
DEÏ KONGETIGE
OtJE. OG ENERGIDEPARTEMENT-------.------

Statsråden

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

Deres ref Vår ref

161111S

Dato

22. jæruar2A16

Vedr Statoils kontrakt i Angola

Jeg viser til brev av l2.januar 20L6fua Kontroll- og konstitusjonskomiteen samt mitt
brev av 18. januar 2016 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Komiteen tar opp en viktig sak, som reiser både prinsipielle og konkrete spørsmål. Slik
komiteens spørsmål er formulert finner jeg det innledningsvis natr¡rlig å knytte noen
generelle kommentarer til rollefordelingen mellom departementets eierstyring og
virksomheten i de selskapene som staten eier eller har eierandeler i. Dette er en
rollefordeling som har ligget fast i lengre tid, og som senest er nedfelt i Meld. St 27
(20L3-20L4) "Etmangfoldig og verdiskapende eierskaprr (eierskapsmeldingen).
Meldingen fikk bred tilslutning i Stortinget da den ble behandlet 5. februar 2A15, jf
Innst. 140 S QAl4.20l5). I tråd med etablert rollefordeling, er det regjeringens
forventning at arbeidet med samfunnsansvar først og fremst er forankret i selskapene
selv, som vil si i selskapenes styrer, at de har en aktiv og sentral rolle, og at de
rapporterer på vesentlige områder i sin årlige beretning. Det forventes at selskapene
har etiske retningslinjer, og at disse er offentlig tiþjengelige.

Arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner er et av fire temaer
innenfor samfunnsansvarsolnrådet som omtales konkret i eierskapsmeldingen. Det
påpekes i meldingen at 'råpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel i arbeidet
mot korrupsjon'r og at et mer måúrettet arbeid i styre og selskap på dette området vil
bidra til å redusere risiko for komrpsjon og derved kunne være verdiøkende for selskap
og eiere. Regjeringen uttry}J<er i meldingen forventninger om at selskapene utviser
størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer, herunder også skatt.
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Det er selskapenes styrer som har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene fra
staten som eier best kan følges opp, og for at disse operasjonaliseres på en
hensiktsmessig måte.

Departementet har klart og tydelig formidlet regjeringens forventninger på

samfunnsansvarsområdet ti1 Statoil. I eíerdialogen mellom departementet og Statoil er
selskapets oppfølging av regjeringens forventninger på dette området et sentralt tema.
Samfunnsansvar er tema på et fast år1ig møte om selskapets bærek¡aftrapport mellom
OED og Statoil, på kvartalsvise kontaktnøter og inngår også i annen eierdialog.

Etter departementets oppfatning arbeider Statoil dedikert og måfrettet med
samfunnsansvar og selskapet er bevisst på å oppfylle regjeringens konkrete
forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingen. Statoil har retningslinjer,
systemer og tiltak for å hindre korrupsjon, og for å håndtere mulige lovbrudd eller
tvilstilfeller som måtte avdekkes på dette feltet.

Statens eierskapspolitikk utøves i henhold til roiledelingen mellom aksjonærer, styre og
ledelse slik det fremgår av selskapslovgivningen og innenfor Íammen av allment
anerkjente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Ut fra etablert roilefordeling mellom departement og selskap, gjelder de spørsmålene
komiteen tar opp i stor grad forhold som faller inn under Statoils løpende arbeid for å
sikre samfunnsansvar og motvirke korrupsjon. Departementet har derfor henvendt seg
til selskapet for å få nødvendig informasjon om saken og spørsmål reist i komiteens
brev. Statoils svar avZ}.januar 20L6følger vedlagt.

Nedenfor er inntaff Statoils orientering om arbeidet med anti-korrupsjon og informasjon
knyttet til tildelingen av utvinningstillatelser iKutanza-området i Angola. Videre følger
svar på komiteens konkrete spørsmål vedrørende Statoils virksomhet i Angola. Svarene
på spørsmål2-4 nedenfor er i sin helhet en gjengivelse av Statoils svar som er innhentet
fra selskapet i sakens anledning.

Nærmere om Statoils arbeid med anti-kormpsjon og åpenhet i oljesektoren
I brev av 2}.januar 2AL6 Êl Oije- og energidepartementet skriver Statoil:

"Statoil har nulltoleranse for korruþsjon. Dette fremgår klart aa sel.skaþets etiske

retningslinier. Dersom selskøþet skulle kor¿kluderø rned at giennomføring au en betaling í,

tilknytning tíl dets aktiai,tet ikke øille uære i sarnsaar rned norsk eller annen releaant anti-
horruþsjonsloagiuning, uil en slik, betaling i.kke gjennomføres. Dette gjelder selu om Støtoil
skulle uære kontrøktsrettslig forþliktet til å foreta en slik betøling.

Statoíls øktiuitet er undeñøgt norsk og a,ndre lands ønti-korruþsjonslougí,uøi,ng (blant
ønnet USA (Foreign Corraþt Pra,cti.ces Act) og Storbritannia ØK Bribery Act) ). For å,

sikre at korruþsjon ikke forekomrner i, Statoils uirksomhet, har selskaþet irnþlernentert et
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omfattende eti.kk og ønti,-korruþsjonsþrograrn. Dette þrogrammet inneholder retningslinjer
for selskaþets arbeid med anti-korrwþsjon og blir fulgt oþþ øu en dedikert anti-
korruþsionsgruþþe þå. seks adaokater med særlig homþetanse þå områ.deL Prograwrnet
omfatter blant annet oþþlæring au ansatte, leaerond,øror og samarbeídsþartnere, jeunli,ge

risikoaurderinger, bakgrunnssjekk øu forretningsþartnere hntegríty due diligence),
oþþfølging au saker raþþortert i selskaþets etikk-hjelþeli,nje og andre kønaler, sørnt
rå.dgiuning þå, konkrete søker.

