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Til aksjeeierne i Equinor ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
15. mai 2019 kl. 17.00

Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 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, 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 2018, herunder 
styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2018

 Styret foreslår at det for fjerde kvartal 2018 utdeles et utbytte på 0,26 amerikanske dollar 
(”USD”) per aksje. Utbyttet for fjerde kvartal 2018 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors 
aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 20. mai 2019 (”Eierregisterdatoen”). 
Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 15. mai 2019 for 
å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 16. mai 2019. 
Utbyttet til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller 
rettighetshavere per 16. mai 2019, og rettighetene vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med  
17. mai 2019.

 Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”). 
 NOK-utbyttet vil bli kommunisert 24. mai 2019.

 Utbetaling av utbyttet forventes å skje omkring 29. mai 2019.

 Forslag til vedtak:
 «Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for regnskapsåret 2018 godkjennes. For 

fjerde kvartal 2018 utdeles utbytte på USD 0,26 per aksje.»
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7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2018
 Equinor har siden 2014 utbetalt kvartalsvise utbytter. Utbyttene for første til tredje kvartal har vært 

vedtatt av styret basert på en fullmakt gitt av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet 
ledd.

 Styret foreslår at generalforsamlingen gir en fullmakt til styret for å fortsatt kunne vedta kvartalsvis 
utbytteutbetaling. Slike utbytteutbetalinger vil formelt basere seg på selskapets godkjente årsregnskap 
for 2018. 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 herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på 

selskapets årsregnskap for 2018, 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 2020.»

8. Forslag fra aksjonærer om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i visse områder
 To aksjonærer har fremmet følgende forslag til beslutning: 
 «Selskapets planer om oljeboring i helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk 

verdi og sårbarhet, er ikke i aksjeeiernes langsiktige interesser.

 Ettersom vi må halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 for å unngå global oppvarming 
på mer enn 1,5 grader, ber disse aksjeeierne selskapet om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i helt 
nye områder (som Australbukta), umodne områder (som Barentshavet sørøst) og områder av høy 
økologisk verdi eller sensitivitet (for eksempel sårbare marine økosystemer (VME)).

 Slike prosjekter medfører både omdømmerisiko og krever vesentlige kapitalutgifter. Investeringene er 
ikke i aksjeeiernes interesser, og medfører en uakseptabel finansiell risiko for vårt selskap.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

9. Forslag fra aksjonær om å sette mellom- og langsiktige kvantitative mål som inkluderer  
Scope 1,2 og 3 for utslipp av klimagass

 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
 «Aksjonærene ber selskapet om å sette og publisere mål som er i samsvar med målet i klimaavtalen 

vedtatt i Paris om å begrense global oppvarming til godt under 2°C.

 Disse målene må minst omfatte utslipp av klimagass (GHG) fra selskapets virksomhet og bruk av dets 
energiprodukter (Scope 1, 2 og 3), og være mellom- og langsiktige.
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 Vi ber om at selskapet baserer disse målene på kvantitative måleenheter som klimagassintensitet 
(klimagassutslipp per enhet energi), eller andre kvantitative måleenheter som selskapet anser som 
egnet for at selskapets mål skal være i samsvar en prosess mot godt under 2°C. 

 Aksjonærene ber om at årsrapporteringen skal omfatte informasjon om planer og fremdrift for å nå 
disse målene (til rimelig kostnad og uten å frigi konfidensiell informasjon).

 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.

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

 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 all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021 
 2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på full   

 energibalanse innen 2030. 
 3. Full utfasing av all fossilbasert energiproduksjon innen 2045 

 Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2020.»

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

 Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
 
11. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
 I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere 

styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven  
§ 3-3b. Redegjørelsen for 2018 er inkludert i kapittel 3 i Equinors 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 slutter seg til redegjørelsen.

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

godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er en del av Equinors årsrapport kapittel 3.12 og  
note 4 i Equinor ASAs regnskap, som er publisert på www.equinor.com/generalforsamling.  
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 I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal holdes en rådgivende 
avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen (punkt 12.1) mens den delen av 
erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet skal godkjennes 
av generalforsamlingen (punkt 12.2). 

 Godtgjørelsen knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet omhandles i Equinors årsrapport kapittel 
3.12, avsnittet om selskapets prestasjonsindikator hvor styret foreslår at indikatoren som ble godkjent 
av generalforsamlingen i 2018, videreføres i 2019. Prestasjonsindikatoren er knyttet til selskapets 
finansielle resultater og anvendes ved vurdering og fastsetting av variabel lønn for ledende ansatte.

 Styret foreslår at generalforsamlingen i en rådgivende avstemning gir sin tilslutning til styrets 
retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse (punkt 12.1) og i en bindene avstemning godkjenner den 
del av retningslinjene som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet (punkt 12.2). 

