Til aksjeeierne i Equinor ASA
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Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger
Digital deltakelse er mulig via Lumi AGM
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DAGSORDEN
1.

Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder (ingen avstemning)

2.

Opprettelse av fortegnelse over representerte 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 2021, herunder
styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2021
Styret foreslår at det for fjerde kvartal 2021 utdeles et utbytte på 0,20 amerikanske dollar (”USD”) per aksje
og et ekstraordinært utbytte på 0,20 USD per aksje. Utbyttet for fjerde kvartal 2021 tilfaller aksjonærer
som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 13. mai 2022
(”Eierregisterdatoen”). Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per
11. mai 2022 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 12. mai
2022. Utbyttet til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA tilfaller
rettighetshavere per 11. mai 2022, og rettighetene vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 13. mai 2022.
Aksjonærer med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”).
NOK-utbyttet vil bli kommunisert 20. mai 2022.
Utbetaling av utbyttet forventes å skje omkring 27. mai 2022.
Forslag til vedtak:
«Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for regnskapsåret 2021 godkjennes. For
fjerde kvartal 2021 godkjennes og utdeles et utbytte på USD 0,20 per aksje, og et ekstraordinært utbytte
på USD 0,20 per aksje.»

7.

Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2021
Styret foreslår at generalforsamlingen gir fullmakt til styret for å kunne vedta kvartalsvis utbytte for andre
og tredje kvartal 2022 og første kvartal 2023, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Slike utbyttevedtak
vil formelt basere seg på selskapets godkjente årsregnskap for 2021. Equinor ASA 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.
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Forslag til vedtak:
«Equinor ASAs generalforsamling gir styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets
årsregnskap for 2021, 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 2023.»
8.

Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat
Generalforsamlingen vedtok 11. mai 2021 å gi styret i Equinor ASA fullmakt til å kjøpe tilbake Equinor-aksjer
i markedet med pålydende verdi inntil NOK 187.500.000. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære
generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2022.
Egne aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse,
jf. allmennaksjeloven § 12-1.
Styret i Equinor ASA vedtok 14. juni 2021 å introdusere et program for tilbakekjøp av aksjer på indikativt
600 millioner USD for 2021 og indikativt årlig tilbakekjøpsprogram på inntil 1,2 milliarder USD med start fra
2022, betinget av styrets godkjennelse før hver transje. Den første transjen ble vedtatt av styret i Equinor
ASA 27. juli 2021 og startet med markedsoperasjoner på 99 millioner USD som startet 28. juli 2021 og ble
avsluttet 28. september 2021. Den andre transjen ble vedtatt av styret i Equinor ASA 26. oktober 2021
og startet med markedsoperasjoner på 330 millioner USD 27. oktober 2021 og ble avsluttet 31. januar
2022. Videre, besluttet styret i Equinor ASA 8. februar 2022 en første transje for 2022 og startet med
markedsoperasjoner på 330 millioner USD 10. februar 2022 og ble avsluttet 25. mars 2022. Styret i Equinor
ASA har i henhold til tilbakekjøpsprogrammet og den foreliggende generalforsamlingsfullmakten ervervet
27.131.791 egne aksjer i markedet til en gjennomsnittskurs på NOK 247,42.
Equinor ASA inngikk 11. mai 2021 en avtale med staten ved Olje- og energidepartementet vedrørende
tilbakekjøp av egne aksjer. Det er en gjensidig forutsetning i avtalen at tilbakekjøp og sletting av egne aksjer
ikke skal endre statens prosentvise eierandel i selskapet. Når Equinor ASA sletter egne aksjer som er kjøpt i
markedet, skal en forholdsmessig andel av statens aksjer derfor innløses og slettes slik at statens eierandel
på 67 % opprettholdes.
Kompensasjonen til staten for de innløste aksjene utgjør den gjennomsnittlige prisen på aksjer kjøpt av
Equinor ASA i markedet, med tillegg av en rentekompensasjon og fradrag for utbetalt utbytte (og tilhørende
rentekompensasjon). Renten tilsvarer seks måneders NIBOR + 1 % p.a. beregnet fra oppgjørstidspunktet
for hvert enkelt aksjekjøp til betalingen finner sted ved avtalt oppgjørstid 20. juli 2022. Betaling av
kompensasjonen skjer mot innløsing og sletting av 55.085.757 aksjer.
Kompensasjonen til staten er beregnet til NOK 13.712.141.644,20 etter fradrag for rentekompensert utbytte
for 1.til 3. kvartal 2021. I tillegg skal det gjøres fradrag for utbyttet for 4. kvartal 2021 på USD 0,40 per aksje
(se vedtak i sak 6 ovenfor) og tilhørende rentekompensasjon. Utbyttet for 4. kvartal 2021 i NOK per aksje vil
bli kommunisert 20. mai 2022.
Den delen av beløpet som foreslås utbetalt til staten og som overstiger aksjenes pålydende verdi, belastes
regnskapsmessig «annen egenkapital».
Revisors bekreftelse på at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen og reduksjon av annen egenkapital er
dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel.
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Forslag til vedtak:
«Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, skal selskapets aksjekapital nedsettes med
NOK 205.543.870 fra NOK 8.144.219.267,50 til NOK 7.938.675.397,50. Av det totale nedsettelsesbeløpet skal
(i)
(ii)

