
 
 
 

VEILEDNING 
 

GENERALFORSAMLING FOR EQUINOR ASA | DIGITAL DELTAKELSE OG ELEKTRONISK AVSTEMNING   
 
 

Equinor ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling 11. mai 2022 kl. 16.00 CET med fysisk og digital deltakelse.  
Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM på smarttelefon, nettbrett eller pc.  
 
Digital deltakelse via Lumi AGM gir aksjonærer anledning til å avgi stemme på hver enkelt av sakene, stille skriftlige 
spørsmål samt følge direktesendt webcast fra generalforsamlingen, som også simultanoversettes til engelsk. 

 
Ingen forutgående påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta digitalt, men man må være pålogget før 
generalforsamlingen starter. Vi anmoder derfor aksjonærene om å logge seg på i god tid, generalforsamlingen er 
åpen for pålogging en time før start. 

 
Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke pinkode og referansenummer som står oppført på skjema 
vedlagt innkallingen eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester.  

 
Aksjonærer som ikke finner sin pinkode og referansenummer for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er 
velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 eller sende en e-post til genf@dnb.no.  
 
Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan man deltar og stemmer digitalt.  
 
 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL LUMI AGM 

TRINN 1 
For å kunne delta digitalt og 
stemme må du bruke Lumi AGM.  

Gå til Lumi AGM websiden 
https://web.lumiagm.com på din 
smarttelefon, nettbrett eller pc. Din 
nettleser bør være oppdatert til 
siste versjon. 
 

TRINN 2 
Når du har åpnet 
https://web.lumiagm.com  i din 
nettleser, må du taste inn 
nedenstående møte ID: 
 

--------------------------------- 
Meeting ID: 191-344-747 

--------------------------------- 
 
Eventuelt bruk denne linken 

     https://web.lumiagm.com/191344747 
  
 

TRINN 3 
Logg inn med pinkode og 
referansenummer som står på 
skjema vedlagt innkallingen eller på 
din VPS-konto.  
 
Ved vellykket innlogging vil 
informasjonsplattformen vises.  Her 
finner du informasjon fra selskapet, 
har mulighet til å avgi stemme, stille 
spørsmål til hver enkelt sak samt 
følge webcasten. 

HVORDAN MOTTA PINKODE OG REFERANSENUMMER 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres egen pinkode og referansenummer for bruk til generalforsamlingen.  
 
Logg på VPS Investortjenester via www.vps.no eller din nettbank, velg Hendelser, Generalforsamling, klikk på ISIN og du 
vil kunne se din pinkode og referansenummer (Ref.nr.). 
 
Aksjonærer som ikke har registrert seg for elektronisk mottak av meldinger fra selskapet i VPS Investortjenester, vil få 
tilsendt pinkode og referansenummer sammen med innkallingen per post. 

 

 

HVORDAN AVGI STEMME 

mailto:genf@dnb.no
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Når generalforsamlingen starter, vil sakene være åpne for avstemning i Lumi AGM.  
Ved å klikke på stemmeikonet går du videre til vedtakene og avstemningsvalg vil vises. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver enkelt sak. En bekreftelsesmelding vil vise at din stemme er mottatt.  
 
For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Ditt siste valg før avstemning lukkes vil 
være gjeldende. 

Aksjonærer som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, som ønsker å delta 
digitalt via Lumi AGM, vil ikke få sakene til avstemning, men har fortsatt mulighet til å stille spørsmål i Lumi AGM. 

SPØRSMÅL 

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene i Lumi AGM, velg meldingsikonet   
Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen og klikk på send knappen. 
 
Spørsmål sendt inn digitalt vil bli moderert før de blir publisert, for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av 
upassende språk. 
 
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn. 

NEDLASTINGER 

Dokumenter relatert til generalforsamlingen kan lastes ned i Lumi AGM.  
 
Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser. 

 
 
 
 

 

 
 
 


