidligere 4. varamedlem)

 Valgkomiteen nominerer følgende personer som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016:
 1. varamedlem: Arthur Sletteberg (gjenvalg)
 2. varamedlem: Bassim Haj (gjenvalg)
 3. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (nyvalg)
 4. varamedlem: Birgitte Vartdal  (nyvalg)

 For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på www.statoil.com/generalforsamling. 

13. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til bedriftsforsamlingen:
 
   Fra Til
 Leder 112.200 kr/år 116.400 kr/år
 Nestleder 59.100 kr/år 61.400 kr/år
 Medlemmer 41.500 kr/år 43.100 kr/år
 Varamedlemmer 5.900 kr/møte 6.100 kr/møte

14. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 Valgkomiteen nominerer følgende personer som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2016:
 1. Olaug Svarva, leder (gjenvalg som leder)
 2. Tom Rathke (gjenvalg)
 3. Elisabeth Berge (gjenvalg)
 4. Tone Lunde Bakker (nyvalg)

 Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge nominerer valgkomiteen følgende person frem til ordinær generalforsamling i 2016:
 Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet (gjenvalg)

 For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på www.statoil.com/generalforsamling. 

15. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til valgkomiteen:
 
  Fra Til
 Leder 11.200 kr/møte 11.600 kr/møte
 Medlemmer 8.300 kr/møte 8.600 kr/møte



16. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2013
 Endringer i allmennaksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, gir mulighet for utbyttebetalinger vedtatt av styret i henhold til fullmakt 

fra generalforsamlingen, basert på sist godkjente årsregnskap. Styret foreslår overfor aksjonærene på generalforsamlingen at en 
slik fullmakt gis. Basert på denne fullmakten vil Statoil implementere kvartalsvise utbyttebetalinger fra 1. kvartal 2014, der styret 
vedtar 1. kvartals-  til 3. kvartals interimsutbyttebetalinger, mens generalforsamlingen vedtar 4. kvartals (og samlet årlig) utbytte 
basert på styrets anbefaling. Statoil vil kunngjøre utbytte samtidig med fremleggelse av det enkelte kvartalsresultat. Utbetaling av 
kvartalsutbytte er forventet å skje omkring fire måneder etter fremleggelse av kvartalsresultat. Dersom en slik fullmakt blir vedtatt vil 
Statoil utbetale årlig utbytte for 2013 og to kvartalsvise utbyttebetalinger i 2014.

 Styret har vedtatt å oppdatere utbyttepolitikk til å reflektere implementeringen av kvartalsvise utbyttebetalinger:

 “Det er Statoils ambisjon å øke den årlige utbyttebetalingen, målt i kroner pr. aksje, i takt med selskapets langsiktige 
underliggende inntjening. Statoil kunngjør utbetaling av utbytte kvartalsvis. Styret vedtar 1. kvartals- til og med  
3. kvartalsutbytte basert på en fullmakt fra generalforsamlingen, mens generalforsamlingen vedtar 4. kvartals (og samlet 
årlig) utbytte, basert på styrets anbefaling. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, 
finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av kvartalsvise utbyttebetalinger og når totalt 
årlig utbyttenivå anbefales. I tillegg til å betale kontantutbytte, kan Statoil kjøpe tilbake egne aksjer som en del av samlet 
kapitaldistribusjon til eierne.”

 Implementering av ny utbyttepolitikk er betinget av at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utbetaling av utbytte 
basert på selskapets godkjente årsregnskap. Denne fullmakt må fornyes ved hver generalforsamling for å være gyldig.

 Forslag til vedtak:
 “Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2013.

 Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning 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 gitt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig til neste ordinære generalforsamling.”

17. 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 forsterke 

god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. I Norge deltar mer enn 80 % av de ansatte i 
aksjespareprogrammet. På ordinær generalforsamling i 2013 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for 
dette formål. Denne fullmakten utløper når det avholdes ordinær generalforsamling i 2014. Det foreslås at generalforsamlingen 
gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.

 Forslag til vedtak:
 “Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne 

aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 27.500.000 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. Minste og 
høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. 

 Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2015.

 Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, 
gitt i ordinær generalforsamling 14. mai 2013.”

18. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting
 Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 75.000.000 egne aksjer i markedet (om lag 2,4 % av 

selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven § 9-4. 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.

 Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Statoil 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.

 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 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 om lag 67 %, og den samlede sletting og innløsning vil da kunne omfatte inntil 
227.272.727 aksjer (om lag 7,1 % av Statoils aksjekapital).



 Styrets anmodning om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer forutsetter at Statoil ASA og Staten v/ 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 
Statoil ASA betale en pris til staten på hver aksje som tilsvarer volumveid 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:
 ”Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer 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 frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2015.”

 Påmelding 
 Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør meldes innen 12. mai 2014 kl. 12.00 (CET). 

Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. 
Påmelding 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.

 Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte på generalforsamlingen, kan før generalforsamlingen avgi stemme for hver 
enkelt sak på dagsorden via 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 elektronisk 
via Investortjenester, eller til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Skjema for tildeling av fullmakt, med 
nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert. 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 den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut 
for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at vedkommende har en reell 
aksjeeierinteresse i selskapet, kan eieren etter selskapets beslutning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for 
aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

 Statoil ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. 
Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 3.188.647.103 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for 
øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 7.566.633 egne aksjer det ikke kan avgis 
stemmer for. 

 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 2013, er tilgjengelige på www.statoil.com/generalforsamling. Aksjeeiere kan få tilsendt de aktuelle 
dokumentene ved bestilling på www.statoil.com/generalforsamling.

 Påmeldingsskjema og fullmakt til generalforsamling er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling.