NOK 67.829.477,50 benyttes til sletting av 27.131.791 egne aksjer, og
NOK 137.714.392,50 benyttes til utdeling ved innløsning og sletting av 55.085.757 aksjer eiet av 		
den norske stat v/ Nærings- og fiskeridepartementet.

I tillegg til nedsettelsesbeløpet under (ii) skal den norske stat v/ Nærings- og fiskeridepartementet
motta NOK 13.574.427.251,70, fratrukket utbytte for 4. kvartal 2021 og tilhørende rentekompensasjon.
Tilleggsbeløpet belastes annen egenkapital.
Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen endres vedtektene § 3 til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er NOK 7.938.675.397,50 fordelt på 3.175.470.159 aksjer, hver pålydende
NOK 2,50.»»
9.

Forslag om å endre vedtektenes § 1
Styret fremsetter forslag til generalforsamlingen om endring av vedtektenes § 1, formålsparagrafen.
Equinor ble stiftet i 1972 under navnet «Den norske stats oljeselskap a.s». Selskapets navn ble endret fra
Statoil ASA til Equinor ASA i 2018.
Selskapets formål er definert i vedtektenes § 1 – formålsparagrafen. Med små endringer har denne
paragrafen vært den samme fra selskapet ble stiftet.
Selskapet har samtidig gjennomgått store endringer fra etableringen og frem til i dag. Selskapets strategi
har gått fra å være et fokusert olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap. På samme måte
som å endre selskapets navn var en naturlig forlengelse av strategiutviklingen, er en oppdatering av
formålsparagrafen naturlig for på en mer balansert måte enn i dag å omfatte alle selskapets aktiviteter.
Etter styrets mening beskriver den foreslåtte endringen bedre selskapets virksomhet og strategi i dag
og i fremtiden. Styret finner det derfor, nettopp i det året selskapet fyller 50 år, riktig at vedtektenes § 1,
som angir selskapets formål, gis et uttrykk som er fremtidsrettet og beskriver den retning selskapet vil ha
fremover.
Endringen sidestiller alle former for energi i det fremtidige strategibildet, men representerer i seg selv ingen
endring i forhold til den strategien selskapet har utviklet, presentert for aksjonærene og som former basis
for «Plan for energiomstilling» som legges frem for aksjonærene på generalforsamlingen til rådgivende
avstemning.
Forslag til vedtak:
«Vedtektene endres slik at vedtektenes § 1 etter dette skal lyde:
«Selskapets navn er Equinor ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
Equinor ASAs virksomhet er å utvikle, produsere og markedsføre ulike former for energi, avledede
produkter og tjenester, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i
samarbeid med andre selskaper.»»