Det røþþorteres å'ilþ fra administrasjonen til styret þå, þrograrnmeß innhold og oþþfølging.
Aktuelle temaer knyttet til etikk og anti-korruþsjon raþþorteres normølt agså. kuartakuis i
styrets sikkerhet- bærekrafi og etikkutaalg. Som et \edd i det kantinuerlige arbeidet med å.

forbed.re þrogramrnet, ba styret oln en ekstern uwrdering au þrogrammet, sorn ble utført au
aduokalrtrrnaet Couington & Burli,ng LLP. Resultatet aa denne uurderi,ngen ble raþþortert
tìl styret i desernber 2015. Raþþorten slå,rfast at Statoi.l har et <strong onti corruþtion
cornþli.ance þrogrøm that reasonably reflects i,nternational best þrøctices sta,nda,rds,.

Korraþsionsri,siko og mangel þå. å.þenhet er en utfordring i, flere land, der Statoil ha.r
airksonthet og stiller store krau til sel.skaþets oþþfølging ao inaesteringer. Nåz Statoil tikeuel
er tilstede i slike lønd, er det i. trå,d vned støtens foruentninger til norske bedrírter, blant
annet slik det er forrnulert i St,meld. nr. 70 (20084Ð:

oRegieringens syn (er) at norske bed.rifrer også bør engasjere seg i land der þolítiske n7nner
og aerdier auui,ker frø uå,re og der de uil møte etiske utfordringer. Det er da uiktig at den
enkelte bedrift er beaí,sst de utfordringene og dilerwnaene den stå,r ouerfor. Mange bedffier
har en aktía holdning til disse sþørsmalene. De forsøker å. kartlegge de utfordringene s7/n
hnytter seg ti.l eksisterende eller þotensi.elle þrosjekter. Systemøtiske landanalyser,
honsekuensutredninger og konsultasioner med interessenter, køn bidrø til at bedffiene er
bedre rustet til å. møte utþrdri.ngene.,

Et ui,ktig ledd í. arbeidet for å, hindre korruþsjon er å,þenhet rundt betøli,nger. Statoit har
uært en þådriaer nål det gielder større å,þenhet rundt midler innbetølt ti,l ulike lands
myndigheter. Siden 2004 har Statoil friuillig raþþortert i,nntekter og betølinger til
mynd'igheter þå' landniuå,, inkludert Angota huor Statoil har uært et foregangsselskaþ når
det gield,er å.þenhet. Åperuhet orn betalinger muliggiør øt rnan lokatt og i,ntemasjonalt kan
følge þengestrømrner og stí,lle sþørsmå.|ued myndighetenes bruk au statsmidler. Fra og med,
regnskaþså,ret 2014 er raþþorteríngen louþå,lagt, og det stilles krau til raþþortering au
betalí,nger þå þrosjektni,aå,. Statoil støtter også. ini,tiatia som Extractíae Indastries
Transþarency Initiatiae (EITD, soln er en þå.dri,aer for rner å,þenhet rundt betøli,nger tíl
rnynd.igheter i forbindelse rned utuinning aa naturress,ilrser.

Manglende å,þenhet er også, en utfordring nå.r det gielder ukjent eierskøþ i selska,þer. Ukieøt
eierskøþ kan dels aære en følge au lokøl laugiani,ng sorn å,pner for dette, men også.

komþliserte eierstrukturer aia ?nange land kan giøre det aa,nskeli,g å, rtnne huem som er den
egentlige eieren. Slike ornstendigheter kan bidra til å øke risikoen for å, bli i,naoluert i
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korruþsfon, og er en utfordring i flere land, inkludert i Angola. I Angola er Støtoíl þartner
i blokk 37, huor BP er oþeratør. I denne lisensen er det ikke ofentli,g tilgiengelig
informasjon om huern szrn er endelig eier aa en a,u þartnerne. Under slike omstendigheter
utuiser selskaþet særli,g aktsornhet slik at euentuell samhandling rned þartnere med ukjent
eierskaþ skier þå. rent kom.rnersielle uilkå,r herunder at det ikke blir gitt noen utilbørlig
fordel til en slik þart."

Bakg¡runn og rettslige rammer for tildeling av leteområder i Kwanza-området
og Statoils betalinger i Angola
uStatoil har hatt airksomhet i Angola siden 1991. I døg ha,r Statoi,l eierinte,resser i åtte
lisenser til høus, og Statoils egenþrod,uksjon i Angola er omkring 200 000 fat þer dag.
Statoils eíerøndeler i Angola er følgende:

Område*
Congo
Congo
Congo
Kwanza
Kwanza
Kwanza
Kwanza
Kv¡anza

Blokk
15

17

31
9'

25

38

39

40

Eierandel
73,330/o

23,220/o

rÕ,ð!)

20Vo

20Vo

700,6**

61,67'/onn

20Yo

Operatør
Esso Angola
lbtal
BP
Repsol
Total
St¿toil
Statoil
Total

Statoils rolle
Paftner
Partner
Partner
Partner
Parhrer
Operctør
Operatør
Partner

*I tillegg kan det oppþes om at Statoil har trådt ut av blokk 4/05 hvor selskapet var
partner og hadde en eierandel på 20%. Det gjenstår enkeite formaliteter for å
effektuere selskapets uttreden.
**Eierandel basert på at Ecopetrol har trådt ut av lisensene. Det gjenstår enkelte
avklaringer og formaliteter for å effekhrere Ecopetrols uttreden.

Med basis í et mand,at uedtatt ao styret, deltok Statoi.I i 20L1 i en budrwnde sorn resulterte i
at Statoi,l i desernber 2011 inngi,kk þroduksionsdelingsautøle som oþeratørfor blokkene 38
og 39 og sont þørtner i blokkene 22, 25 og 40 i, Kwa,nzø-bassenget utenfor Angoløs kyst.