Stavanger, 13. mars 2014

Styret i Statoil ASA



Til aksjeeierne i Statoil ASA 31. mars 2014

TILLEGG TIL INNKALLING TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I STATOIL ASA 14. MAI 2014

19. Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter 

En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:

“Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet ”sikkerhet, sikring og bærekraft” at (sitat) ”Utslippene fra vår 
virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av områder på norsk sokkel.” 

Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og internasjonale 
forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig 
for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon.

Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere salgsinntektene i økt satsing på 
forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både nasjonalt og globalt.”

Styrets uttalelse om forslaget vil være tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling før generalforsamlingen.

Saken vil bli behandlet og votert over som sak 19 på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv 
å møte på generalforsamlingen, kan før generalforsamlingen stemme for hver enkelt sak via selskapets hjemmeside 
www.statoil.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester (dette krever en pinkode og referansenummer som 
står oppført på skjema for påmelding).

Sak 19 er ikke inkludert i fullmakten med stemmeinstruks som er vedlagt innkallingen. Benyttes det vedlagte 
fullmaktsskjemaet vil dette innebære at fullmektigen avgjør stemmegivningen i sak 19. Den som benytter skjemaet, 
men samtidig ønsker å gi en fullmakt med instruks i sak 19, må henvende seg til DNB Bank ASA, Verdipapirservice 
postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
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Til: Generalforsamlingen i Statoil ASA 

 
Sak: Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i 

Statoil ASA 
 

Dato: 14. april 2014 
 

 
   

1. FORMÅL OG BAKGRUNN 
I henhold til § 11 i selskapets vedtekter, er én av valgkomiteens oppgaver å avgi innstilling til 
generalforsamlingen om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen i Statoil innstiller fem nye kandidater til bedriftsforsamlingen (medlemmer og varamedlemmer) 
og én ny kandidat til valgkomiteen. Øvrige medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til 
gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 14. mai 2014, hvor valgkomiteens 
leder også vil redegjøre for valgkomiteens innstilling.  
 

2. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN 
Tjenestetiden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Tore Ulstein, 
Thor Oscar Bolstad og Anne-Margrethe Firing (varamedlem) trer ut av bedriftsforsamlingen. Live Haukvik 
Aker trådte ut av bedriftsforsamlingen i juni 2013. 
 
Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder 
mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til fornyelse 
sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige 
innstilling: 

 
a) Olaug Svarva, Idar Kreutzer, Karin Aslaksen, Greger Mannsverk, Steinar Olsen, Ingvald Strømmen, 

Rune Bjerke, Siri Kalvig og Barbro Hætta gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil 
ASA.  

 
b) Terje Venold, Tone Lunde Bakker og Kjersti Kleven velges som nye medlemmer av 

bedriftsforsamlingen. Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor. 
 

c) Til bedriftsforsamlingens valg av leder og nestleder innstilles Olaug Svarva som leder (gjenvalg) og Idar 
Kreutzer som nestleder (gjenvalg). 

 
d) Arthur Sletteberg (fortsetter som 1. vara) og Bassim Haj (fortsetter som 2. vara) gjenvelges som 

varamedlemmer i bedriftsforsamlingen. 
 

e) Nina Kivijervi Jonassen og Birgitte Ringstad Vartdal velges som nye varamedlemmer til 
bedriftsforsamlingen (henholdsvis 3. vara og 4. vara). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A 
nedenfor. 

 
f) Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær 

generalforsamling i 2016. 
 

1 
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Det gjøres særskskilt oppmerksom på at det er gjort en endring i forslaget til kandidater som er distribuert i 
innkallingen til generalforsamlingen, ettersom Linda Litlekalsøy Aase ikke lenger nomineres som nytt 
medlem av bedriftsforsamlingen. Bakgrunnen for dette er at hun nylig tiltrådte en stilling i Aker Solutions, én 
av Statoils største leverandører, og at det derfor ville være risiko for interessekonflikt. I stedet foreslår 
valgkomiteen at Kjersti Kleven velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen. 

 
For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til 
generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007, 20. mai 2008, 19. mai 2009, 19. mai 2010 og 15. mai 2012. 
 

3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 
Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at valgkomiteens 
leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. 
Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av selskapets styre og den daglige ledelse.  
 
Som følge av Live Haukvik Akers uttreden av bedriftsforsamlingen i juni 2013, har hun også trukket seg fra 
valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder hensynet til 
aksjonærrepresentasjon, mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon 
og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne 
bakgrunn følgende enstemmige innstilling: 
 
a) Tone Lunde Bakker velges som nytt medlem av valgkomiteen i Statoil ASA. 

 
b) Olaug Svarva (leder), Tom Rathke og Elisabeth Berge gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen. 

 
c) Johan A. Alstad gjenvelges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i valgkomiteen. 

 
d) Tjenestetiden for både det nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær 

generalforsamling i 2016.  
 

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises til innkallinger til 
generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007 og 14. mai 2013. 
 

4. FORSLAG TIL VEDTAK 
Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen: 
 
“Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 14. mai 
2014 og frem til ordinær generalforsamling i 2016: 
 
1. Olaug Svarva (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg) 
2. Idar Kreutzer (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg) 
3. Karin Aslaksen (gjenvalg) 
4. Greger Mannsverk (gjenvalg) 
5. Steinar Olsen (gjenvalg) 
6. Ingvald Strømmen (gjenvalg) 
7. Rune Bjerke (gjenvalg) 
8. Siri Kalvig (gjenvalg) 
9. Barbro Hætta (gjenvalg)  
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10. Terje Venold  (nyvalg) 
11. Tone Lunde Bakker (nyvalg) 
12. Kjersti Kleven (nyvalg) 
 
Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 14. 
mai 2014 og frem til ordinær generalforsamling i 2016: 
 
1. varamedlem: Arthur Sletteberg (gjenvalg) 
2. varamedlem: Bassim Haj (gjenvalg) 
3. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (nyvalg) 
4. varamedlem: Birgitte Ringstad Vartdal (nyvalg)” 
 
Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen: 
 
“Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med virkning fra 14. mai 2014 og 
frem til ordinær generalforsamling i 2016: 
 
1. Olaug Svarva, leder (gjenvalg som leder) 
2. Tom Rathke (gjenvalg) 
3. Elisabeth Berge (gjenvalg) 
4. Tone Lunde Bakker (nyvalg) 
 
Johan A. Alstad, personlig varamedlem for Elisabeth Berge (gjenvalg)”.  
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Olaug Svarva 
Leder/på vegne av valgkomiteen i Statoil ASA 
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VEDLEGG A - INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE NYE MEDLEMMER 
 
For de foreslåtte nye medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen og det foreslåtte nye medlemmet til 
valgkomiteen kan følgende opplyses: 
 
Terje Venold (født 1950) var konsernsjef i Veidekke ASA, et av Skandinavias ledende entreprenør- og 
eiendomsselskaper, fra 1989 til 2013 og før den tid viseadministrerende direktør, økonomidirektør og økonomisjef i 
selskapet. Venold er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Etter studiene arbeidet han flere år i Norsk 
Data AS og senere i Blystad Gruppen AS. Venold har fått flere utmerkelser for sitt lederskap, herunder prisen Årets leder 
av Økonomisk Rapport i 1998, Arbeidsmiljøprisen i 2000 og Kunsten å lede av HR Norge i 2007. Han er styrets leder ved 
Handelshøyskolen BI, og leder av representantskapet og valgkomiteen i Storebrand ASA.  
 
Tone Lunde Bakker (født 1962) er landsjef i Norge for Danske Bank, hvor hun har arbeidet siden 1997. Hun startet sin 
karriere i Christiania Bank og Kreditkasse. Bakker har en MBA fra Arizona State University i Finance and International 
Business (1987) og er også autorisert finansanalytiker (1991). Hun er styreleder i Krogsveen Eiendomsmegling AS, 
styrets nestleder i Danica Pensjonsforsiking AS og styremedlem i Eksportfinans ASA og Finans Norge. 
 
Kjersti Kleven (født 1967) er medeier i John Kleven AS og styreleder i Kleven Maritime AS. Hun har tidligere vært 
prosjektsjef ved Nordvest Forum AS i fem år, personalsjef i Rolls-Royce Marine AS og forsker i forskningsstiftelsen 
FAFO. Kleven har en cand. Polit. (samfunnsvitenskapelig embetseksamen) fra Universitetet i Oslo (1994). Hun er 
styreleder i Norsk Industri, som har om lag 2.500 medlemsbedrifter som representerer industrien i Norge og 
styreleder i Ekornes ASA. Kleven var styremedlem i Telenor ASA i perioden 2007 til 2012, og har også bred 
erfaring fra frivillige organisasjoner. 
 
Nina Kivijervi Jonassen (født 1969) arbeider som forretningsutvikler i inkubatorbedriften ProBarents i Hammerfest, hvor 
hun har vært ansatt siden 2012. Jonassen vil tiltre som prosjektdirektør i leverandørnettverket Petro Arctic i august 2014, 
og vil dermed arbeide med nordnorsk industriutvikling på et overordnet, strategisk plan. Hun har tidligere arbeidet som 
daglig leder i Boreal Offshore, som prosjektleder i konsulentfirmaet Bedriftskompetanse AS. Hun har utdannelse innen 
bedriftsutvikling fra Universitetet i Tromsø (2000), adjunkt fra Høgskolen i Finnmark (2005) og fullførte en MBA, Master of 
Business Administration fra Universitetet i Nordland (2013). Jonassen er styreleder i Hammerfest Næringshage AS. 
 
Birgitte Ringstad Vartdal (født 1977) har siden 2010 vært finansdirektør for det børsnoterte tørrlastrederiet Golden 
Ocean Group Limited. Hun har tidligere arbeidet flere år med finans, risikostyring og investeringer i Thorvald Klaveness-
gruppen i ulike lederstillinger. Vartdal har også jobbet i Norsk Hydro ASA, Energi, med porteføljeforvaltning og 
strukturerte produkter. Vartdal er sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU (2000) og har en master i finansiell 
matematikk fra Heriott Watt University i Scotland (2001). Hun er også styremedlem i Sevan Drilling ASA. 
 
De foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelse i Statoil ASA. 
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Styrets respons til sak 8 "Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis" til Statoil ASAs 
generalforsamling 14. mai 2014 
 
Statoils arktiske erfaring strekker seg over 30 år tilbake. Gjennom leteboring, utbygging og produksjon har 
selskapet hatt en stegvis tilnærming til ressursutvikling i Arktis. 
 
Siden 1980 har Statoil trygt boret mer enn 100 brønner i arktiske og sub-arktiske områder.  Denne erfaringen 
danner grunnlaget for hvordan selskapet tilnærmer seg nye operasjonelle utfordringer og muligheter.  
 
Et omfattende arktisk forsknings- og utviklingsprogram har blitt etablert for å understøtte dette arbeidet. 
Innsatsen gjennomføres internt, i samarbeid med akademia og anerkjente forskningsinstitusjoner, og gjennom 
felles industriprogrammer. Selskapet estimerer at over 15 prosent av Statoils samlede investeringer i forskning og 
utvikling er direkte eller indirekte overførbart til aktivitet i Arktis. Omfattende innsats rettes mot 
oljevernberedskap, datainnsamling og utvikling av løsninger skreddersydd for Arktis. 
  
Strategien med trinnvis leting og utbygging i Arktis gjelder alle aspekter av Statoils aktiviteter. Vi har som mål å 
levere ledende miljøresultater i all vår virksomhet. En aktiv dialog med lokalsamfunn og myndigheter er fremdeles 
en hjørnestein for Statoil i Arktis, og selskapets ambisjon er å skape verdier både for de berørte lokalsamfunnene 
og selskapet. Alle aktiviteter utføres innenfor rammene av vertslandenes lover og regelverk, i lisenser tildelt av 
tilsynsorganene i hvert område.  
 