10. Plan for energiomstilling
Styret har presentert selskapets energiomstillingsplan for aksjonærene. Denne beskriver strategien for
selskapets energiomstilling, herunder aksjoner og klimaambisjoner, dets støtte til Parisavtalen samt hvordan
det planlegger å levere energi med lavere utslipp over tid og samtidig beskytte langsiktig aksjonærverdi og
konkurranseevne.
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Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over energiomstillingsplanen, og styret
anbefaler at generalforsamlingen gir sin tilslutning til planen. Plan for energiomstilling er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til selskapets energiomstillingsplan.»
11.

Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra
selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (inkludert Scope 1, 2 og 3)
Aksjonær Follow This har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Aksjonærene støtter at selskapet setter og publiserer mål som er i samsvar med målet i Parisavtalen om
å begrense global oppvarming til godt under 2°C over førindustrielt nivå, og å arbeide for å begrense
temperaturøkningen til 1,5°C.
Disse kvantitative målene skal dekke de kort-, mellom- og langsiktige klimagassutslippene fra selskapets
virksomhet og bruk av dets energiprodukter (Scope 1, 2 og 3).
Aksjonærene ber selskapet om å rapportere om strategien og de underliggende retningslinjene for
å nå disse målene, og fremdrift som er gjort, minst årlig, 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.

12. Forslag fra aksjonærer om at Equinor innfører et klimamål og utslippsplan i tråd med
1,5-gradersmålet
Aksjonærene WWF og Greenpeace har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Equinor innfører et klimamål og utslippsplan i tråd med 1,5-gradersmålet som går ut på å halvere
absolutte utslipp fra selskapets virksomhet, inkludert fra forbrenning (scope 3) innen 2030 og med mål
om å redusere absolutte utslipp med 100 prosent innen 2050 sammenlignet med 2015-nivå. Dette må
innebære en faktisk nedskalering av fossil produksjon og utelukke kompensering ved kjøp av kvoter fra
EU/ETS eller i form av naturlig karbonlagring. Selskapet skal rapportere i energiomstillingsplanen med
transparente framskrivninger av de absolutte utslippene innenfor hver utslippskategori for å vise hvordan
det planlegger å nå målene.»
Aksjonærenes begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
13. Forslag fra aksjonær om at Equinor tar initiativ til opprettelsen av et statlig omstillingsfond for
arbeidstakere som nå jobber i oljesektoren
Aksjonær Greenpeace har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Equinor tar initiativ til opprettelsen av et statlig omstillingsfond for arbeidstakere som nå jobber i
oljesektoren. Fagbevegelsen må involveres i opprettelsen og forvaltningen av fondet, som finansieres av de
inntekter fra olje- og gassproduksjon. Fondet skal finansiere etter- og videreutdanning av arbeidstakere i
petroleumsproduksjonen, med sikte på nye bransjer.
Fondets formål er todelt. Det første formålet er å styrke, bekrefte og dokumentere eksisterende overførbar
kompetanse. Den andre funksjonen vil være å bygge videre på arbeidstakers kunnskap og evner, og
etablere ny kompetanse og kunnskap som behøves i fremvoksende grønne industri- og energiprosjekter.
Dette er i tråd med ansvaret som hviler på Equinor som en statlig arbeidstaker, og er i aksjonærenes
langsiktige interesse.»
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Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
14. Forslag fra aksjonærer om at Equinor erklærer den norske delen av Barentshavet som en frivillig
eksklusjonssone, prioriterer sin innenlandske virksomhet i den norske sektor og øker sin overgang til
fornybar energi
Aksjonærene Even Bakke, Bente Marie Bakke, Ketil Lund, Guttorm Grundt og Gro Nylander har
fremmet følgende forslag til beslutning:
«1. Equinor erklærer den norske delen av Barentshavet som en frivillig eksklusjonssone. Ingen ytterligere
leting eller prøveboring skal utføres i denne regionen av Equinor eller deres partnere.
2.
På lengre sikt skal Equinor prioritere sin meget lønnsomme innenlandske virksomhet i den norske
		