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

 Forslag til vedtak:
 «Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte.»

12.2. Godkjennelse av styrets retningslinjer knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet:

 Forslag til vedtak:
 «Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som er 

knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.»

13. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2018

14. Valg av ekstern revisor
 Bedriftsforsamlingen foreslår at Ernst & Young AS velges som ny revisor for Equinor ASA.

 Styrets revisjonsutvalg har sendt ut følgende redegjørelse for forslaget:
 «KPMG har vært ekstern revisor for Equinor ASA og konsern i 7 år. Equinor har vært godt fornøyd 

med revisjonstjenestene levert fra KPMG. I perioden med KPMG som revisor har selskapet blant annet 
vært gjennom en lengre krevende periode med lave oljepriser. I det siste året har KPMG vært sentral i 
arbeidet med ny IFRS 16 leasing regnskapsstandard.

 Styrets revisjonsutvalg anser det som hensiktsmessig og i tråd med standarder for god 
virksomhetsstyring å vurdere den eksterne revisoren regelmessig. Siden juni 2018 har det pågått 
en grundig anbudsprosess med de aktuelle profesjonelle leverandørene av revisortjenester. Basert 
på en vurdering av resultatet av anbudsprosessen støtter styrets revisjonsutvalg forslaget fra 
bedriftsforsamlingen til generalforsamlingen om å velge Ernst & Young AS som konsernets nye revisor 
med virkning fra regnskapsåret 2019.»

 Forslag til vedtak:
 «Equinors generalforsamling velger Ernst & Young AS som ny revisor for Equinor ASA.»
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15. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til bedriftsforsamlingen med virkning fra 16. 

mai 2019:
  Fra Til
 Leder 125.500  kr/år 129.100  kr/år
 Nestleder  66.200  kr/år 68.100  kr/år
 Medlemmer   46.500  kr/år 47.850  kr/år
 Varamedlemmer     6.650  kr/møte     6.850  kr/møte
 
16. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
 Valgkomiteen foreslår følgende endringer i godtgjørelse til valgkomiteen med virkning fra 16. mai 2019:

  Fra Til
 Leder 12.500  kr/møte 12.850  kr/møte
 Medlemmer 9.250  kr/møte 9.500  kr/møte
  
17. 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 bygge en god forretningskultur og lojalitet til Equinor ved at de ansatte blir 
deleiere i selskapet. Globalt deltar ca. 83 % av de ansatte i aksjespareprogrammet. På ordinær 
generalforsamling i 2018 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette 
formål. Denne fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, men ikke lenger 
enn 30. juni 2019. 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:
 «Equinors generalforsamling gir herved styret 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 35.000.000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis  
50 kroner og 500 kroner.

 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i 
Equinorkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. 

 Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

 Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av 
aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2018.»

18. 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 2,2 % av selskapets aksjekapital), i henhold til 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. 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.
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 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 Equinor 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 6,8 % av Equinors aksjekapital).

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

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

aksjer 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 gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2020.»

 Påmelding 
 Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør meldes til selskapet innen  

13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). Påmelding kan foretas elektronisk via en link på selskapets hjemmeside  
www.equinor.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. Påmeldingsskjema kan også 
sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo. Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til innkallingen. Gyldig 
legitimasjon (pass eller førerkort) må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen. 

 Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte på generalforsamlingen, kan innen 13. mai 2019  
kl. 12.00 (CET) avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden via en link på selskapets hjemmeside  
www.equinor.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 per e-post til genf@dnb.no eller til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 
Sentrum, 0021 Oslo innen 13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). Fullmakter uten stemmeinstruks kan også 
sendes inn elektronisk via en link på selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling 
eller via VPS Investortjenester. Fullmektigen kan også fremvise skriftlig og datert fullmakt i 
generalforsamlingen. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av 
fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til innkallingen. Legitimasjon for fullmektig 
og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten. 
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 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 3.338.661.219 aksjer og 
hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne 
innkallingen en beholdning på 7.505.067 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 2018, 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 adresse:irpost@equinor.com).

 Påmeldings- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen er distribuert til aksjeeierne med denne 
innkalling.

15. april 2019

Styret i Equinor ASA
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Til aksjeeierne i Equinor ASA  16. april 2019

TILLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I EQUINOR ASA 15. MAI 2019

Et ytterligere aksjonærforslag ble fremmet til selskapet innen den legale fristen for å fremsette  
forslag 17. april 2019, og forslaget følger nedenfor til informasjon.

19. Forslag fra aksjonær om å stanse fangst og lagring av CO2
 En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
 
 «All Equinors satsing på fangst og lagring av CO2 skrinlegges omgående.»

Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på  
www.equinor.com/generalforsamling.
 
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

Praktisk informasjon
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.equinor.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 manuelt påføre saken på skjemaet 
og sende skjemaet til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller via 
e-postadressen genf@dnb.no.



Forslag fra aksjonærer  
og respons fra styret
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Sak 8 til Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019 

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

To aksjonærer har fremmet følgende forslag til beslutning: 
”Selskapets planer om oljeboring i helt nye områder, umodne områder og områder med høy
økologisk verdi og sårbarhet, er ikke i aksjeeiernes langsiktige interesser.

Ettersom vi må halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 for å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 
grader, ber disse aksjeeierne selskapet om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i helt nye områder (som Australbukta), 
umodne områder (som Barentshavet sørøst) og områder av høy økologisk verdi eller sensitivitet (for eksempel 
sårbare marine økosystemer (VME)).

Slike prosjekter medfører både omdømmerisiko og krever vesentlige kapitalutgifter. Investeringene er ikke i 
aksjeeiernes interesser, og medfører en uakseptabel finansiell risiko for vårt selskap.”

Definisjon av helt nye områder: Nye områder der det ikke tidligere har foregått oljeproduksjon. Et
eksempel på dette er Australbukta, hvor det ikke har vært tilfeller av offshore petroleumsproduksjon, og regionen 
inneholder et sammensatt og uberørt marint liv og miljø av stor økologisk verdi. 

Definisjon av umodne områder: Områder med manglende infrastruktur, og/eller lite kunnskap om geologien, og/ eller 
har store tekniske utfordringer. Et eksempel på dette er de nordlige og østlige delene av de åpnede områdene i 
Barentshavet.

Styrets svar på sak 8 “Aksjonærforslag om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i visse områder” fremmet for 
Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019

Å sikre en voksende befolkning tilgang til bærekraftig og rimelig energi samtidig som klimaendringene bekjempes, 
utgjør en av de største utfordringene i vår tid. Equinor støtter Paris-avtalens mål og anerkjenner fullt ut behovet for at 
olje- og gassindustrien må bidra med tiltak for å begrense global oppvarming. Klima er en integrert del av Equinors 
forretningsstrategi, og vi har som ambisjon å beholde vår posisjon som bransjeledende på karboneffektivitet.   

Equinors letestrategi er forankret i vår forretningsstrategi. All letevirksomhet – fra tilgang til arealer, til modning 
av prospekter og boring av letebrønner – er gjenstand for grundig analyse og planlegging. Formålet med denne 
prosessen er å sikre at letevirksomheten utføres sikkert og med minst mulig innvirkning på miljøet, at den skaper verdi 
for aksjonærer og samfunnet forøvrig, og har et lavest mulig karbonavtrykk. 

En begrenset del av selskapets samlede letevirksomhet rettes mot uutforskede områder med et betydelig 
utvinningspotensial dersom hydrokarboner påvises. Australbukta er et slikt område hvor det på en sikker måte er 
boret 13 letebrønner. Australske myndigheter har siden 2011 tildelt 11 letetillatelser i dette området. Equinor gikk inn i 
bassenget i 2013, og i 2017 overtok selskapet som operatør for to tillatelser. Nåværende arbeidsprogram inkluderer 
forpliktelse til å bore én brønn som planlegges 372 kilometer fra nærmeste punkt på land. Equinor har betydelig 
erfaring fra virksomhet under sammenlignbare forhold. Før borestart må miljøplanen godkjennes. Miljøplanen er et 
omfattende dokument som beskriver alle tiltak selskapet vil etablere for å unngå og redusere miljørisiko og -påvirkning. 
Denne viser at letevirksomheten kan gjennomføres på en sikker og miljømessig ansvarlig måte. Det er opp til Australias 
uavhengige tilsynsmyndigheter å vurdere denne planen før noen aktivitet kan starte. 

For å utforske hele potensialet på norsk sokkel har Equinor, på en sikker måte, boret en rekke letebrønner i 
Barentshavet og gjort flere verdifulle funn. Snøhvit-feltet, som Equinor er operatør for, kom i produksjon i 2007. Equinor 
er også operatør for Castberg-feltet, som er under utbygging. Petroleumsvirksomhet har pågått i Barentshavet siden 
1980. Både relevante myndigheter og bransjen har omfattende erfaring med å drive virksomhet i disse farvannene og 
selskapet har gjennom mange år vist at vi kan skape verdi og drive sikker virksomhet med minimal påvirkning på miljøet 
på denne delen av norsk sokkel. 
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Økologisk verdi og miljøsensitivitet er viktige parametere vurdert i selskapets prosess for å få tilgang, modne frem 
og forberede letevirksomhet. Formålet med prosessen er å identifisere all miljørisiko og risikoreduserende tiltak, og 
leteboring vil kun bli startet dersom grundig analyse og brønnplanlegging viser at den kan gjennomføres på en sikker 
måte innenfor selskapets akseptkriterier og i henhold til relevant lovgivning og reguleringer. 

