Generalforsamling 2007
Generalforsamling i Statoil ASA tirsdag 15 mai 2007.
År 2007, den 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion
hotell, Stavanger.
I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.
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Innkalling til ordinær generalforsamling 2007
Presentasjon
Stemmeresultat
Protokoll fra ordinær generalforsamling 2007

Til aksjonærene i STATOIL ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
15. mai 2007, kl 17:00
på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger

FORELØPIG DAGSORDEN
1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder
2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
3. Valg av møteleder
Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Anne Kathrine Slungård, som møteleder.
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2006, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte
Styret foreslår at det for 2006 utdeles et ordinært utbytte på NOK 4,00 kroner per aksje samt NOK 5,12 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor
8. Erklæring om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte
Styret tar sikte på å legge frem for Generalforsamlingen de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen som er inntatt i note 3 til
årsregnskap for 2006 levert etter norske regnskapsprinsipper NGAAP.
9. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for etterfølgende sletting
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 50 000 000 egne aksjer (om lag 2,3 % av selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven
§ 9-4. Slik fullmakt er vanlig i mange børsnoterte selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av at de gjenværende aksjene får en
høyere eierandel i selskapet.
Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Statoil mulighet for 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 løpende å kunne tilpasse selskapet til en
hensiktsmessig kapitalstruktur. Styret i Statoil vedtok i fjor en revidert utbyttepolitikk for selskapet, som angir mål for total kapitaldistribusjon over tid og som
vektlegger at kapital kan distribueres til selskapets eiere både ved kontantutbytte og tilbakekjøp av egne aksjer.
Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling. Det er også en forutsetning for
kjøpet og slettingen av egne aksjer at statens eierandel i Statoil ASA ikke endres som følge av dette. For å oppnå dette vil det i den generalforsamling som skal
beslutte sletting av de tilbakekjøpte aksjer, også bli fremmet forslag om innløsning av en andel av statens aksjer, slik at statens eierandel i selskapet opprettholdes.
Staten har i dag en eierandel på 70,9 %, og den samlede sletting og innløsning vil da kunne omfatte inntil 171 798 603 aksjer (om lag 7,9 % av selskapets
aksjekapital).
Det forutsettes at Statoil ASA og Staten v/Olje- og energidepartementet vil inngå en avtale der departementet forplikter seg til å stemme for både fullmakten til å
erverve egne aksjer, senere sletting av disse samt innløsning av det korresponderende antall av statens aksjer. Ved innløsning av aksjene skal Statoil ASA betale en
pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kurser som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon,
beregnet fra tidspunktet for de enkelte tilbakekjøp til betalingen finner sted.
Forslag til vedtak:
”Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til å erverve Statoil aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 125 000 000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan
betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1. Denne
fullmakten skal gjelde fram til og med ordinær generalforsamling i 2008.”

10. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte
Statoil har siden 2004 hatt en lik aksjespareordning for alle ansatte i konsernet. Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at
de ansatte blir deleiere i selskapet. Ordningen innebærer at de ansatte, gjennom fast lønnstrekk, kan spare inntil 5 % av grunnlønn i aksjer. Etter to kalenderårs
bindingstid tildeles en ekstra aksje for hver aksje den ansatte har investert i. Aksjene som overdras til de ansatte erverves ved at selskapet erverver aksjer i
markedet. På ordinær generalforsamling i 2006 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten utløper etter
18 måneder, dvs. i november 2007. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette
selskapets aksjespareprogram.

Forslag til vedtak:
”Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på
inntil NOK 15 000 000,-.
Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent
av styret.
Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på
hvilke tidspunkt erverv finner sted.
Fullmakten er gyldig til og med 1. juni 2008
Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av Statoilaksjer gitt i ordinær generalforsamling den 10. mai 2006.”