Statoils nåværende produksjon i Arktis og sub-Arktis kommer fra LNG-anlegget Snøhvit i Nord-Norge og 
offshorefeltene Hibernia og Terra Nova i Newfoundland, Canada. For øyeblikket er det tre utbyggingsprosjekter 
på gang: Oljefeltet Goliat og gassfeltet Aasta Hansteen i Norge og oljefeltet Hebron offshore Newfoundland. 
Johan Castberg-feltet i det norske Barentshavet modnes nå mot en investeringsbeslutning. 
 
Statoil har leteareal i Alaska, Øst- og Vest-Grønland, Canada, Norge og Russland. Disse lisensene er i ulike stadier, 
noen med en veldig lang tidshorisont. 
 
Selskapets fokus på kort sikt er å utvikle og ekspandere posisjoner i det vi kaller «workable Arctic». Dette 
inkluderer offshore Newfoundland og det norske Barentshavet. Disse områdene er isfrie mesteparten eller hele 
året, og selskapet har lang erfaring med operasjoner i disse områdene.  
 
Styret står fast ved at verdens økende folketall og økt levestandard i utviklingslandene vil drive fram fortsatt 
økende energietterspørsel. Man anslår at områdene nord for Polarsirkelen inneholder en femtedel av verdens 
uoppdagede, teknisk utvinnbare olje- og gassressurser. De kan dermed bli en betydelig bidragsyter til 
energiforsyningen i flere tiår fremover. Tilgang til nye letearealer, deriblant områder i Arktis, er avgjørende for 
selskapets ambisjoner ut over 2020. 
 
Styret er overbevist om at alle nødvendig tiltak i dag er på plass for å sikre trygge og bærekraftige operasjoner i 
Arktis. Når selskapet beveger seg inn i disse nye områdene, skjer dette først når teknologien og 
driftskompetansen tilsier det.  
 
Det er styrets ansvar å fastsette og følge opp selskapets strategi. I tråd med prinsippene for god 
virksomhetsstyring og en effektiv rolledeling med generalforsamlingen, er det styrets oppfatning at beslutninger 
om enkeltstående aktiviteter i Statoils forretningsportefølje ligger hos styret.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler styret at aksjonærene stemmer mot forslaget som fremlegges under sak 8 
"Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis". 
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Styrets respons til sak 7 "Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada" til Statoil 
ASAs generalforsamling 14. mai 2014 
 
Statoil ASA gikk inn i kanadisk oljesand gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation 
(NAOSC) i 2007. Leiekontraktene for Kai Kos Dehseh oljesand omfatter ca. 1 100 kvadratkilometer som 
ligger i Athabasca-regionen i nordøst-Alberta. I 2010 solgte Statoil 40 prosent av sine oljesandfelt til 
PTTEP i Thailand til en bokført fortjeneste på NOK 5,5 milliarder.  
 
De kanadiske oljesandreservene utgjør rundt 170 milliarder fat. Ressursene er en naturlig blanding av 
sand, vann, leire og bitumen. Canada har de tredje største oljereservene i verden etter Saudi-Arabia og 
Venezuela. Den kandadiske oljesandsproduksjonen representerer en forsyningssikker kilde for olje i 
Nord-Amerika. Sektoren skaper sosiale og økonomiske fordeler for Alberta og Canada. 
 
Styret står fast ved at verdens økende folketall og økt levestandard i utviklingslandene fortsatt vil drive 
fram økende energietterspørsel. I følge det internasjonale energibyrået vil ukonvensjonell 
oljeproduksjon på verdensbasis stige til ti millioner fat per dag i 2035.  
 
Drift og utvikling av oljesand er strengt regulert av lokal lovgivning og foregår i henhold til strenge 
miljøkrav. 
 
Statoils driftsstrategi for oljesandaktivitetene har siden NAOSC-overtakelsen bygget på prinsippet om 
trinnvis utbygging for å sikre læring fra driften, og å sette tydelige og ambisiøse strekkmål for 
miljørelaterte og økonomiske resultater.  
 
Styret er overbevist om at Statoil har de nødvendige ambisjonene for miljø og drift, og investerer 
betydelige midler i omfattende forskning og utvikling på tungolje for å kunne bygge ut ressursene på en 
bærekraftig måte. Selskapets mål om å redusere karbonutslipp fra oljesandutvinningen med over 40 
prosent innen 2025 er industriledende. Statoil har gått offentlig ut med sine miljømål, og vi 
kommuniserer åpent hvor vi står i forhold til å lykkes.  
 
Vi har satt ambisiøse mål for kontinuerlig forbedring av produksjonseffektivitet og lavere utslipp.  
I januar 2011 startet Statoil produksjonen i demonstrasjonsprosjektet Leismer, et SAGD-anlegg 
(dampassistert tyngdekraftutvinning). I 2012 var damp/oljeforhold på 2,5, noe som var positivt i forhold 
til tilsvarende anlegg. Produksjonen i 2013 var preget av en lengre planlagt vedlikeholdsstans, der det 
blant annet ble installert ny miljøteknologi.  Som en følge av dette var damp/oljeforholdet noe høyere i i 
2013 (3,2).  
 
Ambisjonen om at Statoil kan redusere CO2 intensiteten over tid med 40 prosent ved en full feltutvikling 
er uforandret.  
 
Statoils oljesandrapport fokuserer på åpen rapportering av resultater og prosjektutvikling i 2013 på 
områdene luft, vann, land, biomangfold, dyreliv og lokalsamfunn. I 2013 oppnådde vi 90 prosent 
gjenbruk av vann brukt i produksjonen.  
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Statoil har forpliktet seg til å følge bærekraftstandarder, og anvender det frivillige Global Reporting 
Initiative (GRI). Som en del av GRI-prosessen foretar KPMG en uavhengig tredjepartsrevisjon av 
rapportene våre.  
 