Styret mener Equinor har robuste prosesser på plass for å sikre at virksomhet utføres på best mulig måte, og at 
miljørisiko reduseres til lavest mulig nivå for beskrevne områder. 

Basert på ovennevnte anbefaler styret generalforsamlingen å stemme mot forslaget. 
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Sak 9 til Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019  

Forslag fra aksjonær om å sette mellom- og langsiktige kvantitative mål som inkluderer Scope 1,2 og 3 for 
utslipp av klimagass 

En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Aksjonærene ber selskapet om å sette og publisere mål som er i samsvar med målet i klimaavtalen vedtatt i Paris om 
å begrense global oppvarming til godt under 2°C.

Disse målene må minst omfatte utslipp av klimagass (GHG) fra selskapets virksomhet og bruk av dets energiprodukter 
(Scope 1, 2 og 3), og være mellom- og langsiktige.

Vi ber om at selskapet baserer disse målene på kvantitative måleenheter som klimagassintensitet (klimagassutslipp 
per enhet energi), eller andre kvantitative måleenheter som selskapet anser som egnet for at selskapets mål skal 
være i samsvar en prosess mot godt under 2°C. 

Aksjonærene ber om at årsrapporteringen skal omfatte informasjon om planer og fremdrift for å nå disse målene (til 
rimelig kostnad og uten å frigi konfidensiell informasjon).

Dere har vår støtte.»

Støtteerklæring
Olje- og gassbransjen er avgjørende for om målet fra Parisavtalen nås eller ikke. Olje- og gass-selskapene trenger 
derfor støtte fra sine aksjonærer for å endre kurs – for det første å samordne sine mål med Parisavtalen, og for det 
andre å investere i energiomlegging til et energisystem med netto nullutslipp.  

Aktsomhetsansvar (fiduciary duty)
Vi, aksjonærene, ser på denne støtten som en del av vårt aksomhetsansvar (fiduciary duty). Det er vokst fram 
en økende internasjonal konsensus blant finansinstitusjoner om at oppnåelse av Paris-målet er avgjørende for 
risikostyring og ansvarlig forvaltning av verdensøkonomien. Institusjonelle investorer anser at de ikke kan oppnå en 
rimelig avkastning på investeringer i en verdensøkonomi som brytes ned av ødeleggende klimaendring.

Netto nullutslipp
Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til godt under 2°C sammenlignet med førindustrielle nivåer, å sikte 
mot et globalt energisystem med netto nullutslipp, og å arbeide for å begrense temperaturøkningen til 1,5°C. I 2018 
påpekte IPCC at for å begrense global oppvarming til 1,5°C, må CO2-utslippene nå netto null innen 2050.

Scope 3
Utslipp fra energiprodukter (Scope 3) er avgjørende i Parisavtalen, og vi støtter derfor at dere inkluderer disse i 
målene deres. I 2017 gikk Royal Dutch Shell plc foran med et godt eksempel ved å inkludere Scope 3 i sin ambisjon om 
å halvere sin karbonintensitet innen 2050. Denne ambisjonen er imidlertid ikke i tråd med en prosess mot godt under 
2°C. Dette klimavedtaket gjenspeiler vår tro på at vi trenger mål som virkelig er i samsvar med en prosess mot godt 
under 2°C i hele energisektoren.

Vi oppfordrer derfor selskapet til å sette mål som er inspirerende for samfunnet, ansatte og aksjonærer, og gjør at 
selskapet kan møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som klimagassutslippene reduseres til nivåer som 
samsvarer med den globale mellomstatlige konsensusen spesifisert av Parisavtalen.

Dere har vår støtte.
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Styrets svar på sak 9 «Forslag fra aksjonær om å sette mellom- og langsiktige kvantitative mål som inkluderer 
Scope 1,2 og 3 for utslipp av klimagass» fremmet for Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019

Klimaendring utgjør en av de største utfordringene i vår tid, og Equinor støtter sterkt ambisjonene i Parisavtalen. 
Selskapet har, som en integrert del av selskapets strategiarbeid, etablert et klimakart med en helhetlig tilnærming 
til klima og energiomleggingen. Equinors klimaveikart definerer klare reduksjonsmål for egne drivhusgassutslipp 
og vekst innenfor området Nye energiløsninger og fornybare energikilder. Equinor har også etablert kritiske 
prestasjonsindikatorer knyttet til karboneffektivitet og koblet dette til lederlønn/belønning. 

