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FUSJONSPLAN

Denne fusjonsplanen ("Fusjonsplanen") er inngått den 29. september 2020 av styrene i
(1)

Arcus NewCo AS, organisasjonsnummer 925 510 459 (det "Overdragende Selskap");

(2)

Arcus Holding AS, organisasjonsnummer 925 510 440 (det "Overtakende Selskap"); og

(3)

Arcus ASA, organisasjonsnummer 987 470 569 ("Morselskapet").

1.

INTRODUKSJON

1.1

Styrene i det Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap har avtalt å foreslå for deres
respektive generalforsamlinger at det Overdragende Selskapet fusjoneres inn i det Overtakende
Selskapet ved overføring av alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i det Overdragende
Selskapet til det Overtakende Selskapet, at aksjonærene i det Overdragende Selskapet mottar
fusjonsvederlag som inntatt i punkt 3 og at det Overdragende Selskapet oppløses ("Fusjonen").

1.2

Fusjonen gjennomføres som et ledd i å danne en ny juridisk struktur i Arcus-konsernet hvor de
nåværende datterselskapene av Morselskapet vil overføres til det Overtakende Selskapet. For å
oppnå denne strukturen vil Morselskapet fisjoneres med det Overdragende Selskapet som
overtakende selskap samtidig med Fusjonen ("Fisjonen"). En separat fisjonsplan for Fisjonen
inngås samtidig som denne Fusjonsplanen.

2.

FUSJONERENDE SELSKAPER
Overdragende Selskap:
Arcus NewCo AS
Adresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan
Forretningskommune: Nittedal
Organisasjonsnummer: 925 510 459
Overtakende Selskap:
Arcus Holding AS
Adresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan
Forretningskommune: Nittedal
Organisasjonsnummer: 925 510 440
Morselskapet:
Arcus ASA
Adresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan
Forretningskommune: Nittedal
Organisasjonsnummer: 987 470 569

3.

FUSJONEN

3.1

Styrene i det Overtakende Selskap og det Overdragende Selskap er blitt enige om å foreslå for
generalforsamlingene i de respektive selskaper at selskapene fusjonerer som beskrevet i denne
Fusjonsplan ved at det Overdragende Selskap overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som en helhet til det Overtakende Selskap.

3.2

Som fusjonsvederlag skal aksjonærene i det Overdragende Selskap per Virkningstidspunktet (slik
definert i punkt 7) motta vederlag i form av en økning av pålydende verdi på sine aksjer i
Morselskapet per Virkningstidspunktet.
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3.3

Som aksjeinnskudd for økning av pålydende på aksjene i Morselskapet vil Morselskapet motta
en fordring på det Overtakende Selskap. Denne fusjonsfordringen anvendes som tingsinnskudd
i Morselskapet.

3.4

Fusjonsfordringen som beskrevet over i punkt 3.3. over utstedes av Overtakende Selskap med
Morselskapet som kreditor, og tilsvarer netto bokført verdi som det Overtakende Selskapet tilføres
gjennom Fusjonen.

3.5

En oversikt som viser utkast til åpningsbalanser i det Overdragende Selskapet, det Overtakende
Selskapet og Morselskapet før Fusjonen (men etter Fisjonen) og etter Fusjonen er inntatt som
Vedlegg G til Fusjonsplanen.

3.6

Fusjonen skal gjennomføres etter bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 13.

4.

GODKJENNELSE AV GENERALFORSAMLINGENE

4.1

Tidspunktet for generalforsamlingene
Fusjonsplanen skal fremlegges for ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis det
Overdragende Selskap og det Overtakende Selskap på samme dag, foreløpig planlagt å
avholdes innen utløpet november 2020. På samme dag skal forslag om kapitalforhøyelse
fremlegges for en ekstraordinær generalforsamling i Morselskapet.