Selskapet har kontinuerlig kontakt med lokalsamfunnene der vi driver vår virksomhet, og anerkjenner 
urbefolkningens og Metis-folkets unike rettigheter i henhold til den kanadiske grunnloven og lokal 
lovgivning. Selskapet satser på samarbeid med lokalsamfunnene og på å skape arbeidsplasser ved å 
bruke lokale entreprenører. Vi iverksetter også sosiale tiltak og utdanningsprogrammer for folk som bor 
i nærheten av operasjonene våre. 
 
I 2014 inngikk Statoil og det thailandske lete- og utvinningsselskapet PTTEP en avtale om bytte av 
eierandeler i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh (KKD) i Alberta, Canada. Etter transaksjonen fortsetter 
Statoil som operatør med 100 prosents eierandel i utviklingsprosjektene Leismer og Corner. PTTEP får 
100 prosents eierandel i Thornbury-, Hangingstone- og South Leismer-områdene. Transaksjonen 
forutsetter myndighetsgodkjennelse. 
 
Statoils oljesandprosjekt gjelder felt med lang levetid (30-40 år) som forventes å ha en positiv 
innvirkning på selskapets langsiktige lønnsomhet og kontantstrøm. Selskapet vil fortsette å være en 
pådriver for drifts- og miljømessig effektivitet i fremtidige utbyggingsfaser, og skal drive etter de høyeste 
standarder for helse, miljø og sikkerhet. Driften bygger på selskapets etiske retningslinjer og samsvar 
med internasjonale prinsipper for samfunnsansvar.  
 
Det er styrets ansvar å fastsette og følge opp selskapets strategi. I tråd med prinsippene for god 
virksomhetsstyring og en effektiv rolledeling med generalforsamlingen, er det styrets oppfatning at 
beslutninger om enkeltstående aktiviteter i Statoils forretningsportefølje ligger hos styret.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler styret at aksjonærene stemmer mot forslaget som fremlegges under sak 
7 "Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada". 
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Styrets respons til sak 19 "Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter" til Statoil ASAs 
generalforsamling 14. mai 2014 
 
Statoil er ett av verdens mest ”klimaeffektive” olje- og gasselskaper (målt ved CO2-utslipp per 
produsert enhet eller per inntekt). Dette er vel dokumentert i årlige sammenligninger fra både 
International Association of Oil and Gas Producers (OGP) og CDP (tidligere Carbon Disclosure 
Project). Statoils utslipp av CO2 per produsert enhet er under halvparten av gjennomsnittet for 
industrien. I 2013-utgaven av CDPs Global 500 Climate Change Report ble Statoil rangert som det 
selskapet med lavest CO2-utslipp per inntjening blant de 10 største selskapene i energisektoren. 
 
Statoil har etablert ambisiøse mål for CO2-utslipp i 2020, med intensitetsmål for hvert 
produksjonssegment. Disse målene er offentliggjort, og Statoil rapporterer også hvert år om 
utviklingen i forhold til målene. For å sikre utviklingen fram mot 2020 ble det etablert en ny pilot-
indikator i 2013. Denne indikatoren er nå gjort permanent. 
 
Statoil etterlever alle bestemmelser og reguleringer knyttet til klimautslipp i Norge og i alle andre 
land der selskapet opererer. Statoil støtter samtidig en strammere, mer åpen og kostnadseffektiv 
klimapolitikk; - i Europa og i andre regioner i verden. 
 
Det er en del av Statoils strategi å være et ledende olje- og gasselskap med hensyn til lave 
klimautslipp. Styret er opptatt av at Statoil beholder denne posisjonen, og vil fortsette dialogen med 
administrasjonen for å sikre at selskapet fortsatt leverer gode resultater på klimaområdet. 
 
I en stortingsmelding om ”Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi” (St.meld. nr. 10 (2008-
2009)) skrev Regjeringen (kapittel 4): 
 
"I dagens samfunn vil norske bedrifter bli vurdert ikke bare ut fra økonomiske resultater, men også ut 
fra de virkningene – positive og negative – deres aktiviteter har for lokalsamfunn og nærmiljø. Dette 
åpner for en dialog med aktuelle interessenter, både i Norge og lokalt. Det er Regjeringens syn at 
norske bedrifter også bør engasjere seg i land der politiske normer og verdier avviker fra våre og der 
de vil møte etiske utfordringer. Det er da viktig at den enkelte bedrift er bevisst de utfordringene og 
dilemmaene den står overfor. Mange bedrifter har en aktiv holdning til disse spørsmålene. De 
forsøker å kartlegge de utfordringene som knytter seg til eksisterende eller potensielle prosjekter. 
Systematiske landanalyser, konsekvensutredninger og konsultasjoner med interessenter, kan bidra til 
at bedriftene er bedre rustet til å møte utfordringene. Dilemmatrening kan også forberede bedriftene 
på å håndtere vanskelige situasjoner. 
(…) 
Det er ikke slik at man kan si at det beste er å la være å engasjere seg eller trekke seg ut av et land 
fordi landet er udemokratisk eller korrupt. Man kan heller ikke uten videre si at det beste er at man 
bør være tilstede i slike land, eller i områder med konflikt, fordi det uansett vil ha en positiv påvirkning 
på situasjonen og de lokale forholdene. Det vil alltid måtte gjøres avveininger knyttet til den aktuelle 
situasjonen, landet, arten av bedriftens virksomhet og forventninger til fremtidig utvikling.” 
 
Disse vurderingene gjenspeiler styrets oppfatning på en god måte. Å operere i krevende omgivelser 
forutsetter grundige analyser og vurderinger av risiko og muligheter, og en systematisk evaluering av 
operasjonelle forhold. Det stilles krav til ledelse, verdier og prosesser for å sikre at forretningen kan 
drives i samsvar med de standarder som selskapet har definert – inkludert etiske standarder.  
 