Å endre verdens energisystem for å møte den økende globale etterspørselen etter energi på en mer bærekraftig 
måte er en betydelig utfordring for samfunnet som helhet. Det kreves betydelige investeringer i fornybar energi. 
Samtidig viser anerkjente energiscenarier, også scenarier som begrenser global oppvarming til under 2 grader 
celsius sammenlignet med førindustriell tid, en betydelig etterspørsel etter olje og gass i flere tiår, blant annet ved at 
gass erstatter kull. Avtagende produksjon fra eksisterende felt betyr at samfunnet er avhengig av ny energitilførsel til 
markedet. 

Equinors ambisjon er å forbli en av verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusenter. Samtidig skal selskapet 
videreutvikle en industriell posisjon innen fornybar energi. Dermed kan vi fortsette å skape verdi for våre aksjonærer 
på ansvarlig måte. Equinor er også engasjert i teknologiutvikling og industrielt samarbeid både i Norge og 
internasjonalt med sikte på å utvikle teknologier som kan bidra til å redusere utslipp i stor skala, som karbonfangst og 
-lagring. 

Equinor er i dag anerkjent av investorer1 som ledende innen klimarelaterte rapporteringer og CDP2 rangert Equinor på 
topp blant energiselskapene for vår forberedelse til en lavkarbonframtid.  Dette skyldes spesielt Equinors klimaveikart, 
lederskap i bransjen på karboneffektivitet, samt lederskap på klimarelaterte rapporteringer og implementering av 
anbefalingene til the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Equinor ønsker å spille en aktiv og positiv rolle for å bidra til å redusere samfunnets klimagassutslipp gjennom 
samarbeid, teknologi, forretningsaktiviteter, innovasjon og investeringer. Våre forretningsaktiviteter innebærer ikke 
direkte kontakt med den enkelte sluttbruker av våre produkter. Vi er imidlertid involvert i prosjekter innenfor hydrogen 
og karbonfangst- og lagring, vi støtter karbonprising, og vi planlegger å investere i naturlig lagring av klimagasser 
gjennom støtte til bevaring av tropisk regnskog. 

Styret anbefaler derfor generalforsamlingen å stemme mot forslaget.

1 Institutional Investor Group on Climate Change (2017): Investor Climate Compass: Oil and Gas (link)
2 CDP (2018) Beyond the cycle (link)

http://globalinvestorcoalition.org/wp-content/uploads/2017/05/IIGCC-2017-Oil-and-Gas-Investor-Expectations-v42.pdf
https://www.cdp.net/en/investor/sector-research/oil-and-gas-report
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Sak 10 til Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019

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

En aksjonær har foreslått følgende:
«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 all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser innen 2021
2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på land med sikte på full energibalanse innen

2030
3. Full utfasing av all fossilbasert energiproduksjon innen 2045

Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2020.»

Styrets respons til sak 10 “Forslag fra aksjonær om å legge om kursen for selskapet inklusive avvikling av all 
letevirksomhet innen to år” fremmet for Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019

Klimaendringer utgjør en av vår tids største utfordringer. Equinor støtter målene i Parisavtalen og har etablert et 
klimaveikart som er integrert i selskapets strategi. 

En omfattende endring av verdens energisystemer er nødvendig for å oppnå målene i Parisavtalen. 
Hovedutfordringen – å møte verdens behov for rimelig energi, samtidig som man vesentlig reduserer 
klimagassutslippene – er en samfunnsutfordring der både myndigheter, investorer, selskaper og forbrukere er viktige 
aktører.  

Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, med olje og gass, fornybar energi og karbonfangst og -lagring som 
integrerte deler av forretningsaktivitetene. Selskapets strategi og nylige navneskifte gir tydelige signaler om selskapets 
intensjon om å øke andelen lavkarbonprosjekter i porteføljen. Selskapet ønsker å øke investeringene i fornybar energi 
og nye energiløsninger, forutsatt at man lykkes med å utvikle lønnsomme prosjekter. 

Med fallende produksjon fra eksisterende olje- og gassfelt, er verden avhengig av at nye energiressurser bringes til 
markedet. Selv i anerkjente scenarier for fremtiden som er i tråd med Parisavtalens mål, er det behov for en betydelig 
andel olje og gass de neste tiårene. Equinor er opptatt av at dette skjer på en mest mulig bærekraftig måte, blant 
annet ved at gass erstatter kull og at produksjon av olje og gass skjer med lavest mulig energiforbruk og lavest 
mulig utslipp av klimagasser. Styret er av den oppfatning at Equinor har gjort de forberedelser som er nødvendige 
for å sikre at operasjonen gjennomføres på en best mulig måte og at miljørisikoen reduseres til lavest mulige nivå. 
Omfattende analysearbeid, risikoreduserende tiltak og grundige beredskapsplaner er viktige forutsetninger for 
samtlige av Equinors operasjoner.

