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AKSJONÆRFORSLAG TIL EQUINORS GENERALFORSAMLING 2020 

Vinteren i år 2020 var den mildeste i Norge på 120 år, og isen smelter raskt ved 

begge polene. Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2019 var en av de 

aller høyeste som er målt noensinne. En hovedårsak til den sterke 

oppvarmingen er som kjent økningen i de menneskepåvirkete klimaendringene 

som en følge av økte utslipp av klimagassene CO2 fra forbrenning av fossile 

brensler som olje og gass. Equinor er en av verdens store produsenter av 

nettopp olje og gass. Mens alarmklokkene ringer hos investorer og 

forsikringsselskap, har Equinor i henhold til sitt nye Klimaveikart ingen planer 

om å redusere egenproduksjonen av olje og gass i årene fremover, snarer tvert 

imot. Letevirksomhet og prøveboring skal fortsette som før.  

Equinor skal likevel ha honnør for at Klimaveikartet varsler økt satsing på 

fornybar energi og andre virkemidler som vil redusere egen karbonintensitet 

fra produsert energi med minst 50 % innen 2020. Det er imidlertid for lite, og 

for sent.  

Equinors stø kurs for fortsatt olje- og gassproduksjon er ikke bærekraftig, 

verken for selskapet eller kommende generasjoner. Når Norges bank anbefaler 

Staten å trekke Pensjonsfondets investeringer ut av mindre oljeselskaper, bør 

Equinor lytte. Som et ansvarlig energiselskap må Equinor redusere risikoen ved 

å legge om kursen og sikre selskapets fremtid og aksjonærenes verdier. Økt 

satsing på fornybar energi må ikke komme i tillegg til, men erstatte olje og gass. 

De planlagte milliardinvesteringene (USD) i letevirksomhet og prøveboring må 

erstattes av investeringer i produksjon av fornybar energi. Equinor bør gå foran 

med et godt eksempel for de andre oljeselskapene og vise veien ut av 

fossilavhengigheten.  

Jeg vil på denne bakgrunn be om Generalforsamlingens støtte til følgende 

aksjonærforslag: 

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 2022 



2. Full satsing på utvikling og produksjon av fornybar energi til havs og på 

land med sikte på energibalanse innen 2030. 

3. Oppstart utfasing av fossilbasert energiproduksjon nå, med sikte på full 

utfasing senest innen 2040. 

Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 

2021. 
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