4.2

Forslag til generalforsamlingsvedtak i det Overtakende Selskap
Styret i det Overtakende Selskap skal foreslå at det Overtakende Selskaps generalforsamling
treffer følgende vedtak:
"Den foreslåtte fusjonen mellom Arcus Holding AS som overtakende selskap, Arcus NewCo AS
som overdragende selskap og Arcus ASA som vederlagsutstedende selskap, godkjennes i
samsvar med styrets forslag til fusjonsplan.
Fusjonen gjennomføres ved oppløsning av Arcus NewCo AS og utstedelse av vederlag til
aksjonærene i Arcus NewCo AS ved en økning av pålydende verdi av aksjene de eier i Arcus
ASA. Økningen av pålydende på aksjene i Arcus ASA gjennomføres ved at Arcus Holding AS
utsteder en fusjonsfordring pålydende NOK 547 153 412,48 direkte til Arcus ASA (som tilsvarer
den netto bokførte verdi av alle eiendeler som overføres til Arcus Holding AS gjennom fusjonen),
som brukes som et tingsinnskudd i en kapitalforhøyelse i Arcus ASA.
Arcus NewCo AS oppløses ved gjennomføring av fusjonen."

4.3

Forslag til generalforsamlingsvedtak i det Overdragende Selskap
Styret i det Overdragende Selskap skal foreslå at det Overdragende Selskaps generalforsamling
treffer følgende vedtak:
"Den foreslåtte fusjonen mellom Arcus Holding AS som overtakende selskap, Arcus NewCo AS
som overdragende selskap og Arcus ASA som vederlagsutstedende selskap, godkjennes i
samsvar med styrets forslag til fusjonsplan.
Fusjonen gjennomføres ved oppløsning av Arcus NewCo AS og utstedelse av vederlag til
aksjonærene i Arcus NewCo AS ved en økning av pålydende verdi av aksjene de eier i Arcus
ASA. Økningen av pålydende på aksjene i Arcus ASA gjennomføres ved at Arcus Holding AS
utsteder en fusjonsfordring pålydende NOK 547 153 412,48 direkte til Arcus ASA (som tilsvarer
den netto bokførte verdi av alle eiendeler som overføres til Arcus Holding AS gjennom fusjonen),
som brukes som et tingsinnskudd i en kapitalforhøyelse i Arcus ASA.
Arcus NewCo AS oppløses ved gjennomføring av fusjonen."

4.4

Forslag til generalforsamlingsvedtak i Morselskapet
Styret i Morselskapet skal foreslå at generalforsamlingen i Morselskapet treffer følgende vedtak:
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(i)

"Generalforsamlingen godkjenner og tiltrer fusjonsplanen datert 29. september 2020
mellom Arcus NewCo AS og Arcus Holding AS med økning av pålydende på aksjene i
selskapet som vederlag, slik denne er fremlagt av styret.

(ii)

Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 337 803 484,33 ved oppskrivning av aksjenes
pålydende fra NOK 0,034 med NOK 4,966 til NOK 5,00. Aksjeinnskuddet per aksje er
NOK 8,044 (avrundet).

(iii)

Kapitalforhøyelsen gjennomføres som et ledd i fusjon mellom Arcus NewCo AS som
overdragende selskap, Arcus Holding AS som overtakende selskap og selskapet som
vederlagsutstedende selskap. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i form av en fusjonsfordring
stor NOK 547 153 412,48 på Arcus Holding AS.

(iv)

Økningen av pålydende anses som tegnet når fusjonsplanen er godkjent av
generalforsamlingen i Arcus NewCo AS.

(v)

Aksjeinnskuddet anses overført på det tidspunktet Foretaksregisteret registrerer
gjennomføringen av fusjonen.

(vi)

Det utstedes ingen nye aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelsen og kapitalforhøyelsen
har ingen betydning for eksisterende aksjers rett til utbytte.

(vii)

Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.

