
AKSJONÆRFORSLAG TIL EQUINORS GENERALFORSAMLING 2022 

Equinor opplever tidenes bonanza på fossilmarkedet, inntektene når nye høyder, og overskuddene 

likeså. Så burde vel aksjonærene være fornøyde, takke styret og toppe bonusene til selskapets 

direktører med glede. Men alle er ikke fornøyde. For det er ikke styret som i så fall som skal takkes, 

men president Putin og hans umoralske krig mot folket i Ukraina. Det har skapt et krigsrelatert hyper- 

marked som ikke er bærekraftig, og et økonomisk superoverskudd som ikke burde komme oss 

aksjonær til gode, men Ukraina og dets tapre folk. Equinor skal selvsagt i denne situasjonen fortsette, 

og til og med øke, produksjonen av olje og gass fra eksisterende brønner og anlegg. Men ikke lete 

etter nye fossile energiressurser verken til havs eller på land, eller i utlandet eller her hjemme. Det vil 

ta mange år å få i produksjon, og til liten nytte. Det vil ikke være hensiktsmessig, verken for kloden 

eller Equinor. 

Ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel vil temperaturen selv med oppfylling av nasjonenes mål 

for utslippsreduksjoner som er rapportert inn til FN ikke bare overstige 1,5 men også 2 graders målet 

for klodens oppvarming. CO2 utslippene fra Equinors produksjon og salg av olje og gass er på omtrent 

250 millioner tonn, eller 8 ganger det totale CO2 utslippet innen Norge. For å være bærekraftig må 

Equinor legge om investeringene i ny utbygging og produksjon fra fossil til fornybar energi. Økt 

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

investeringer i fornybar energi bare ca. 5 % av de årlige investeringene, mens ca. 95 % går til olje og 

gassinvesteringer. Omleggingen til 50 % fornybar energi går for sakte. Som et ansvarlig energiselskap 

må Equinor legge om kursen raskere enn planlagt og sikre selskapets fremtid og aksjonærenes 

verdier. 

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 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 asap.  

Strategien med konsekvensutredning legges frem for generalforsamlingen 2023. 
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