Styret er av den oppfatning at Statoils internasjonale virksomhet drives på en ansvarlig måte og i 
samsvar med de kravene som selskapet selv har etablert. 
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Styret er også av den oppfatning at Statoil har en solid og realistisk strategi for videre vekst innenfor 
fornybar energi, basert på relevant kompetanse og teknologi, forretningsmessige fortrinn og 
tilfredsstillende markedsbetingelser. 
 
På bakgrunn av dette anbefaler styret at aksjonærene stemmer mot forslaget som fremlegges under 
sak 19 "Forslag fra en aksjonær om Statoils aktiviteter". 



Elektronisk mottak av selskapsmeldinger og elektronisk 
stemmegivning før generalforsamlingen
Statoil oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av selskapsmeldinger, herunder innkalling til 
generalforsamling. Dette skjer via “Investortjenester” enten gjennom nettbank eller hjemmesiden til din bank/megler hvor du har din 
VPS-konto. 

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader, i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene. 
Fremgangsmåten for å bestille elektronisk mottak av selskapsmeldinger følger nedenfor. 

Elektronisk stemmegivning før generalforsamlingen:

Alle aksjonærer har mulighet til å avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. Dette kan enkelt gjøres 
via Investortjenester, enten gjennom din nettbank eller hjemmesiden til din bank/megler hvor du har din VPS-konto, eller via en link 
tilgjengelig på www.statoil.com/generalforsamling. Selskapets aksjonærer har dermed mulighet til å sikre seg innflytelse på viktige 
saker, uansett om man har anledning til å delta på selve møtet.

Enkel fremgangsmåte for å bestille elektronisk mottak av selskapsmeldinger: 

1. Gå inn på “Investortjenester”, enten gjennom nettbank eller hjemmesiden til din bank/megler hvor du har din VPS-konto.
2. Inne på “Investortjenester” velger du “Min VPS-konto” og “Kontotilpasninger” i menyen til venstre.
3. Under “Elektroniske selskapsmeldinger”, huk av for “Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, 

Aksjer”

Ved bestilling av elektronisk mottak, vil dette også gjelde for andre selskaper hvor du eier aksjer.
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Valg av møteleder 
Forslag til vedtak: 

 

 

«Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva velges til møteleder.» 

SAK 3 
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Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Forslag til vedtak: 

 

 

«Innkalling og foreslått dagsorden godkjennes.» 

SAK 4 
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Valg av to personer til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder 
Forslag til vedtak: 

 

 

«Johan A. Alstad og Anne Synnøve Haarstad Ekrheim  velges til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder.» 

 

SAK 5 
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Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 
Statoil ASA og konsernet for 2013, herunder styrets 
forslag om utdeling av utbytte 
 

Forslag til vedtak: 

 

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2013 
godkjennes.  

Det utdeles et samlet utbytte på 7,00 kroner per aksje.» 

SAK 6 
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Svein Rennemo 

Styreleder 
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Helge Lund 

Konsernsjef 
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2013 | Gode operasjonelle og finansielle resultater 

2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 

2010 2011 2012 2013 2009 

2010 2011 2012 2013 2009 

2010 2011 2012 2013 

Forbedret sikkerhet  
(SIF)1) 

Produksjon som forventet  
(mill. foe/d)2) 

Solid justert driftsresultat  
(NOK mrd.) 

Konkurransedyktig ROACE4) Funnet 3,9 mrd. foe siste tre år Rekordhøy RRR3) på 1,47  
(3 års gjennomsnitt>1) 

1) Antall alvorlige hendelser per million arbeidstime 
2) Fat oljeekvivalenter per dag 
3) Organisk reserveerstatningsgrad 
4) Avkastning på sysselsatt kapital 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 
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Et tiår med endring og verdiskaping 

God fremdrift siden strategioppdateringen i 2011 

• Verdensledende leteresultater 

• Revitalisert norsk sokkel 

• Prosjekter levert på tid og kost 

• Verdiskapende porteføljetransaksjoner 

• Modernisert gassporteføljen 

• Konkurransedyktig posisjon innen  
ikke-konvensjonelle ressurser 

Størrelse: Globalt 
konkurransedyktig som 
følge av fusjonen. 

Fokus: Fra integrert til 
teknologifokusert 
oppstrømsselskap. 

Ressurser: Fra 
ressursbegrenset til 
ressursrik. 

Total avkastning til 
aksjonærer1) 
 

11, 2 % 

14, 4 % 

Statoil Gjennomsnitt  
konkurrenter2) 

1) Siste 10 år per 30.04.14 (annualisert) 
2) Konkurrentgruppe: Anadarko, BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Petrobras, Repsol, Shell og Total 
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Globale utfordringer 
Bransjens lønnsomhetsutfordring: 
investerer mer, produksjonen faller 

Bærekraftig vekst og verdiskaping 
 

In
ve

st
er

in
ge

r, 
U

S
D

 m
rd

. 

Produksjon, mill. foe/d1) 

1) Fat oljeekvivalenter per dag 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7v7YVOqw10QKXM&tbnid=GU5oeF8n_M_T3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.futuredude.com/coronal-mass-ejection-awesome-video-of-suns-eruption/&ei=HNaJUon6Ccin4ASGtIDoDw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNHdF5UNypBE93oW3Itq-C-jCmOxBA&ust=1384851279144318
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Verdidrevet vekst 

Økt effektivitet 

Prioriterer utbytte til 
aksjonærer 
 

Tilpasser vår strategiske kurs 
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Helge Lund 

Konsernsjef 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada 

Forslag til vedtak: 

 

«Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av 
tjæresand. 

Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent 
mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke 
mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge International Energy Agency. Svært høye 
klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks 
grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning. 