(viii)

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir ny aksjekapital og nytt pålydende etter
gjennomføring av kapitalforhøyelsen.

(ix)

Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om en fondsemisjon i
selskapet, samt vedtak om fisjon av selskapet slik det fremgår av fisjonsplanen datert
29. september 2020 mellom selskapet og Arcus NewCo AS."

5.

MELDINGER TIL FORETAKSREGISTERET

5.1

Partene skal så snart som mulig melde Fusjonsplanen til Foretaksregisteret, jf. allmennaksjeloven
§ 13-13.

5.2

Godkjennelse av Fusjonsplanen i de respektive generalforsamlingene skal meldes til
Foretaksregisteret så snart som praktisk mulig etter at generalforsamlingene er avholdt i tråd med
allmennaksjeloven § 13-14.

5.3

Gjennomføring av Fusjonen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til Fusjonsplanens
punkt 7.

6.

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

6.1

Gjennomføring av Fusjonen er betinget av at
(i)

generalforsamlingen i det Overtakende Selskap har godkjent Fusjonen i tråd med
punkt 4.2;

(ii)

generalforsamlingen i det Overdragende Selskap har godkjent Fusjonen i tråd med
punkt 4.3;

(iii)

generalforsamlingen i Morselskapet har godkjent kapitalforhøyelsen som er påkrevet for å
levere fusjonsvederlaget i tråd med punkt 4.4;

(iv)

fristen for innsigelser etter allmennaksjeloven § 13-15 er utløpt;

(v)

det er ikke fremsatt innsigelser fra kreditorer eller at eventuelle innsigelser fra kreditorer er
avgjort eller endelig avvist; og
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(vi)

Fisjonen er gjennomført i henhold til fisjonsplanen datert 29. september 2020.

7.

GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

7.1

Når betingelsene i punkt 6 er oppfylt skal det Overtakende Selskap melde gjennomføringen av
Fusjonen til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 13-17 (1).

7.2

På tidspunktet for registrering av Fusjonen i Foretaksregisteret ("Virkningstidspunktet"), skal
det Overdragende Selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser anses overdratt til det
Overtakende Selskap jf. allmennaksjeloven § 13-17. På samme tidspunkt oppløses det
Overdragende Selskap.

8.

REGNSKAPSMESSIG VIRKNINGSTIDSPUNKT
Transaksjoner i det Overdragende Selskap skal regnskapsmessig anses å være foretatt for det
Overtakende Selskaps regning fra og med 1. januar 2021.

9.

SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

9.1

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig virkning fra det tidspunkt som følger av
skatteloven.

9.2

Fusjonen vil gjennomføres som en skattefri fusjon i overensstemmelse med skatteloven
kapittel 11.

9.3

Fusjonen skjer med skattemessig kontinuitet slik at Overtakende Selskap overtar skattemessige
posisjoner tilknyttet de overførte eiendelene, rettighetene og forpliktelsene fra det Overdragende
Selskap.

10.

VILKÅR FOR AKSJONÆRRETTIGHETER
Det gjelder ingen særskilte vilkår for utøvelse av aksjonærrettigheter i det Overtakende Selskap
eller for registrering i aksjeeierregisteret til det Overtakende Selskap.

11.

RETTIGHETER FOR AKSJEEIERE MED SÆRLIGE RETTIGHETERE OG INNEHAVERE AV
TEGNINGSRETTER

11.1

Ingen aksjeeiere i det Overdragende Selskap har særlige rettigheter som nevnt i
allmennaksjeloven § 13-6 (1) nr. 5.

11.2

Det foreligger ikke rettigheter som nevnt i allmennaksjeloven §§ 11-1, 11-10 eller 11-12 i det
Overdragende Selskap.

12.

SÆRLIGE RETTER OG FORDELER
Ingen av medlemmene i styrene, daglig leder eller uavhengig sakkyndige mottar noen særlige
rettigheter eller fordeler i forbindelse med Fusjonen, jf. allmennaksjeloven § 13-6 (1) nr. 6.