sektor (unntatt Barentshavet) og kraftig redusere sin marginalt lønnsomme eller tapsgivende 		
internasjonale virksomhet i USA og utviklingsland.
3.
Equinor skal øke sin overgang til fornybar energi kraftig ved å utnytte sine enorme inntekter fra olje- 		
og gass produksjon i norsk sektor, delvis som følge av de nåværende energi- og politiske kriser.»
Aksjonærenes begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
15. Forslag fra aksjonær om at Equinor blir en ledende produsent av fornybar energi, stanser all
letevirksomhet og prøveboring etter fossil energi, trekker seg ut av utenlandsprosjekter og legger
frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass
Aksjonær Bente Marie Bakke har fremmet følgende forslag til beslutning:
«1. Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi
2.
Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossil energi
3.
Equinor trekker seg ut av alle sine utenlandsprosjekter
4.
Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass slik at Norge blir
		
klimanøytralt i 2050»
Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
16. Forslag fra aksjonær om at Equinor mangedobler sin satsning på fornybar energi, stopper ny
leting i Barentshavet, avvikler internasjonale aktiviteter og legger en plan for gradvis avvikling av
oljeindustrien
Aksjonær Gro Nylander har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Equinor må mangedoble sin satsing på fornybar energi i inneværende ti-år.
Equinor må stoppe all ny leting i Barentshavet og raskt skrinlegge planer for Wisting-feltet nær iskanten.
Equinor må avvikle sine ulønnsomme, omstridde og omdømmeskadelige internasjonale aktiviteter, som har
ført til enorme tap.
Equinor må legge en konkret plan for gradvis avvikling av oljeindustrien.»
Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
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17.

Forslag fra aksjonær om at Equinor legger frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til
en bærekraftig energiproduksjon
Aksjonær Guttorm Grundt 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 mv. Strategien forutsettes å legge følgende
delmål til grunn:
1.
Full avvikling av letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser på norsk sokkel og i 		
utlandet innen 2024.
2.
Full avvikling og salg av olje- og gassvirksomheten i utlandet innen 2026.
3.
Reinvestering av alle frigjorte midler fra salg av utenlandsvirksomheten til utvikling, utbygging og 		
produksjon av fornybar energi nasjonalt og globalt innen 2028.
4.
Investering av én milliard euro i utvikling og produksjon av fornybar energi i Ukraina.
Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2023.»
Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.

18. Forslag fra aksjonær om at Equinor gradvis selger seg ut av all utenlandsvirksomhet
Aksjonær Ivar Sætre har fremmet følgende forslag til beslutning:
«Generalforsamlingen ber selskapets administrasjon om å gradvis selge seg ut av all utenlands virksomhet,
først innen fornybar energi, dernest innen utvinning av petroleum.»
Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
19. Forslag fra aksjonær om at styret i Equinor skisserer en konkret handlingsplan for kvalitetssikring og
antikorrupsjon
Aksjonær Per Henning Lerstad har fremmet følgende forslag til beslutning:
«1. Aksjonærer ber om at styret framover gir en særskilt redegjørelse og skisserer konkret handlingsplan
som aktivt følger opp og bedre dokumenterer intern kvalitetskontroll innen sikkerhet, risiko og 		
økonomistyring med detaljerte revisjoner samt HMS-risikostyring.
2.
Hvilke konkrete planer har styret for at Equinor ikke involverer seg i korrupsjon, hvitvasking, brudd på 		
menneskerettigheter og sanksjonerte virksomheter i sine utenlandsprosjekter?»
Aksjonærens begrunnelse for forslaget og styrets respons er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget.
20. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse
om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen for 2021
er inkludert i kapittel 3 i Equinor ASAs årsrapport, som er publisert på www.equinor.com/generalforsamling.
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning vedrørende redegjørelsen om eierstyring og
selskapsledelse, og styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen.
Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.»
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21. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift 2020-12-11-2730, skal styret utarbeide en rapport om
godtgjørelse til ledende personer. Lønnsrapporten er en del av Equinor ASAs årsrapport kapittel 3.12, som
er publisert på www.equinor.com/generalforsamling.
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd, med referanse til § 6-16b andre ledd, skal det holdes en
årlig rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport for lønn til ledende personer.
Styret foreslår at generalforsamlingen i en rådgivende avstemning gir sin tilslutning til styrets lønnsrapport.
Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.»
22. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2021
Forslag til vedtak:
«Revisors godtgjørelse for 2021 på NOK 55.981.079 for Equinor ASA godkjennes.»
23. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer og
varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
«Følgende personer velges som medlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA med virkning fra 12. mai
2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jarle Roth (gjenvalg, innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)
Nils Bastiansen (gjenvalg, innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)
Finn Kinserdal (gjenvalg)
Kari Skeidsvoll Moe (gjenvalg)
Kjerstin Rasmussen Braathen (gjenvalg)
Kjerstin Fyllingen (gjenvalg)
Mari Rege (gjenvalg)
Trond Straume (gjenvalg)
Martin Wien Fjell (nyvalg, tidligere varamedlem)
Merete Hverven (nyvalg)
Helge Aasen (nyvalg)
Liv B. Ulriksen (nyvalg)

Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA med virkning fra 12.
mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:
1.
2.
3.
4.

varamedlem: Per Axel Koch (nyvalg)
varamedlem: Catrine Kristiseter Marti (nyvalg)
varamedlem: Nils Morten Huseby (nyvalg)
varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)»

For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på
www.equinor.com/generalforsamling.
24. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om endringer i godtgjørelse til
bedriftsforsamlingen:
«Bedriftsforsamlingens godtgjørelse justeres med virkning fra 12. mai 2022 som følger:
		
Leder
Nestleder
Medlemmer
Varamedlemmer

Fra		
133.100 kr/år
70.200 kr/år
49.300 kr/år
7.100 kr/møte

Til
137.600 kr/år
72.600 kr/år
51.000 kr/år
7.340 kr/møte»
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25. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til
valgkomiteen:
«Følgende personer velges som medlemmer til valgkomiteen i Equinor ASA med virkning fra 12. mai 2022
og frem til ordinær generalforsamling i 2024:
1.
2.
3.
4.

Jarle Roth, leder (gjenvalg, nyvalg som leder)
Berit L. Henriksen (gjenvalg)
Merete Hverven (nyvalg)
Jan Tore Føsund (nyvalg)»

For nærmere informasjon om kandidatene, se innstilling fra valgkomiteen på
www.equinor.com/generalforsamling.
26. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om endringer i godtgjørelse til
valgkomiteen:
«Valgkomiteens godtgjørelse justeres med virkning fra 12. mai 2022 som følger:
		
Fra
Til
Leder
13.200 kr/møte
13.650 kr/møte
Medlemmer
9.800 kr/møte
10.130 kr/møte»
				