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.»  

SAK 7 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis 
Forslag til vedtak: 

 

«Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både 
manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og 
miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere verken nær eller i isfylte farvann 
i Arktis.» 

SAK 8 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter 
Forslag til vedtak: 

«Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet "sikkerhet, sikring og bærekraft" at (sitat) 
"Utslippene fra vår virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av 
områder på norsk sokkel."  

Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og 
internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar 
energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye 
feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon. 

Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere 
salgsinntektene i økt satsing på forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både 
nasjonalt og globalt.» 

SAK 19 
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Arne Frogner 

Statsautorisert revisor 
KPMG 
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Olaug Svarva 

Bedriftsforsamlingens leder 
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Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 
Statoil ASA og konsernet for 2013, herunder styrets 
forslag om utdeling av utbytte 
 

Forslag til vedtak: 

 

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2013 
godkjennes.  

Det utdeles et samlet utbytte på 7,00 kroner per aksje.» 

SAK 6 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada 
Forslag til vedtak: 

 

«Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av 
tjæresand. 

Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent 
mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke 
mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge International Energy Agency. Svært høye 
klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks 
grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning. 

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.»  

SAK 7 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis 
Forslag til vedtak: 

 

«Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både 
manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og 
miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere verken nær eller i isfylte farvann 
i Arktis.» 

SAK 8 
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Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter 
Forslag til vedtak: 

«Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet "sikkerhet, sikring og bærekraft" at (sitat) 
"Utslippene fra vår virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av 
områder på norsk sokkel."  

Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og 
internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar 
energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye 
feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon. 

Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere 
salgsinntektene i økt satsing på forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både 
nasjonalt og globalt.» 

SAK 19 
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Styrets redegjørelse om eierstyring og 
selskapsledelse 
Forslag til vedtak: 

 

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring  
om eierstyring og selskapsledelse.» 

SAK 9 
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Erklæring om fastsettelse av 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.» 

SAK 10 
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Svein Rennemo 

Styreleder 
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Erklæring om fastsettelse av 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.» 

SAK 10 
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Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne 
revisor for 2013 
Forslag til vedtak: 

 

«Revisors godtgjørelse for 2013 på 8.518.000 kroner for Statoil ASA godkjennes.» 

SAK 11 



29 

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen 
Forslag til vedtak: 

 

 

SAK 12 

 
Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016: 

1.  Olaug Svarva  (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)   (gjenvalg) 
2.  Idar Kreutzer  (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)  (gjenvalg) 
3.  Karin Aslaksen       (gjenvalg) 
4.  Greger Mannsverk       (gjenvalg) 
5.  Steinar Olsen       (gjenvalg) 
6.  Ingvald Strømmen       (gjenvalg) 
7.  Rune Bjerke        (gjenvalg) 
8.  Siri Kalvig        (gjenvalg) 
9.  Barbro Hætta       (gjenvalg) 
10.  Terje Venold       (nyvalg) 
11.  Tone Lunde Bakker       (nyvalg) 
12. Kjersti Kleven       (nyvalg) 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Forslag til vedtak: 

 

«Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

1. vara:  Arthur Sletteberg   (gjenvalg) 

2. vara:  Bassim Haj   (gjenvalg) 

3. vara:  Nina Kivijervi Jonassen    (nyvalg) 

4. vara:  Birgitte Vartdal   (nyvalg)» 

 

SAK 12 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Kjersti Kleven (født 1967) 

 

• Medeier i John Kleven AS og styreleder i Kleven Maritime AS.  

• Tidligere prosjektsjef ved Nordvest Forum AS i fem år, personalsjef i Rolls-Royce Marine AS 
og forsker i forskningsstiftelsen FAFO.  

• Cand. Polit. fra Universitetet i Oslo (1994).  

• Styreleder i Norsk Industri og Ekornes ASA. Styremedlem i Telenor ASA i perioden 2007 til 
2012, og har også bred erfaring fra frivillige organisasjoner. 

SAK 12 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Terje Venold (født 1950) 

 

• Konsernsjef i Veidekke ASA fra 1989 til 2013 og før den tid viseadministrerende direktør, 
økonomidirektør og økonomisjef i selskapet.  

• Utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo.  

• Etter studiene arbeidet Venold flere år i Norsk Data AS og senere i Blystad Gruppen AS.  

• Har fått flere utmerkelser for sitt lederskap, herunder prisen Årets leder av Økonomisk 
Rapport i 1998, Arbeidsmiljøprisen i 2000 og Kunsten å lede av HR Norge i 2007.  

• Styrets leder ved Handelshøyskolen BI, og leder av representantskapet og valgkomiteen i 
Storebrand ASA. 

SAK 12 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Tone Lunde Bakker (født 1962) 

 

• Landsjef i Norge for Danske Bank, hvor hun har arbeidet siden 1997. Startet sin karriere i 
Christiania Bank og Kreditkasse.  

• MBA fra Arizona State University i Finance and International Business (1987) og er også 
autorisert finansanalytiker (1991). 

• Styreleder i Krogsveen Eiendomsmegling AS, styrets nestleder i Danica Pensjonsforsiking AS 
og styremedlem i Eksportfinans ASA og Finans Norge. 

SAK 12 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Nina Kivijervi Jonassen (født 1969) 

 

• Forretningsutvikler i inkubatorbedriften ProBarents i Hammerfest, hvor hun har vært ansatt 
siden 2012. Tiltrer som prosjektdirektør i leverandørnettverket Petro Arctic i august 2014. 

• Har tidligere arbeidet som daglig leder i Boreal Offshore, som prosjektleder i konsulentfirmaet 
Bedriftskompetanse AS.  

• Utdannelse innen bedriftsutvikling fra Universitetet i Tromsø (2000), adjunkt fra Høgskolen i 
Finnmark (2005), samt en MBA, Master of Business Administration fra Universitetet i 
Nordland (2013).  