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING
Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen 11. mai 2007 kl 16:00. Adresse: DnB NOR Bank ASA,
Verdipapirservice, Stranden 21, N-0021 Oslo. Telefaks 22 48 11 71, eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding kan også foretas via selskapets hjemmeside
www.statoil.com/register

Stavanger 30. mars 2007
Jannik Lindbæk
styrets leder

Generalforsamling i Statoil ASA 2007
Helge Lund, konsernsjef
Stavanger, 15. mai 2007
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Et godt år for Statoil
EBIT og resultat etter skatt
(milliarder kroner)

Resultat etter skatt

• Tidenes beste årsresultat

Resultat før finans
95,0

• Høy prosjekt- og leteaktivitet
• Sterke nedstrømsresultater
• Nye vekstmuligheter
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Framgang på viktige HMS-områder
Alvorlig hendelsesfrekvens
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Godt resultat gir høyt utbytte
48 prosent utbyttenivå2
(kroner per aksje)
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Midlertidig produksjonsnedgang
Statoils produksjon
(tusen fat o.e. per dag)
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• Oppstart av ni nye prosjekter
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Ambisiøs strategi – sterke leveranser
Internasjonal produksjon
Produksjon på norsk sokkel

• Verdibasert prestasjonskultur
Bygge internasjonale
vekstplattformer

• Høyere ambisjoner på norsk sokkel
• Nye internasjonale vekstplattformer
• Trappet opp leteaktiviteten

Hente ut hele potensialet
på norsk sokkel

• Styrket nedstrømsvirksomheten
• Offensive initiativer på CO2
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Hente ut hele potensialet på norsk sokkel

• Fem nye prosjekter i produksjon
• Høy lete- og prosjektaktivitet
• Vekstmuligheter innenfor gass
• Høye ambisjoner for framtiden
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Skape internasjonal vekst

• Fire nye prosjekter i produksjon
• Rekordhøy leteaktivitet
• Styrket posisjon i Mexicogolfen
• Nye lisenser i lovende områder
• Ny vekstplattform i Canada

Borestart på Hassi Mouina, Algerie
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En ny vekstplattform i Nord-Amerika

• Reserve- og produksjonsvekst
innenfor OECD
• Internasjonalt operatørskap
• Styrket posisjon i Nord-Amerika
• Utnytte sterk kompetansebase
• Klare ambisjoner på miljøsiden
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Høye ambisjoner innenfor gass
Gassalg til Europa
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Styrket nedstrømsvirksomhet

• Lønnsomhetsmålet oppnådd
• Høy regularitet
• Byggestart for Energiverk Mongstad
• Satser på biodrivstoff

Byggestart på Energiverk Mongstad
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Industriell respons på klimautfordringen
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En fusjon for verdiskaping og vekst

• Maksimal verdiskaping
på norsk sokkel
• Styrket internasjonal
konkurransekraft
• Teknologi og prosjektgjennomføring i verdensklasse
• Sterke gass- og
nedstrømsposisjoner

Generalforsamling i Statoil ASA 2007

Resultat av stemmeinstruksene som er gitt
Aksjer
For

Aksjer
Imot

Aksjer
Avstått

Sak 1

Åpning av generalforsamling

1 656 646 553

22 594 811

Sak 2

Opprette fortegnelse over fremmøtte
aksjeeiere og fullmakter

1 656 646 553

22 594 811

Sak 3

Valg av møteleder

1 679 041 717

200

199 447

Sak 4

Valg av person til undertegnelse av
protokollen sammen med møteleder

1 679 041 791

200

199 373

Sak 5

Godkjennelse av innkallelse og
dagsorden

1 679 037 781

310

203 273

Sak 6

Godkjennelse av årsregnskap og
årsberetning for Statoil ASA og
konsernet 2006

1 678 940 018

97 328

204 018

Sak 7

Fastsettelse av godtgjorelse til
selskapets revisor

1 679 042 729

362

198 273

Sak 8

Erklaring om fastsettelse av lønn og
andre godtgjørelser til ledende
ansatte

1 677 011 454

2 031 637

198 273

Sak 9

Fullmakt til erverv av Statoil aksjer I
markedet for etterfølgende sletting

1 677 055 199

1 987 892

198 273

Sak 10

Fullmakt til erverv av Statoil aksjer I
markedet for gjennomføring av
aksjespareprogrammet for ansatte

1 679 042 891

200

198 273