Det rettslige grunnløget for bud,runden er Angolas þetroleumsl,ou. Petroleumsloaen gir
Sonangol EP eksklusiue rettigheter til å, utøae þetroleumsuirksomhet i Angola. Sonangol
EP er et statseid selskaþ og er underlagt offentlis tilsyn giennom angolansk lou (Lou om
selskøþer i, offentlig sektor 11/13). Sonangol EP ble etøblert i 1976 0g har en omfattende
airksomhet både i, 0g atenfor þetroleurussektoren..

Petroleurnslouen gir Sonangol EP ønledning til å. inui,tere andre þarter ti,l å. delta í
þetroleumsuirksornheten giennorn badprosesser. Deltakelse i sliþe badprosesser kreaer at
deltakeren er þrekaalifi,sert þå, bakgrunn aa teknisk komþetønse og fi,nausi,ell kapa,sitet.
Den aktuelle budranden ble åpnet for deltakelse for rner enn tyue i,nternasjonale
oljeselskaþer, herund,er BP, Total, ConocoPhilliþs, Reþsol, ENI og Statoil.
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De endelþe budkríteriene aar i,nndelt í et arbeidsþrograln ßeisrnikk og brønner som
selskøþene forþIiktet seg til), betaling au signaturbonus (forhå.ndsskatt) og betøting til
sosiale formå'l (sosiale þrosiekter, et forsknings- og teknologisenter og treningsþrogram for
oþþlæring au a.ngolansk personell i oljei,ndustrien).

Sovn en del au budet þå,tok Statoil seg samlede økonorniske forpliktelser þå. omlag USD
1400 mi,llioner. Ðette beløþet i.nklud.erte betaling au signaturbonus og betaling ti| sosiale

formå,l, samt estimerte kostnad.er ued giennomføring øu mi,nimurt. arbeidsþrogr4ln
(houedsakelþ kostnader knyttet til seismikk og boring au letebrønner).

De sarnlede økonorniske forþliktelsene ble giort offentW kjent i Statoils børsmelding
þubli,sert 20. d,esember 2011. Størrelsen þå, de betalingsforþli,ktelser Statoil þå,tok seg
ouerfor Sonangol EP, reflekterte selskaþets syn þå. uerdiskaþningsþotensialet i defern
blokkene sarnt den antatte konkwrransesituøsionen med andre interna,sjonøle oljeselskaþer
ogfordelte seg þå følgende må.te:

Betalingsår
2A12

2013
2074**
2015¡f t(*

2016*'r**

Signaturbonus* {mill NOK}
3t37
7447

0
0
0

Sosiale bidrag* {mill NOK)
28L
t2t
107

112

94
Sum 4584 715

*Statoils kontraktsfestede forpliktelser er i denominert i USD. Tallene ¡ Statoils
bærekr¿ftrapportering er omregnet til NOK.
**Betalingen 'for 20!4 ble gjennomført 31 desember 2013 men rapportert i bærekraftsrapporten
lor 2A74, publisert i 2015.
*+EForelppig tall - vil bli rapportert í bærekraftsrapporten for 2015, som blir publisen i 2016.
****Foreløpig tall - vil bli rapportert i bærekraftsrapporten for 2016, som blir publisert i 2017.

NOK 420 rnillioner au de samlede betalingene ti,I sosiale forrnå,í på, NOK 715 rnillioner er
øremerket til øtableringen au et forsknings- og teknologi,senter.

Sarntlþe lisenser/blokker ble tildelt gjennom inngå.else au en såkalt
þroduksionsdelingsøutale (en a.uta,le per blokk/lisens), sorn beskriuer rettigheter og
forþli.ktelser i tilknytníng til utøaelse aa þetroleumsuirksomheten, herander Statoils
betalingsforþliktelser. Detfremgål au þroduksjonsdelingsaatalene at signaturbonus skulle
beta'les oaer en þeriode þô. ett eller to å.r, og bi,drøg til sosiale forrnål ouer en þeri,ode þå,
inntil fern å,r,

Sonangol EP er ouerfor Støtoit kontraktsrettslis forþliktet til å, benytte r¡idlene til de aatalte
forrnå.l. Selu om rnan þå, et senere tídspunkt skulle konkludere med at Sona,ngol EP ikke
har oþþfult sine kontra,ktsrettslige forþlíktelser til å, benytte midlene ti,l de autalte sosiale
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formå.I, er det ikke nøduendiguis slik øt rnidlene er benyttet i strid med, røleua.nt antí-
korruþsjonslougiani.ng. Yi ai"ser ui.dere til nærrnere redegiørelse for betali,nger ti,l forskøings-
og teknologisenteret i kommentørene til det siste sþørsrnålet ned,enfor."
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Komiteens spørsmål:

1. Har statsråden/Olje- og energidepartementet forsikret seg om at
utbetalingene av signaturbonus og tilskudd til sosiale fond i Angola er fullt
ut i samsvar med norsk lov og retningslinjer?

I eierdialogen med Statoil legges det stor velif på at selskapet opplyser
departementet om hvordan selskapet møter statens forventninger hva gjelder
samfunnsansvar gjennom selskapsinterne systemer, retningslinjer og andre tiltak.
Det følger av rollefordelingen mellom eier og selskapets ledelse at det er selskapets
selv som er ansvarlig for å fø1ge lover og regler nasjonalt og internasjonalt, herunder
at selskapet viser særlig aktsomhet ved utbetalinger og transaksjoner i land hvor
korrupsjon er utbredt.

2. Hva er signafurbonusen betaling for og hvem mottar og forvalter disse
midlene?

Det vises til mottatt svar fra Statoil:

"Signaturbonas er å anse som en forhå,ndsskatt og er et aederlag som betøles for adgang
til å, drioe þetroleumsuirksornhet i et d,ertnert lisensornrå,de. Signaturbonus kreues i flere
Iand i forbindelse rned lisenstildeli.nger i oljeindustrien, blant annet i USA og Brasil.
Signatarbonus betales øormalt i forkant au leteøþtiuiteten for rettighetene til å, utaíhle
et leteornrå,de.

