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Valg av valgkomité på ordinær generalforsamling 11. april 2019 

Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i Arcus ASA ("Selskapet") den 11. 

april 2019 som har blitt sendt til Selskapets aksjonærer 7. mars 2019. Innkallingen med 

vedlegg er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.arcus.no/investor. Det 

fremgår av valgkomitéens innstilling som er vedlagt innkallingen, at det skal 

gjennomføres valg av medlemmer til valgkomitéen i den ordinære generalforsamlingen. 

Dette punktet har falt ut av dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. Selskapet 

har derfor utarbeidet vedlagte tillegg til innkallingen hvor det fremgår at et nytt punkt 13 

"Valg av medlemmer til valgkomitéen" skal legges til agendaen for den ordinære 

generalforsamlingen. Som følge av at det legges til et nytt punkt på dagsorden er det 

også utarbeidet et nytt oppdatert fullmaktsskjema som er vedlagt. Aksjonærer som 

ønsker å være representert ved fullmektig i den ordinære generalforsamlingen bes om å 

benytte det nye oppdaterte fullmaktsskjemaet. Utover dette er det ikke gjort noen 

endringer i dagsorden eller innkallingen. Tillegget til innkallingen er også tilgjengelig på 

Selskapets hjemmeside www.arcus.no/investor. 
 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Per Bjørkum, per.bjorkum@arcus.no, mobil 

+47 92255777 

 

 
Election of Nomination Committee at annual general meeting 11 April 2019 

Reference is made to the notice to the annual general meeting of Arcus ASA (the 

"Company") on 11 April 2019 that has been submitted to all shareholders on 7 March 

2019. The notice is also available on the Company's web pages www.arcus.no/investor. 

It is stated in the Nomination Committees proposal, which is attached to the notice, that 

members of the Nomination Committee shall be elected at the annual general meeting. 

This item has not been included on the agenda of the annual general meeting. The 

Company has therefore prepared the attached addition to the notice stating that a new 

item 13 "Election of members to the Nomination Committee" shall be added to the 

agenda of the annual general meeting. Due to a new item 13 being added to the agenda, 

a new updated power of attorney has been prepared and is attached. Shareholders that 

wish to be represented by proxy at the annual general meeting are asked to use the new 

updated power of attorney. Other than this there are no amendments to the agenda or 

the notice. The addition to the notice is also available on the Company's web pages  

www.arcus.no/investor. 

 
For further information, please get in touch with: Per Bjørkum, per.bjorkum@arcus.no, 

mobile +47 92255777 

 

http://www.arcus.no/investor
http://www.arcus.no/investor
mailto:per.bjorkum@arcus.no
http://www.arcus.no/investor
http://www.arcus.no/investor
mailto:per.bjorkum@arcus.no
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ARCUS ASA 

 

 

Tillegg til innkalling til 

ordinær generalforsamling 

Addition to the notice of the annual 

general meeting 

 

Det vises til innkalling til ordinær general- 

forsamling i Arcus ASA ("Selskapet) 11. 

april 2019 kl. 13 CET i Selskapets lokaler i 

Destilleriveien 11, 1483 Hagan 

("Innkallingen"). 

Reference is made to the notice to the 

annual general meeting of Arcus ASA (the 

"Company") that will be held on 11 April 

2019 at 13.00 hours CET at the Company's 

premises at Destilleriveien 11, 1483 Hagan 

(the "Notice"). 
 

Innkallingen har blitt sendt til alle 

aksjonærer med kjent adresse 7. mars 

2019 og er også tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside www.arcus.no/investor. 

The Notice has been submitted to all 

shareholders with known address on 7 

March 2019 and is also available at the 

Company's website www.arcus.no/investor.

 

Det fremgår av valgkomiteens innstilling 

inntatt som vedlegg 5 til Innkallingen, at 

det skal foretas valg av medlemmer til 

valgkomiteen på den ordinære 

generalforsamlingen. Dette punktet har falt 

ut av dagsorden for den ordinære 

generalforsamlingen og et nytt punkt 13 

legges herved til agendaen for den 

ordinære generalforsamlingen. 

It follows from the Nomination 

Committee's proposal attached as 

Appendix 5 to the Notice that members of 

the Nomination Committee shall be elected 

at the annual general meeting. This item 

has not been included on the agenda for 

the annual general meeting and a  new item 

13 is hereby added to the agenda of the 

annual general meeting. 

 

Tillegg til dagsorden for den ordinære 

generalforsamlingen: 

Addition to the agenda for the annual 

general meeting: 

 

13. Valg av medlemmer til 

valgkomitéen 

Det vises til valgkomitéens innstilling som 

er inntatt som vedlegg 5 til Innkallingen.

13. Election of members to the 

Nomination Committee 

Reference is made to the Nomination 

Committee's proposal attached as 

Appendix 5 to the Notice. 

 

 

Som følge av at det legges til et nytt punkt 

13 på dagorden er det utarbeidet et nytt 

oppdatert fullmaktsskjema. Det nye 

fullmaktsskjemaet er vedlagt dette 

tillegget til Innkallingen som vedlegg 1. 

Due to a new item 13 having been added 

to the agenda a new updated power of 

attorney has been prepared. This new 

power of attorney is attached to this 

addition to the Notice as Appendix 1. 

http://www.arcus.no/investor
http://www.arcus.no/investor
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Utover  dette  er  det  ingen  endringer  i Other than this there are no amendments 

dagsorden eller Innkallingen. to the agenda or the Notice. 
 