Equinor anser sin lavkarbonstrategi som et konkurransefortrinn som vil bidra til å skape langsiktige verdier for 
aksjonærene. Selskapet er anerkjent for sitt klimaveikart og åpenhet om klimarelatertrisiko og stresstester årlig 
prosjektporteføljen mot lavkarbonscenarier. I 2018 rangerte CDP 1 i rapporten «Beyond the Cycle» Equinor som det 
internasjonale olje- og gasselskapet som er best forberedt på endringer i energimarkedene. 

Styret ser det videre som viktig at prinsippene for god eierstyring etterleves, ved at det tilligger styret å beslutte 
selskapets strategi.

På bakgrunn av dette anbefaler styret at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

1 CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en ideell organisasjon som driver verdens største rapporteringssystem for 
investorer, selskaper, byer og regioner vedrørende påvirkning på miljøet, med særlig fokus på klimarelaterte data.
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Sak 19 til Equinor ASAs generalforsamling 15. mai 2019  

Forslag fra aksjonær om å stanse fangst og lagring av CO2

En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:
«All Equinors satsing på fangst og lagring av CO2 skrinlegges omgående.»

Bakgrunn:
Klimafokus på menneskeskapt CO2 er med stor sannsynlighet et blindspor forøvrig bekreftet av titusener toppforskere. 
Norske professorer og toppforskere tar avstand fra påstanden om menneskeskapt og ønsker ikke å bidra med innspill 
til IPCC da det er avslørt manipulasjon med temperaturdata og utsortering av klimarapporter som ikke støtter såkalt 
menneskeskapt.

Det er ingen grunn til at Norge generelt og Equinor spesielt skal være front i «klimakampen» et merkelig prosjekt som 
skal stabilisere klima ved å redusere menneskeskapt CO2 i atmosfæren med en ytterst marginal andel på ca 0,0014%.
15 andre svært viktige parametre bl.a. sol, kosmisk stråling, hav og vindsystemer, UHT, vulkaner m.fl. i et kaotisk system 
kan ikke styres og følgelig har samtlige klimarapporter feilet opp mot 580%.

Interessen og oppfølgingen rundt Parisavtalen er beskjeden da USA, India, Kina, Russland, Australia, Syd Amerika og 
Øst Europa har mer eller mindre meldt seg ut bl.a. med bygging av 2500 kullkraftverk frem til 2030.

Norges CO2 andel er ca 0,13% og er i en hver sammenheng uinteressant og uten målbar og merkbar klimavirkning.

Jordas klima har typisk variert mellom 10 og 25 grader og temperaturen er under snittet med 15 grader med utflating 
siste 20 år.

Med bakgrunn i objektive klimafakta, bred motstand i forskningskretser og geohistorien hvor det bl.a. er null korrelasjon 
mellom CO2 og temperatur siste 600 millioner år kan Equinors satsing på lagring av CO2 ikke forsvares hverken 
vitenskapelig eller økonomisk.

Styrets svar på sak 19 «Forslag fra aksjonær om å stanse fangst og lagring av CO2» fremmet for Equinor ASAs 
generalforsamling 15. mai 2019

Equinor støtter målene i Parisavtalen. 

Vårt formål er å «omgjøre naturressurser til energi for mennesker og bidra til framskritt for samfunnet». For å lykkes 
i energiomleggingen, arbeider vi for å beholde vår posisjon som ledende i bransjen innen karboneffektiv olje- og 
gassproduksjon, fortsette å vokse innen nye energiløsninger og spille en aktiv rolle i samfunnets dekarbonisering. Vi ser 
på lavkarbonstrategien vår som et konkurransefortrinn som skaper langsiktig verdi for våre aksjonærer. 

For å nå målene i Parisavtalen er det nødvendig med en omlegging av verdens energisystemer. Å sikre alle tilgang 
til energi til en overkommelig pris, samtidig som utslippene reduseres betydelig, er en samfunnsutfordring, der både 
myndigheter, investorer, selskaper og forbrukere har en viktig rolle å spille, også Equinor. Karbonfangst og -lagring er 
ansett som spesielt viktig i denne sammenheng.

Styret anbefaler derfor generalforsamlingen å stemme mot forslaget.
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Generalforsamling i Equinor ASA avholdes 15. mai 2019  
kl. 17.00 i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 
Stavanger 

  
 
Forhåndsstemme 
Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). 
Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling, eller via VPS Investortjenester. 

