
Forslag til sak for diskusjon og votering 
på Statoils generalforsamling 2011

I følge Lov om allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling § 
5-11 har aksjeeiere rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Som 
aksjeeiere ber derfor Greenpeace og WWF om at følgende sak legges til 
agendaen for diskusjon og votering på Statoils generalforsamling den 19. 
mai 2011: 

Vi ønsker at generalforsamlingen diskuterer og stemmer over følgende 
forslag: 

“Utvinning av canadisk tjæresand er en strategisk satsing som:

a) har store negative klima-, miljø- og sosiale 
konsekvenser 

b) ikke er forenlig med Statoils vedtatte retningslinjer 
for bærekraftig utvikling og miljø

c) skader Statoils troverdighet og omdømme, og 
innebærer en "nansiell risiko for eierne

Utvinningen er canadisk tjæresand er heller ikke forenlig med den 
internasjonale målsetningen om å holde den globale temperaturøkningen 
under to grader. Det er derfor ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at 
Statoil fortsetter med utvinning av olje fra tjæresand.

Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.”
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th

, 2009 

 

 
 
 
Request for a matter for discussion and voting at AGM 2009. 
 

 

In reference to the Norwegian public limited liability companies act/ Lov om 

allmennaksjeselskaper; III. Innkalling til generalforsamling 

§ 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen 

 

I hereby request that the following matter be added to the agenda for discussion and voting 

at the coming StatoilHydro AGM May 19
th

, 2009:  

 

 

Canadian tar sands involvement 

 

The shareholder believes that tar sands extraction is irresponsible in light of the climate 

change challenge as well as the local impacts, and believes StatoilHydro’s involvement in 

Canadian tar sand extraction is not in the best interest of the shareholders or the 

environment.  

 

 

We propose that the AGM decide the following:  

 

StatoilHydro shall withdraw from tar sands activities in Canada. 

 

 

Greenpeace 

Shareholder 

 

 
 

Truls Gulowsen, Programme Manager, Greenpeace in Norway 
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