Retten ti,l å, kreue signaturbonus følger a,a derc angolanske þetroleurnslouen (Law
10/0Ð og er nærrnere regulert i Presidental Deuee (80/12). Her fremgår det at
signatarbonasen skal betales ti,l den nosionale konsesionæren, Sonangol EP, som. er
loamessig þrþliktet til å, ouerføre mid.lene til staßkassen (National Treasury). Statoils
betølí,nger aa signøturbonus er giort ti.l Sonangol EPs konto i Angolø.

Anuendelsen au signaturbonus er også, regulert í Presidøntial Decree (50/12). Her er
det sþesifi.sert at rni,dlene blant q,nnet brakes til offentlige inoesteringsþrosiekter og tiltak
innen utd.ønning, helse, ui.tenskaþ og teknologi."

3. Hvem mottar og disponerer midlene i de sosiale fondene som Statoil har
utbetalt 281 millioner til, og til hvilke formål går pengene?

Det vises til mottatt svar fra Statoil:

'Støtoil er í. utgangsþunktet þosi,tia til å. bidra til samfunnsutuikling í.form øu sosiale
bidrøg i de land ui oþererer, særlig i land huor d,et er behoa for styrking au aiktig
hornþetanse og der det stilles særlige krau til lokalt innhold.
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Au de økonomiske forþIiktelser Støtoil þå,toh seg i forbindelse tned inntreden i Kwanza,
utgiorde betalingor til sosiale form.å.I sørnlet som meunt oaer NOK 715 millioner.
Innbetalinger þå NOK 281 millioner f'rernkornmer i Statoils bærekraftsrøþþorteri,ng for
2012, og inngår i beløþet þå. NOK 715 millioner.

Betalingene til sosiale formå,l er kontraktsrettslige forþliktelser sorn Statoí.l þå,tok seg

gjennom inngå,else au þroduksjonsdelingsaatølene, og innebærer betaling aa midler
øremerket sasíale þrosjekter, et forsknings- og teknologisenter og treni,ngsþrogrørn for
oþþlæring øu angolansk personell i, oljeind,ustrien. Betalingene er gjort til Sonøngo|
EPs kontoer i Ango\a."

4. Medfører det riktighet at Slatoil-midler har gått til et system som det ikke
gis innsyn i, og at midler har gått til et forskningssenter som bare
eksisterer på papiret?

Det vises til motlatt svar fra Statoil:

Sonangol EP er þ,ontraktsmessíg forþliktet til å, benytte midlene ørernerket forskni,ngs-
og teknologísenteret som angitt i þroduksjonsdelingsautalen. Sonangol EP er irnidlertid
ikke forþliktet til d. holde Statoil oríentert orn frerndrifren.

Statoil ønsker åþenl+et omkring betali.nger til myndigh.eter og er oþþtatt au at betalinger
til sosiale formå.I brukes sovn autalt og i trå,d med gieldende anti-korruþsjonslougiuníng.
Når det gielder betalinger til Sonøngol EP, har Statoil, formelt og uformelt, bedt ont
innsyn i bruken au midlene øremerket tíl forskní.ngs- og teknologisenteret. Statoil hør
likeuel ikþ,e rnottatt informasjon au betydníng frø Sonangol EP. Det er irnidlerti,d
ofentlig hjent at den 26. august 2015 uedtok regjeringen (council af rninisters) øt
forskni.ngs- og teknologisenteret skalle etøbleres i et nytt datterselskaþ aa Sonangol EP.
Døn 28. seþtember 2Aß blø d,et det þublisert et þresidential decree 079/15)
aedrørende etableringen au forskni.ngs- og teknologisenteret som et eget, statseid selskaþ

ei.et gjennom Srsnangol EP.

I løþet a,a de fi,re å,r sowt, er gå,tt fra første betaling, har Statoil grad,ais økt oþþfølþngen
aa betalingene til forsknings- og teknologisenteret. Støtoi,l føIger oþþ tilgiøngeli,g
informøsion, lokalt og internasjonalt, for å, undersøke om det skulle forøligge konkrete

forhold som tilsier at midlene har gått til andreformål enn det som følger øa

þ r o duksj ons delings au tøI en.

Statoíl har ogsà. foretatt grundige interne uwrderinger aa releaønt anti-
horruþsjonslougi,ani.ng og konsultert wed internasjonalt anerkjente aduoka.trtrr'no.er,

inklud,ert adaokatrtrmaet Wiershohn i forhold til norsk \ou, toseþh Wørin hos Gibson
Dwnr4 som giennom tre å,r monitorerte StatoòIs oþþbygging au øntí,-

horruþsionsþrogramnr.et etter Horton-saken, Couington & BwrLi,ng LLP i forhold tíl
bå.de ameríkansk lou og engelsk lou, og Vi.eíra d,e Almeida &. Associa,dos i forhold ti,l
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angolansk lou. Rå.dene fra d.i,sse aduokatkontorene støtter Statoils oþþføIging au
betalingene og leonklasionen oltl at betøIingene til forsknings- og teknologisenteret er en
h,ontraktsmessþ forþIiktelse som ikke er i strid med releaant anti-
k orruþsj onsl o a giu ning.

I ti.Ilegg har selskaþet dialog med andre internasjonale olieselskaþer med tilsuarende

forþIiktelser, og som foretør tilsuarende betøIinger tí,| forsknings- og teknologisenteret.
Senest í, desernber 2015 b\e d,et, í, forkant aa d,en siste betali.ngen, sendt breu fra Statoil
til Sonangol EP og til d,et angolønske þetroleumsmi,nísteri,et. Ouerfor Sonangol EP
ønmodet Sta,toil om at rnidlene ble ouerført til staßkassen inntil de blir brukt til
utai'kling au forshni,ngs- og teknologisenteret. For å fasilitere en uidereþring au midlene
til statskassen giennomførte Statoil betali,ngen ti,l Sonøngol EPs konto i Angola for
innbetalí,ng a.a signaturbon'u.ser, som Sonangol EP er forþli.ktet ti.l å aidereføre tíI
staßkassen.