27. Fullmakt til erverv av aksjer i Equinor ASA i markedet for å fortsette selskapets
aksjeinsentivprogrammer for ansatte
Selskapet har siden 2004 tilbudt en aksjespareordning for ansatte i konsernet. Formålet med
dette tiltaket er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i
selskapet. Langtidsinsentivprogrammet ble etablert i 2007 med en hensikt å styrke det langsiktige
interessefellesskapet mellom selskapets øverste ledere og aksjonærer og selskapets bærekraft, samt
beholde ansatte i nøkkelstillinger. På den ordinære generalforsamling i 2021 ble det vedtatt å gi styret
fullmakt til å erverve aksjer i markedet. Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling
i 2022, men ikke lenger enn 30. juni 2022. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til
å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksje baserte insentivprogrammer.
Det foreslås videre at fullmakten gitt 11. mai 2021 fortsetter å gjelde inntil den nye fullmakten er registrert i
Foretaksregisteret.
Forslag til vedtak:
«Styret gis 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 NOK 38.000.000.
Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Equinorkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram og langtidsinsentivprogram, som godkjent av styret.
Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 50 og NOK 1.000.
Fullmakten gjelder til 30. juni 2023. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i
Foretaksregisteret, tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for
ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 11. mai 2021. Tidligere fullmakt, gitt 11. mai 2021, skal fortsette å
gjelde inntil denne fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.»
28. 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 2,3 % av selskapets aksjekapital), jf. 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.
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Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig
kapitalstruktur. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av at de gjenværende aksjer
får en høyere eierandel i selskapet.
Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse
i en senere generalforsamling. Det er også en forutsetning for kjøpet og slettingen av egne aksjer at
statens eierandel i Equinor 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 67 %, og den samlede sletting og innløsning vil da kunne omfatte inntil 227.272.727 aksjer
(om lag 7,0 % av Equinor ASAs aksjekapital).
Styrets anmodning om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer forutsetter at Equinor ASA og staten
representert ved Nærings- og fiskeridepartementet 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 ASA betale en pris
til staten på hver aksje som tilsvarer volumvektet gjennomsnitt av den kurs som Equinor ASA har betalt for
aksjer kjøpt i markedet pluss en rentekompensasjon, beregnet fra tidspunktet for det enkelte tilbakekjøp til
betaling finner sted.
Forslag til vedtak:
«Equinor ASAs generalforsamling gir herved styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinoraksjer i markedet med pålydende verdi inntil NOK 187.500.000.
Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 50 og NOK 1.000 . 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. allmennaksjeloven § 12-1.
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2023.»
29. Avsetningsinstruks for Equinor ASA - tilpasninger
Den 25. mai 2001 vedtok Equinors generalforsamling «Avsetningsinstruks for Equinor ASA»
(Avsetningsinstruksen), som medfører at Equinor skal forestå avsetning av den olje og gass som produseres
fra statens deltakerandeler på norsk sokkel - SDØE-andelene - sammen med sin egen olje og gass.
Den overordnede målsettingen med avsetningsordningen er å oppnå høyest mulig samlet verdi for
Equinor og statens petroleum og å sikre en rettmessig fordeling av den samlede verdiskapingen. Det er
avdekket et mulig behov for å foreta justeringer i Avsetningsinstruksens prinsipper om avregningspris og
allokering for visse former for handel med naturgass for å opptre i tråd med denne målsetningen, særlig
ved å redusere omfanget av hvilke fysiske og finansielle transaksjoner som skal deles med staten. Styret
gir sin tilslutning til forslaget og foreslår at generalforsamlingen fatter et vedtak om at de nødvendige
justeringer i Avsetningsinstruksen kan foretas. Eventuelle justeringer utferdiges av staten ved Nærings- og
fiskeridepartementet. Styret vil i ettertid følge opp de endringer som Nærings- og fiskeridepartementet har
utferdiget. På denne bakgrunn ber styret om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak.
Forslag til vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner at det kan foretas justeringer i Avsetningsinstruksen for Equinor ASA
vedtatt på generalforsamling 25. mai 2001, nærmere bestemt i reglene om avregningspris og allokering
for naturgass for derved å sikre at Equinor fortsatt har de nødvendige insentiver til å oppnå en høyest
mulig samlet verdi for staten og Equinors olje og gass og sikre rettferdig fordeling under de til enhver tid
rådende markedsforhold. Eventuelle justeringer i Avsetningsinstruksen foretas av staten ved Nærings- og
fiskeridepartementet.»
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Deltakelse
Generalforsamlingen avholdes i Equinor Business Center for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de
som deltar digitalt.
Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar
digitalt. Det er mulig å forhåndsstemme, men dersom aksjonæren ønsker å stemme underveis må
smarttelefon eller nettbrett medbringes. Aksjonærer oppfordres til å på forhånd laste ned Lumi AGMappen. Veiledning vil bli gitt ved oppmøte.