        
Påmelding  
Undertegnede vil delta på generalforsamling den 15. mai 2019 og avgi stemme for:  
 
”Beholdning” egne aksjer 
 
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling eller via Investortjenester. 
For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.  
Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester. 
Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 
0021 Oslo. Påmelding bør være mottatt senest 13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). 
 
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
 
 
 
Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Equinor ASA 
 
 Ref.nr.: Pinkode: 
 
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. 
 
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling eller via Investortjenester. 
 
For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.  
Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester. 
Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 
0021 Oslo. 
 
Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger. 
 
Fullmakten bør være mottatt senest 13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). 
 

Undertegnede: 
gir herved (sett kryss) 
 
o 

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

 
o 

 
__________________________________ 

 (fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 15. mai 2019 i Equinor ASA for mine/våre aksjer. 
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved fullmakt) 
 
       
Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.  

  



 

Security Classification: Confidential - Status: Draft  Page 2 of 2 

 
 
Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Equinor ASA 
 
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. (Det er også 
mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling, se eget punkt ovenfor.) 
 
Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten bør være mottatt senest 13. mai 2019 kl. 12.00 (CET). Blanketten må være datert 
og signert. 
 
Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.  
 
 

Undertegnede:                                                                                    Ref.nr.:  
gir herved (sett kryss på én) 
o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller 
o __________________________________ 
 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 15. mai 2019 i Equinor ASA for mine/våre aksjer.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i 
tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør 
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.  
 

Agenda generalforsamling 2019 For Mot Avstå 
3.        Valg av møteleder o o o 

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden o o o 

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder o o o 

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for 2018, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde  
           kvartal 2018 

o o o 

7. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2018 o o o 

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

9.        Forslag fra aksjonær om å sette mellom- og langsiktige kvantitative mål som inkluderer direkte og indirekte klimagassutslipp (nivå 1, 2 og 3) o o o 

3. 10.      Forslag fra aksjonær om å legge om kursen for selskapet, inklusive avvikling av all letevirksomhet innen to år o o o 

11. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse o o o 

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

12.1. Rådgivende avstemning over styrets retningslinjerfor lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte o o o 

12.2. Godkjennelse av styrets retningslinjer knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet o o o 

13. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2018 o o o 

14. Valg av ekstern revisor o o o 

15. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer o o o 

16. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer o o o 

4. 17. Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte o o o 

5. 18. Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for etterfølgende sletting o o o 

 
Sted    Dato  Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) 
 
Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 
 
 

 



American Depositary Shares Notice of General Meeting of Shareholders: 

Issue: Equinor ASA 
CUSIP: 29446M102  ISIN: US29446M1027  Ticker: EQNR
Meeting Details: Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 15, 2019, at the registered office of the 
company, Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger, Norway 5:00 PM CET. 
ADS Record Date: April 4, 2019 
Voting Deadline: May 2, 2019 at 12:00 PM (Eastern time) 
Meeting Date: May 15, 2019 
Ratio (ORD:ADS): 1 : 1 
Documents provided by the Company related to the Meeting can be accessed at www.equinor.com/agm 

In accordance with the provisions of the Deposit Agreement governing the ADSs, registered owners of ADSs (”Owners”) at 
the close of business (NY time) on the ADS Record Date set forth above will be entitled, subject to any applicable provisions 
of Norwegian law, the articles of association (or similar document) of the Company and according to the rules of the Foreign 
Registrar, to instruct the Depositary as to the exercise of the voting rights, if any, pertaining to the ordinary shares evidenced 
by that Owners’ Receipts provided that such Owner is, or is acting upon the instruction of, the person(s) owning a beneficial 
interest in the ADSs (the ”Beneficial Owner”) of such ordinary shares and if that Owner is registered as a shareholder of the 
Company with the Foreign Registrar prior to the Meeting. 

Upon the written request of an Owner on such record date, received on or before the Voting Deadline set forth above 
for such purpose, the Depositary shall endeavor, insofar as practicable and permitted under Norwegian law, the Deposit 
Agreement, the provisions of the articles of association (or similar document) of the Company and the rules of the Foreign 
Registrar to: (i) cause the number of ordinary shares underlying that Owner’s ADSs to which that Owner’s request relates to 
be temporarily registered in the records of the Foreign Registrar in the name of the Beneficial Owner or Beneficial Owners 
specified by that Owner on the condition that the Foreign Register will re-register those ordinary shares immediately after 
conclusion of the Annual General Meeting in the name of the Depositary or its nominee or the Custodian or its nominee; (ii) 
notify the Company of its intention to vote the amount of ordinary shares referred to in clause (i); and (iii) as proxy, to vote 
or cause to be voted, or otherwise to give effect to the written request of that Owner by voting or causing to be voted, the 
amount of ordinary shares referred to in clause (i) above in accordance with instructions set forth in such request. 
Owners are advised that the Depositary will not carry out a voting instruction with respect to ADSs unless: (i) either: (A) 
the Owner of those ADSs states on the voting instruction form that it is the Beneficial Owner of those American Depositary 
Shares; or (B) the voting instruction form identifies the Beneficial Owner or Beneficial Owners of those ADSs; (ii) the Owner 
of those ADSs either: (A) has the transfer of such ADSs blocked until the conclusion of the Meeting; or (B) delivers those 
ADSs to a blocked account within The Depository Trust Company (”DTC”) for the account of the Depositary and notifies 
the Depositary that those ADSs are being held in a blocked account until the conclusion of the Meeting; and (iii) the voting 
instruction form has been properly completed and timely received by the Depositary. 