SeIa om det ikke gienstå,r flere d,elbetalinger, ail Støtoil også. fortsette å følge oþþ bruken
au d,e innbetalte beløþene oaerfor Sonangol EP. Som et ledd i dette har Støtoil bedt om
møter både rned Sonangol EP og med det angolønske þetroleumsministeriet for å.

dískutere fremdriften nærrnere, og hør foreløþig fått þositiu tilbakemelding þå dette fra
þ et r o I e u m s m in i st e ri, et.

De ti,ltakene Statoil har iuerksa.tt og resultatene aa disse har i.kke gitt selskaþet
grunnlagfor å aastå.fra å. oþþfylle de kontraktuelle forþli.ktelsene til å. giennomføre
b etalinger til forsknings- og teknologisenteret.

Selskaþets ødministrasjon har informert styret om beta,lingene og d,e tiltak og
uurderinger sorn er giort i den forbindelse."

Avslutningsvis vil jeg anføre at jeg med dette har søkt å gi så udørlige svar som
mulig på komiteens spørsmåI.

Med

Tord

vedlegg: Brev av 20. januar 2016fua statoil til olje- og energidepartementet.
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Olje- og energidepartementet
Postboks 8L48 Dep
0033 Oslo
Per e-post: johan.a lstad@oed.dep. no

Det vises til brev datert 13. januar d.å. fra Olje- og energidepartementet addressert til konsernsjef
Eldar Sætre, foranlediget av brev datert L2. januar fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité til
statsråd Tord Lien.

Vi vil, som anmodet om fra departementet, redegjøre for de problemstillinger som er reist i
komiteens brev, Ettersom brevet også stiller spørsmål om departementets oppfølging av
eierskapsmeldingens prinsipper om nulltolleranse for korrupsjon, vil vi først beskrive vårt arbeid med
anti-korrupsjon og økt åpenhet i oljesektoren. Deretter vilvi redegjØre for det faktiske og rettslige
rammeverket knyttet til betalingene i forbindelse med tildeling av letearealer i Kwanza-området i

Angola, før vi kommenterer de konkrete spØrsmålene.

Nærmere om Statoils arbeid med anti-korrupslon og åpenhet i oljesektoren

Statoil har nulltoleranse for korrupsjon. Dette fremgår klart av selskapets etiske retningslínjer.
Dersom selskapet skulle konkludere med at gjennomfpring av en betaling itilknytning til dets
akt¡vitet ikke ville være i samsvar med norsk eller annen relevant anti-korrupsjonslovgivning, vil en
slik betaling ikke gjennomføres. Dette gjelder selv om Stato¡lskulle være kontrahsrettslig forpliktet
til å foreta en slik betaling.

Statoils aktivitet er underlagt norsk og andre lands anti-korrupsjonslovgivning (blant annet USA

{Foreign Corrupt Practices Act) og Storbritannia (UK Bribery Act)}. For å síkre at korrupsjon ikke
forekommer i Statoils virksomhet, har selskapet implementert et omfattende etikk og anti-
korrupsjonsprogram. Dette programmet inneholder retningslinjer for selskapets arbeid med anti-
korrupsjon og blirfulgt opp av en dedikert anti-korrupsjonsgruppe på seks advokater med saerlig
kompetanse på området. Programmet omfatter blant annet opplæring av ansatte, leverandører og
samarbeidspartnere, jevnlige risikovurderinger, bakgrunnssjekk av forretningspartnere (integrity due
diligence), oppfølging av saker rapportert i selskapets etikk-hjelpelinje og andre kanaler, samt
rådgivning på konkrete saker,

Det rapporteres årlig fra administrasjonen til styret på programmets innhold og oppfølging. Aktuelle
temaer knyttet til etikk og anti-korrupsjon rapporteres normalt også kvartalsvis i slyrets sikkerhet-
bærekraft og etikkutvalg. Som et ledd i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre programmet, ba
styret om en ekstern vurdering av programmet, som ble utført av advokatfirmaet Covington &
Burling LLP. Resultatet av denne vurderingen ble rapportert til styret i desember 2015. Rapporten slår
fast at Statoil har et (strong anti corruption compliance program that reasonably reflects
ínternational best practices standa rds)).
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Korupsjonsrisiko og mangel på åpenhet er en utfordring i flere land der Statoil har virksomhet og
stiller store krav til selskapets oppfølging av investeringer. Når Statoil likevel er tilstede i slike land, er
det i tråd med statens forventninger til norske bedrifter, blant annet slik det er formulert i St.meld.
nr. 10 {2008-09):

<Regjeringens syn (er)ot norske bedrifter ogsð bør engasjere seg iland der politiske normer og
verdier awiker fra vðre og der de vil møte etiske utfordringer. Det er do vikt¡g at den enkelte bedrift er
bevisst de utfordringene og dilemmaene den står overfor. Mdnge bedrifter har en aktiv holdning til
d¡sse spørsmålene. De forsØker ô kartlegge de utfordringene som knytter seg til eksisterende eller
potensielle prosjekter. Systematiske landanalyser, konsekvensutredninger og konsultasjoner med
interessenter, kon bidra til at bedriftene er bedre rustet til ã møte utfordringene.>>

Et v¡kt¡g ledd i arbeidet for å hindre korrupsjon er åpenhet rundt betal¡nger. Stato¡l har vært en
pådriver når det gjelder større åpenhet rundt midler innbetalt til ulike lands myndigheter. S¡den 2004
har Statoil frivillig rapportert inntekter og betalinger til myndigheter på landnivå, inkludert Angola
hvor Statoil har vært et foregangssefskap når det gjelder åpenhet. Åpenhet om betalinger muliggjØr
at man lokalt og internasjonalt kan følge pengestrømmer og stille spørsmål ved myndighetenes bruk
av statsmidler. Fra og med regnskapsåret 2014 er rapporteringen lovpålagt, og det stilles krav til
rapportering av betalinger på prosjektnivå. Statoil støtter også initiativ som Extractive lndustries
Transparency lnitiative {ElTl}, som er en pådriver for mer åpenhet rundt betal¡nger til myndigheter i

forbindelse med utvinning av naturressurser.