• Styreleder i Hammerfest Næringshage AS. 

SAK 12 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Birgitte Ringstad Vartdal (født 1977) 

 

• Finansdirektør for det børsnoterte tørrlastrederiet Golden Ocean Group Limited.  

• Har tidligere arbeidet flere år med finans, risikostyring og investeringer i Thorvald Klaveness-
gruppen i ulike lederstillinger. Vartdal har også jobbet i Norsk Hydro ASA, Energi, med 
porteføljeforvaltning og strukturerte produkter.  

• Sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU (2000) og har en master i finansiell matematikk 
fra Heriott Watt University i Scotland (2001).  

• Styremedlem i Sevan Drilling ASA. 

SAK 12 



Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Medlemmer (gjenvalg) 

 

 

SAK 12 

 

− Olaug Svarva (innstilles som leder ) Administrerende direktør, Folketrygdfondet 
− Idar Kreutzer (innstilles som nestleder) Administrerende direktør, Finansnæringens 

Fellesorganisasjon (FNO)  
− Karin Aslaksen , HR-direktør, Politidirektoratet 
− Greger Mannsverk , Administrerende direktør, Bergen Group Kimek AS  
− Steinar Olsen , Selvstendig næringsdrivende 
− Ingvald Strømmen , Dekanus ved NTNU      
− Rune Bjerke , Konsernsjef  DnB       
− Siri Kalvig , PhD-stipendiat innenfor offshore vindteknologi ved Universitetet i Stavanger, 

ansatt og styremedlem tilknyttet StormGeo AS 
- Barbro Hætta , Universitetssykehuset i Nord-Norge    
    
 

 
 



Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 
Varamedlemmer (gjenvalg) 

 

 

SAK 12 

 

− 1. vara: Arthur Sletteberg, selvstendig næringsdrivende 
 
− 2. vara: Bassim Haj, konserndirektør, IT og informasjon, Yara International 

ASA 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen 
Forslag til vedtak: 

 

 

SAK 12 

 
Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2016: 

1.  Olaug Svarva  (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)   (gjenvalg) 
2.  Idar Kreutzer  (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)  (gjenvalg) 
3.  Karin Aslaksen       (gjenvalg) 
4.  Greger Mannsverk       (gjenvalg) 
5.  Steinar Olsen       (gjenvalg) 
6.  Ingvald Strømmen       (gjenvalg) 
7.  Rune Bjerke        (gjenvalg) 
8.  Siri Kalvig        (gjenvalg) 
9.  Barbro Hætta       (gjenvalg) 
10.  Terje Venold       (nyvalg) 
11.  Tone Lunde Bakker       (nyvalg) 
12. Kjersti Kleven       (nyvalg) 
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Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen forts. 

Forslag til vedtak: 

 

«Følgende personer velges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

1. vara:  Arthur Sletteberg   (gjenvalg) 

2. vara:  Bassim Haj   (gjenvalg) 

3. vara:  Nina Kivijervi Jonassen    (nyvalg) 

4. vara:  Birgitte Vartdal   (nyvalg)» 

 

SAK 12 
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Fastsettelse av godtgjørelse til  
bedriftsforsamlingens medlemmer 
Forslag til vedtak: 

 

«Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til: 

SAK 13 

Leder 116.400 kr/år 

Nestleder   61.400 kr/år 

Medlemmer   43.100 kr/år 

Varamedlemmer     6.100 kr/møte» 
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Valg av medlemmer til valgkomiteen 
Forslag til vedtak: 

«Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

1. Olaug Svarva, leder  (gjenvalg som leder) 
2. Tom Rathke   (gjenvalg) 
3. Elisabeth Berge    (gjenvalg) 
4. Tone Lunde Bakker  (nyvalg) 
Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge velges følgende person frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet 
(gjenvalg).» 

SAK 14 



2012-10-24 42 Classification: Internal 

Valg av medlemmer til valgkomiteen 
Gjenvalg: 

 

1. Olaug Svarva (leder), Administrerende direktør, Folketrygdfondet   
1. Tom Rathke, Konserndirektør for forsikring og kapitalforvaltning i DNB    
3.   Elisabeth Berge, departementsråd, Olje- og energidepartementet   
 
Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge: 

Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet  

SAK 14 



2012-10-24 43 Classification: Internal 

Valg av medlemmer til valgkomiteen 
Forslag til vedtak: 

«Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

1. Olaug Svarva, leder  (gjenvalg som leder) 
2. Tom Rathke   (gjenvalg) 
3. Elisabeth Berge    (gjenvalg) 
4. Tone Lunde Bakker  (nyvalg) 
Som personlig varamedlem for Elisabeth Berge velges følgende person frem til ordinær 
generalforsamling i 2016: 

Johan A. Alstad, avdelingsdirektør, seksjon for eierskap, Olje- og energidepartementet 
(gjenvalg).» 

SAK 14 
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Forslag til vedtak: 

 

«Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til: 

SAK 15 

Leder 11.600 kr/møte 

Medlemmer   8.600 kr/møte» 

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens 
medlemmer 
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Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent 
årsregnskap for 2013 
Forslag til vedtak: 
 

«Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på 
selskapets årsregnskap for 2013.  

Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning 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 gitt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig til neste 
ordinære generalforsamling.» 

SAK 16 
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Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet 
for å fortsette aksjespareprogrammet for de ansatte 
Forslag til vedtak: 
 

«Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan 
benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 27.500.000 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. Minste og 
høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner.  

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2015. 

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av 
aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2013.» 

SAK 17 
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Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet 
for etterfølgende sletting 
Forslag til vedtak: 
 

«Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer 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 2015.» 

SAK 18 
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Generalforsamling 2014 
Annual general meeting 2014 

 
 
 
 
 
www.statoil.com 

Takk for fremmøtet! 
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