Fysisk deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør meldes til selskapet
innen 10. mai 2022 kl. 12.00 CET. Påmelding kan foretas elektronisk via 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 aksjonærene som vedlegg til innkallingen. Gyldig legitimasjon
(pass, ID-kort eller førerkort) må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.
Manglende påmelding kan resultere i at aksjonæren/fullmektigen/rådgiver kan nektes adgang til
generalforsamlingen dersom antall oppmøtte overstiger eventuelle lovbestemte restriksjoner eller
myndighetenes helseanbefalinger på det gjeldende tidspunkt.
Aksjonærer som møter fysisk må følge myndighetenes forholdsregler, som gjelder per 11. mai 2022, for å
unngå spredning av koronaviruset. Vi gjør oppmerksom på at det kun vil være enkel servering i forbindelse
med generalforsamlingen.
Dersom det kommer helseanbefalinger fra myndighetene eller lovbestemte restriksjoner vedrørende
samlinger med personer mv., som vanskeliggjør avholdelse av et fysisk møte, kan styret gjøre endringer i
prosedyrene for avholdelse av generalforsamling, herunder slik at den vil kunne bli avholdt uten fysisk møte.
I et slikt tilfelle gjør vi oppmerksom på at ytterligere informasjon om prosessen for generalforsamlingen kan
bli gitt på kort varsel og kunngjort på selskapets hjemmeside og i en børsmelding. Aksjonærer som allerede
har meldt seg på for fysisk oppmøte vil bli kontaktet direkte.
Digital deltakelse gjennomføres via Lumi AGM på https://web.lumiagm.com/191344747. Equinor ASA
møte-ID vil være: 191-344-747. Ved å delta digitalt via Lumi AGM kan alle aksjonærer avgi stemme på
hver enkelt sak, stille skriftlige spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter, samt følge
direktesendt webcast som også simultanoversettes til engelsk. Ingen forutgående påmelding er nødvendig
for aksjonærer som vil delta digitalt, men man må være logget på før generalforsamlingen starter for
å ha mulighet til å stemme på sakene. Vi anmoder derfor aksjonærene om å logge seg på i god tid før
generalforsamlingen starter. Generalforsamlingen er åpen for pålogging én time før oppstart. Sikker
identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke pinkode og referansenummer som står oppført på
vedlagte skjema eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester.
Informasjon og veiledning vedrørende digital deltakelse og avstemning via Lumi AGM er tilgjengelig på
www.equinor.com/generalforsamling.
Aksjonærer kan også følge generalforsamlingen via webcast uten pålogging på
www.equinor.com/generalforsamling. Webcast vil simultanoversettes til engelsk.
Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme for hver enkelt sak på dagsorden via selskapets hjemmeside
www.equinor.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester (dette krever pinkode og
referansenummer som står oppført på vedlagte skjema eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester).
Slik forhåndsstemme må avgis senest 10. mai 2022 kl. 16.00 CET.
Aksjonærer 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 10. mai 2022 kl. 12.00 CET. Fullmakter uten stemmeinstruks kan også sendes inn
elektronisk via selskapets hjemmeside www.equinor.com/generalforsamling eller via VPS Investortjenester.
Fullmektigen kan også fremvise skriftlig signert og datert fullmakt i generalforsamlingen. Skjema for tildeling
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av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen.
Innsendt fullmaktsskjema må være datert og signert for å være gyldig.
Aksjonærer som har forhåndsstemt, gitt en åpen fullmakt eller fullmakt med stemmeinstruks, som ønsker å
delta digitalt via Lumi AGM eller fysisk, vil ikke få sakene til avstemning i Lumi AGM, men har fortsatt talerett
eller kan stille spørsmål via Lumi AGM.
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 VPSkonto i den reelle aksjeeierens navn.
Equinor ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven
og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 3.257.687.707 aksjer og
hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne
innkallingen en beholdning på 36.694.966 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for, hvorav 9.563.175
aksjer er kjøpt som en del av aksjespareprogrammet.
En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende 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. Aksjonærer har rett til å ta
med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver. Rådgiver bør også meldes på
generalforsamlingen på forhånd.
En aksjonær 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 aksjonærene 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 2021, er tilgjengelige på
www.equinor.com/generalforsamling.
Aksjonærene kan få tilsendt de aktuelle dokumentene ved henvendelse til:
Equinor ASA, att: Investor Relations, Postboks 3, 1330 Fornebu (e-post: irpost@equinor.com).
Følgende personer fra Investor Relations kan også kontaktes direkte:
Erik Gonder, telefon: +47 995 62 611, e-post: ergon@equinor.com
Anne Sofie Dahle, telefon: +47 908 87 554, e-post: asda@equinor.com
Forhåndsstemme- og fullmaktsblanketter til generalforsamlingen er distribuert til aksjonærene med denne
innkalling.

Equinor oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til
generalforsamling. Dette kan gjøres via VPS Investortjenester enten gjennom nettbank eller
www.vps.no. Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere selskapets kostnader,
i tillegg til at det er en forenkling for aksjonærene.

8. april 2022
Styret i Equinor ASA
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