Manglende åpenhet er også en utfordring når det gjelder ukjent eierskap i selskaper. Ukjent eierskap
kan dels være en følge av lokal lovgivning som åpner for dette, men også kompliserte eierstrukturer
via mange land kan gjøre det vanskelig å finne hvem som er den egentlige eieren. Slike
omstendigheter kan bidra til å øke risikoen for å bli involvert i korrupsjon, og er en utfordring i flere
land, inkludert i Angola. I Angola er Statoil partner i blokk 31, hvor BP er operatør. I denne lisensen er
det ikke offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som er endelig eier av en av partnerne. Under
slike omstendigheter utviser selskapet særlig aktsomhet slik at eventuell samhandling med paftnere
med ukjent eierskap skjer på rent kommersielle vilkår herunder at det ikke blir gitt noen utilbørlig
fordel til en slik part.
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Statoil har hatt virksomhet i Angola siden 1991. I dag har Statoil eierinteresser i åtte lisenser til havs,
og Statoils egenproduksjon i Angola er omkring 200 000 fat per dag. Statoils eierandeler i Angola er
følgende:

Område* Blokk Eierandel Statoils rolle Operatør

Congo 15 L3,33% Partner Esso Angola
Congo 77 23,22% Partner Total
Congo 31 13,33 Partner BP

Kwanza 22 20o/o Partner Repsol
Kwanza 25 20% Partner Total
Kwanza 38 TOYo** Operatør Statoil
Kwanza 39 61,67Yo** Operatør Statoil
Kwanza 40 2A% Partner Total
*l tillegg kan det opplyses om at Statoil har trådt ut av blokk 4,/05 hvor selskapet var
partner og hadde en eierandel pâ 20/o. Det gjenstår enkelte formal¡teter for å effekturere
selskapets uttreden.
*ÈEierandel basert på at Ecopetrol ha r trádt ut av lisensene. Det gjenstår enkelte
avklaringer og formaliteter for å effektuere Ecopetrols uttreden.

Med basis i et mandat vedtatt av styret, deltok Statoil i 2011 ¡ en budrunde som resulterte i at Statoil
i desember 2011 inngikk produksjonsdelingsavtale som operatør for blokkene 38 og 39 og som
partner i blokkene 22,25 og40 i Kwanza-bassenget utenforAngolas kyst.

Det rettslige grunnlaget for budrunden er Angolas petroleumslov. Petroleumsloven gir Sonangol Ep
eksklusive rettigheter til å utøve petroleumsvirkomhet i Angola. Sonangol Ep er et statseid selskap
og er underlagt offentl¡g tilsyn gjennom angolansk lov (Lov om selskaper ioffentlig sektor !L/L31.
sonangol EP ble etablerti 1976 og har en omfattende virksomhet både i og utenfor
petroleumssektoren.

Petroleumsloven gir sonangol EP anledning til å invitere andre parter til å delta i
petroleumsvirksomheten gjennom budprosesser. Deltakelse i slike budprosesser krever at deltakeren
er prekvalifisert på bakgrunn av teknisk kompetanse og finansiell kapasitet. Den aktuelle budrunden
ble åpnet for deltakelse for mer enn tyve internasjonale oljeselskapeç herunder Bp, Total,
ConocoPhillips, Repsol, ENI og Statoil.

De endelige budkriteriene var inndelt i et arbeidsprogram (seismikk og brønner som selskapene
forpliktet seg til), betaling av signaturbonus (forhåndsskatt) og betaling til sosiale formål (sosiale
prosjekter, et forsknings- og teknologisenter og treningsprogram for opplæring av angolansk
personell i oljeindustrien).

Som en del av budet påtok Statoil seg samlede Økonomiske forpliktelser på omlag USD 1400
millioner. Dette beløpet inkluderte betaling av signaturbonus og betaling til sosiale formå|, samt
estimerte kostnader ved gjennomføring av minimum arbeidsprogram (hovedsakelig kostnader
knyttet tilseismikk og boring av letebrønner).
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De samlede Økonomiske forpliktelsene ble gjort offentlig kjent iStatoils børsmelding publisert 20.

desember 2011 {se vedlegg 1}. StØrrelsen på de betalingsforpliktelser Statoil påtok seg overfor
Sonangol EP, reflekterte selskapets syn på verdiskapningspotensialet i de fem blokkene samt den
antatte konkurransesituasjonen med andre internasjonale oljeselskaper og fordelte seg på følgende
måte:

Signaturbonus *

(millNoK)
Sosiale bidrag*
(millNoKl

Betalingsår

2812012 3L37

2013 L447 L2L
2A!4** 0 L07

203.5*',¡* 0 LLz

0 942016*.**"rr

Sum 4584 715
+Statoils kontraktsfestede forpliktelser er ¡ denom¡nert i USD. Tallene

i Statoils bærekraftrappo.terins er omresnet til NOK.
**Betalingen for 2014 ble gjennomført 31 desember 2013 men
rapportert ¡ bærekraftsrapporten for 2014, publisert i 2015.
***Foreløpig tall - vil bli rapportert i bærekraftsrapporten for 2015,

som blir publisert i 2016,
t***Foreløpig tall - vil bll rapportert i bærekraftsrapporten for 2016,

som blir oublisert i 2017.