Dette tillegget til  Innkallingen  med vedlegg 

er også tilgjengelig på Selskapets 

internettside www.arcus.no/investor. 

This addition to the Notice with the 

Appendix is also available on the 

Company’s web page 

www.arcus.no/investor.

 

 

 

 

 

 

 
Oslo, 19. mars/ 19 March 2019 

På vegne av styret i Arcus ASA/ 

On behalf of the Board of Directors of Arcus ASA 

 

 

 
 

Michael Holm Johansen 

Styrets leder/Chairman 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

1. Skjema for fullmakt 

Appendix: 

1. Power of attorney 

http://www.arcus.no/investor
http://www.arcus.no/investor


  

Appendix 1 

 

POWER OF ATTORNEY 

ARCUS ASA 

ANNUAL GENERAL MEETING 11 APRIL 2019 
 
 
 

Shareholder who does not return the form "NOTICE OF 

ATTENDANCE – ANNUAL GENERAL MEETING 11 April 

2019" (see the previous page), and therefore wishes to 

authorise another person to act on his or her behalf at 

the Annual General Meeting on 11 April 2019, must 

complete this power of attorney form and return it to: 

Nordea Bank Abp, branch in Norway, Essendrops gate 

7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway 
or  E-mail: nis@nordea.com. 

 
The power of attorney should be received by us 

no later than 8 April 2019 at 16:00 hours (CET). 

The undersigned hereby grants (please tick): 

 
The Chairman of the Board, Michael Holm Johansen, 
or the person he appoints, or 

 
Name of attorney (please use capital letters) 

 

.................................................................... 

power of attorney to attend and vote for my/our shares 

at the annual general meeting of Arcus ASA to be held 

on 11 April 2019 at 13.00 hours (CET). If the power of 

attorney form is submitted without stating the name of 

the attorney, the power of attorney will be deemed to 

have been given to the Chairman of the Board Michael 

Holm Johansen or the person he appoints. 

 
The votes shall be cast in accordance with the 

instructions below. Please note that if the alternatives 

below are not ticked off, this will be deemed to be 

an instruction to vote "in favour" of the proposals 

in the notice, provided, however, that the attorney 

determines the voting to the extent proposals are put 

forward in addition to, instead of, or as adjustments to 

the proposals in the notice. 

 

  
 

  
 

The shareholder’s name and address: ............................................................................................................................................................. 

 

Date: .......................... Place: .................................................. Shareholder’s signature: ............................................................................ 

 
If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of cerficate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to 

this power of attorney. 

Item  Agenda 

At the 

In favour Against  Abstain  discretion Item  Agenda 

At the 

In favour Against  Abstain  discretion 

 

 

 

 

2. Approval of the 

 

3.  
 

 

 

annual accounts 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Determination of

 

 
Determination of

remuneration for 
 

 
 

Authorization to 

 

 
 
 

Authorization to
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Vedlegg 1 

 

FULLMAKT 

ARCUS ASA 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. APRIL 2019 
 
 
 

Aksjonærer som ikke returnerer “PÅMELDINGSSKJEMA – 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. APRIL 2019” 

(se tidligere side), og som derfor ønsker å gi en annen 

person fullmakt til å opptre på hans eller hennes vegne 

på ordinær generalforsamling 11. april 2019, må fylle ut 

dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: 

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, 

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 
eller e-post: nis@nordea.com. 

 
Fullmakten må være mottatt av oss senest 8. april 

2019 kl. 16.00 (CET). 

Undertegnende gir herved (vennligst sett kryss): 

 
Styreleder Michael Holm Johansen eller den han 
utnevner, eller 

 
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) 

 

.................................................................... 

fullmakt til å delta på og stemme for mine/våre aksjer 

på ordinær generalforsmaling i Arcus ASA, som vil bli 

avholdt 11. april 2019 kl. 13.00 (CET). 

Dersom fullmaktsskjemaet innsendes uten at navn på 

fullmektig er spesifisert, vil fullmakten anses for å ha 

blitt gitt til styreleder Michael Holm Johansen eller den 

han utnevner. 

 
Stemmene skal avgis i henhold til instruksjonene under. 

Vennligst bemerk at dersom det ikke er krysset av 

for alternativene under, vil dette anses for å være 

en instruksjon om å stemme “for” forslagene i 

innkallingen, likevel slik at fullmektigen beslutter 

stemmegivningen i den grad forslag til fremsatt i tillegg 

til, i stedet for eller som justering av forslagene i 

innkallingen. 

 
  

Agenda for ordinær 
    

Fullmektig 
  

Agenda for ordinær 
    

Fullmektig 
Pkt generalforsamling For Mot Avstår avgjør Pkt generalforsamling For Mot Avstår avgjør 

 

  
 

Aksjonærens  navn  og  adresse:  ....................................................................................................................................................................... 

 

Dato: .......................... Sted: .................................................. Aksjonærens signatur: ............................................................................... 

 
Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller eventuelt en egen fullmakt i denne fullmakten. 

 

 

å medundertegne

 

 
2. Godkjennelse av

innkallingen og

 

3. Presentasjon av 

Selskapets resultat

 

INGEN AVSTEMNING 

4. Godkjennelse av 

Selskapets årsregns-

 

Godkjennelse av 

erklæringen om

ledende ansatte 

 
Godkjennelse av
langsiktig insentiv- 

 

Godkjennelse av 

revisors godtgjørelse 
 
 

styrets medlemmer 

 

 

 

 

 

 

selskapets aksjer 
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