By submitting any Voting Instructions you are instructing the Depositary to arrange for the temporary registration of the 
ordinary shares represented by your ADSs in your name in the Foreign Registrar and certifying that you are a record holder 
of ADSs as of the close of business on the ADS Record Date set forth above and will continuously hold all such ADSs until 
the conclusion of the Meeting on May 15, 2019 and any adjournments thereof. ADSs registered in the Owner’s name on the 
books of the Depositary will be blocked from transfer until after the conclusion of the Meeting. In order to comply with the 
terms of the ADSs and provide the Depositary with assurance that ADSs on which it has received voting instructions from 
or on behalf of a DTC participant and/or their clientele will be held in that participant’s account until the conclusion of the 
Meeting, DTC has agreed to segregate positions on which voting instructions have been received under a separate contra-
CUSIP number. 

A DTC participant submitting voting instructions via Broadridge on a position in its DTC account will be required, for such 
voting instructions to be properly submitted, to provide the Depositary with a letter authorizing DTC to have its nominee, 
Cede & Co., execute a proxy on the participant’s behalf and to take certain actions in order to effectuate the purposes. 
Please note that persons beneficially holding ADSs through a bank, broker or other nominee that wish to provide voting 
instructions with respect to the securities represented by such ADSs must follow the voting instruction requirements of, and 
adhere to the deadlines set by, such bank, broker or other nominee. Such requirements and deadlines will differ from those 
set forth herein for registered holders of ADSs. 

Broadridge, as proxy agent, may refer on the internet, phone or proxy card to “DEFAULT RECOMMENDATION: NO 
VOTE”, which means that unless instructed otherwise, no vote will be cast. 

















VPS GeneralMeeting Side 3 av 3 

Aksjeklasse For Mot Avgitte Avsdr Ikke avgitt Stemmeberettigede 

representerte aksjer 

% avgitte stemmer I 97,58 % I 2,42%1 0,00% I I 
% representert AK 97,57 % 2,42 % 99,99 % 0,01 % 0,00% 

% total AK 75,78 % 1,88% 77,66 % 0,01 % 0,00 % 

Totalt 2 529 954 109 62 815 002 2 592 769 111 204 977 0 2 592 974 088 

Sak 18 Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for etterfolgende sletting 

Ordlnrer 2 586 417 512 6 326 747 2 592 744 259 229 829 

% avgitte stemmer 99,76 % 0,24 % 0,00 % 

% representert AK 99,75 % 0,24 % 99,99 % 0,01 % 

% total AK 77,47 % 0,19% 77,66 % 0,01 % 

Totalt 2 586 417 512 6 326 747 2 592 744 259 229 829 

Sak 19 Forslag fra aksjonaer om A stanse fangst og lagring av CO2 

Ordinrer 1 708 566 2 760 711 917 2 762 420 483 26 590 750 

% avgltte stemmer 0,06% 99,94 % 0,00% 

% representert AK 0,06 % 98,99 % 99,05 % 0,95 % 

% total AK 0,05 % 82,69 % 82,74 % 0,80 % 

Totalt 1 708 566 2 760 711 917 2 762 420 483 26 590 750 

Kontof0rer for selskapet: For selskapet: 

DNB Bank ASA 

Aksjeinformasjon 

Navn 

Ordlnrer 

Sum: 

Totalt antall aksjer PAlydende Aksjekapital Stemmerett 

3 338 661 219 

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav 
krever flertall av de avgitte stemmer 

2,50 8 346 653 047,50 Ja 

§ 5-18 Vedtektsendring 
krever tilslutning fra minst to tredeler sS vel av de avgitte stemmer 
som av den aksjekapital som er representert pS generalforsamlingen 

0 2 592 974 088 

0,00 % 

0,00 % 

0 2 592 974 088 

0 2 789 011 233 

0,00 % 

0,00 % 

0 2 789 011 233 

https://investor. vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm? _ menu=true&fromMain=T... 15.05.2019 