NOK 420 millioner av de samlede betalingene til sosiale formål på NOK 715 millioner er øremerket til
etableringen av et forsknings- og teknologisenter.

Samtlige lisenser/blokker ble tildelt gjennom inngåelse av en såkalt produksjonsdelingsavtâ[e {en
avtale per blokk/lisens), som beskriver rettigheter og forpliktelser itilknytning til utøvelse av

petroleumsvirksom heten, herunder Stato¡ls beta lingsforpliktelser. Det f remgå r av

produksjonsdelingsavtalene at signaturbonus skulle betales over en periode på ett eller to år, og

bidrag til sosiale formål over en periode på inntil fem år.

Sonangol EP er overfor Statoil kontraktsrettslig forpliktet til å benytte midlene t¡l de avtalte formå1.

Selv om man på et senere tidspunkt skulle konkludere med at Sonangol EP ikke har oppfylt sine

kontraktsrettslige forpliktelser til å benytte midlene til de avtalte sosiale formå1, er det ikke

ngdvendigvis slik at midlene er benyttet istrid med relevant anti-korrupsjonslovgivning. Vi viser
videre til nærmere redegjørelse for betalinger til forsknings- og teknologisenteret i kommentarene til
det siste spørsmålet nedenfor.

Kommentarer til komiteens spørsmål til departementet

Stortingets kontroll og konstitusjonskomité reiser flere spørsmål i sitt brev til departementet, Vi vil
redegjøre for og kommentere de forhold som angår Statoils virksomhet.

Hva er sisnaturbonus betaling for os hvem mottar oq forvalter disse midlene?

Signaturbonus er å anse som en forhåndsskatt og er et vederlag som betales for adgang til å drive
petroleumsvirksomhet i et definert lisensområde. Signaturbonus kreves i flere land i forbindelse med
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oljeindustrien, blant annet i USA og Brasil. Signaturbonus betales normalt iforkant
for rettighetene til å utvikle et leteområde.

Retten til å kreve signaturbonus følger av den angolanske petroleumsloven (Law 10/04) og er
nærmere regulert i Presidental Decree (80/LZ\. Herfremgår det at s¡gnaturbonusen skal betales til
den nasjonale konsesjonæren, sonangol EP, som er lovmessig forpliktet til å overføre midlene til
statskassen (National Treasury). Statoils betalinger av signaturbonus er gjort til Sonangol Eps konto ¡

Angola,

Anvendelsen av signaturbonus er også regulert i Presidential Decree (SOlfzj. Her er det spesifisert at
midlene blant annet brukes til offentlige investeringsprosjekter og tiltak innen utdanning, helse,
vitenskap og teknologi.

Hvem mottar og disponerer midlene i de sosiale fondene som Statoil har utbetalt 281 mill¡oner
kroner tif, oe til hvilket formål eår peneene.

Stato¡l er i utgangspunktet positiv til å bidra til samfunnsutvikling i form av sosiale bidrag i de land vi
opererer, særlig i land hvor det er behov for styrking av viktig kompetanse og der det stilles særlige
krav til lokalt innhold.

Av de økonomiske forpliktelser Statoil påtok seg iforbindelse med inntreden i Kwanza, utgjorde
betalinger til sosiale formål samlet som nevnt over NOK 715 millioner. lnnbetalinger på NOK 2g1
millioner fremkommer i statoils bærekraftsrapporter¡ng for 20t2, og inngår i beløpet på NoK 7L5
millioner.

Betalingene til sosiale formål er kontraktsrettslige forpliktelser som Statoil påtok seg gjennom
inngåelse av produksjonsdelingsavtalene, og innebærer betaling av midler øremerket sosiale
prosjekter, et forsknings- og teknologisenter og tren¡ngsprogram for opplæring av angolansk
personell i oljeindustrien. Betalingene er gjort tilsonangol EPs kontoer iAngola.

Medfdrer det riktiehet at Statoil-midler har sått til et svstem som det ikke eís innsvn i, oe at midler
har gått til et forskninessenter som bare eksisterer på papiret?

Sonangol EP er kontralctsmessig forpliktet til å benytte midlene øremerket forsknings-og
teknologisenteret som angitt i produksjonsdelingsavtalen. Sonangol EP er imidlertid ¡kke forpliktet til
å holde Statoil orienteñ om fremdriften.

Statoil Ønsker åpenhet omkring betalinger til myndigheter og er opptatt av at betalinger til sosiale
formål brukes som avtaft og i tråd med gjeldende anti-korrupsjonslovgivning. Når det gjelder
betalinger til Sonangol EP, har Statoil, formelt og uformelt, bedt om innsyn i bruken av midlene
øremerket til forsknings-og teknologisenteret. Statoil har likevel ikke rnottatt informasjon av
betydning fra Sonangol EP. Det er imidlertid offentlig kjent at den 26. august 2015 vedtok regjeringen
(council of ministers) at forsknings- og teknologisenteret skulle etableres i et nytt datterselskap av
Sonangol EP, Den 28. september 2015 ble det det publisert et presidential decree (L7ghs!
vedrørende etableringen av forsknings- og teknologisenteret som et eget, statseid selskap eiet
gjennom Sonangol EP.

I lØpet av de fire år som er gått fra første betaling, har Statoil gradvis økt oppfølgingen av betalingene
til forskn ings- og teknologisenteret.
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Stato¡l følger opp tilgjengelig informasjon, lokalt og internasjonalt, for å undersøke om det skulle

foreligge konkrete forhold som tilsier at midlene har gått til andre formål enn det som fglger av

produksjonsdelingsavta len.

Statoil har også foretatt grundige interne vurderinger av relevant anti-korrupsjonslovgivning og

konsultert med internasjonalt anerkjente advokatfirmaer, inkludert advokatfirmaet Wiersholm i

forhold til norsk lov, Joseph Warin hos Gibson Dunn, som gjennom tre år monitorerte Statoils

oppbygging av anti-korrupsjonsprogrammet etter Horton-saken, Covington & Burling LLP iforhold til
både amerikansk lov og engelsk lov, og Vieira de Almeida & Associados i forhold til angolansk lov.

Rådene fra disse advokatkontorene støtter Statoils oppfølging av betalingene og konklusjonen om at

betalingene til forsknings- og teknologisenteret er en kontraktsmessig forpliktelse som ikke er i strid
med relevant a nti-korru psjonslovgivning,

Itillegg har selskapet dialog med andre internasjonale oljeselskaper med tilsvarende forpliktelser, og

som foretar tilsvarende betalinger til forsknings- og teknologisenteret.

Senest i desember 2015 ble det, i forkant av den siste betalingen, sendt brev fra Statoil til Sonangol

EP og til det angolanske petroleumsministeriet. Overfor Sonangol EP anmodet Statoil om at midlene

ble overført til statskassen inntil de blir brukt t¡l utvikling av forsknings- og teknologisenteret. For å

fasilitere en videreføring av midlene til statskassen gjennomfprte Statoil betalingen til Sonangol EPs

konto i Angola for innbetaling av signaturbonuser, som Sonangol EP er forpliktet til å videreføretil
stâtskassen.

Selv om det ikke gjenstår flere delbetalinger, vil Statoil også fortsette å følge opp bruken av de

innbetalte beløpene overfor Sonangol EP. Som et ledd i dette har Statoil bedt om møter både med

Sonangol EP og med det angolanske petroleumsmin¡steriet for å diskutere fremdriften nærmere, og

har foreløpig fått positiv tilbakemelding på dette fra petroleumsministeriet.

De tiltakene Statoil har iverksatt og resultatene av disse har ikke gitt selskapet grunnlag for å avstå fra
å oppfylle de kontraktuelle forpliktelsene til å gjennomføre betalinger til forsknings- og

teknologisenteret.

Selskapets adminstrasjon har informert styret om betalingene og de tiltak og vurderinger som er
gjort i den forbindelse.

Med hilsen

n
+ü-

Eldar Sætre
Konsernsjef Statoil ASA
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KORREKSJON: Statoil blir operatør for presalt-blokker i
Angola

Dette -er en korreksion av meldingen fra 12:2120.12.2011
CET. Arsaken til
korreksjonen er: I avsnittet som starter med
'Arbeidsprogrammet består av...."
er 18.400 kvadratmeter erstattet med 18.400
kvadratkilometer.

Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har fått titdett rotlen som
operatør for blokkene
38 og 39 og -Çeltakelse på blokkene 22,25 og 40 i Kwanza-
bassenget offshore
Angola.

Dette er konklusþnen etter den internasjonale begrensede
budrunden som Sonangol
har anangert for tilgang-til pre-salt-områder i Kwanza-
bassenget utenfor kysten
av Angola.

- Tildelingen_av to operatørskap i Angola er en viktig
milepael for Statoil. Vi
mener de angolanske presaltforekomstene tilsvarer
presaltområdene i Brasil der
det er.gjort slore funn de siste årene. Tidlig tilgang i dette
nye re¡eomraoet
gir.oss.en betydelig mulighet for økt verdiskaping dersom
potensialet bekreftes,
sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Statoil er operctør på følgende blokker, med en andel på
55 prosent:

" Blokk 38 - Partnere er€onangol P&P og China
Sonangol med andeler på

henholdsvis 30 og 15 prosent.
* Blokk 39 - Paftnere er Sonangol P&P oq Total med

andeler på henholdsvis 30
og 15 prosent.

Statoil er parlner på følgende blokker, med en andel på 20
prosent:

1 Utskriftsdato 18.01.2016



" Blokk 22 - Repsol er operatør med en andel på 30
prosent, og Sonangol P&P er

parlner med en andel på 50 prosent.
* Blokk 25 - Total er operatør med en andel på 35

prosent, og BP og Sonangol
P&P er partnerè med andeler på henholdsvis 15 og 30

prosent.' - Blokk 40 - Total er operatør med en andel på 50
prosent, og Sonangol P&P er

partner med en andel på 30.

De øvrige partnerne bærer Sonangols eierinteresse på 30
% gjennom letefasen.
Stalbil vil påta seg en økonomisk forpliktelse på om lag
1400 millioner
amerikanske dollar knyttet til den ovennevnte tildelingen,
inkludert
signaturbonus og minimum forpliktet arbeidsprogram.

Arbeidsprogrammet består av innsamling av 3D-seismikk
over et område på 18.400
kvadratkilometer og deltakelse itil sammen åtte
letebrønner samt bidrag til
utvikling av Sonangols forsknings- og teknologisenter,
samfunnsprosjekter og
opplæring av ansatte i Sonangol.

Statoils tekniske ekspertise og undergrunnskompetanse,
erfaring fra leting pá
store havdyp internasjonalt og resultater innenfor
planlegging og gjennomføring
av store komplekse prosjekter til havs, utgjør en verdifull
erfaring for á
realiseie letepotensialet i pre'saltområdene i Angola.

Statoil er allerede partner med andeler i blokkene 4105,15,
15/06, 17 og 31.
Den angolanske kontinentalsokkelen er en av de største
bidragsyterne til
Statoils produksjon utenfor Norge, Statoils egenproduksjon
fra blokkene 15, 17
og 4/05 var om lag 173.000 fat oljeekvivalenter per dag i

2010 - noe som
tilsvarer 34 prosent av selskapets samlede internasjonale
produksjon av olje og
gass.

Mer informasjon:

lnvestor relatìons Norge:
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
mobil: +47 957 83

lnvestor relations USA:
Moñen Sven Johannessen, direktør, investor relations
USA,
mobil: +1 203 5702524

Presse:
Bård Glad Pedersen, pressetalsmann, media relations,
mobil:+47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven $5-1 2
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