13.

FULLMAKT TIL Å FORETA ENDRINGER I FUSJONSPLANEN
Styrene i det Overdragende Selskap, det Overtakende Selskap og Morselskapet kan frem til
tidspunktet for innsendelse av melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av Fusjonen foreta
mindre endringer i Fusjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.

[Signaturside følger]
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[signaturside – fusjonsplan mellom Arcus NewCo AS og Arcus Holding AS med Arcus ASA som
vederlagsutstedende selskap]

Styret i Arcus ASA

MICHAEL HOLM JOHANSEN

LEENA MARIA SAARINEN

_____________________________

_____________________________

Michael Holm Johansen
Styreleder

Leena Maria Saarinen
Styremedlem

ANN-BETH NINA JOHANNESEN FREUCHEN

NILS KLOUMANN SELTE

_____________________________

_____________________________

Ann-Beth Nina Johannesen Freuchen
Styremedlem

Nils Kloumann Selte
Board member

CARL ERIK HAGEN

INGEBORG FLØNES

_____________________________

_____________________________

Carl Erik Hagen
Styremedlem

Ingeborg Flønes
Styremedlem

KIRSTEN ÆGIDIUS

ERIK HAGEN

_____________________________

_____________________________

Kirsten Ægidius
Styremedlem

Erik Hagen
Styremedlem
(ansattrepresentant)

ANN THERESE ELISABETH JACOBSEN

ANNE-MARIE FLÅTEN

_____________________________

_____________________________

Ann Therese Elisabeth Jacobsen
Styremedlem
(ansattrepresentant)

Anne-Marie Flåten
Styremedlem
(ansattrepresentant)
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[signaturside – fusjonsplan mellom Arcus NewCo AS og Arcus Holding AS med Arcus ASA som
vederlagsutstedende selskap]

Styret i Arcus NewCo AS

KENNETH HAMNES

_____________________________
Kenneth Hamnes
Styreleder

Styret i Arcus Holding AS

KENNETH HAMNES

_____________________________
Kenneth Hamnes
Styreleder
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VEDLEGG
Som vedlegg til denne Fusjonsplanen følger:
A

Vedtekter for det Overtakende Selskap

B

Vedtekter for det Overdragende Selskap

C

Vedtekter for Morselskapet

D

Utkast til vedtekter for Morselskapet etter Fusjonen

E

Revidert mellombalanse for Overdragende Selskap per den 31. august 2020

F

Revidert mellombalanse for Overtakende Selskap per den 31. august 2020

G

Utkast til åpningsbalanser for det Overdragende Selskap, det Overtakende Selskap og Morselskapet
før Fusjonen (men etter Fisjonen) og etter gjennomføring av Fusjonen per den 31. august 2020

H

Sakkyndig redegjørelse for Fusjonsplanen utarbeidet av KWC AS for Overtakende Selskap, jf.
allmennaksjeloven § 13-10

I

Sakkyndig redegjørelse for Fusjonsplanen utarbeidet av KWC AS for Overdragende Selskap, jf.
allmennaksjeloven § 13-10

J

Sakkyndig redegjørelse for tingsinnskuddet i Morselskapet utarbeidet av KWC AS

K

Rapport om Fusjonen fra styrene i det Overtakende Selskap, det Overdragende Selskap og
Morselskapet
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Vedlegg A
Vedtekter for det Overtakende Selskap

ENGLISH OFFICE TRANSLATION. THE NORWEGIAN
VERSION SHALL PREVAIL IN CASE OF DISCREPANSIES.

Vedtekter

Articles of association

ARCUS HOLDING AS

ARCUS HOLDING AS

Org.nr. 925 510 440

Business reg. no. 925 510 440

(Fastsatt 03.09.2020)

(Resolved 03.09.2020)

§1

Selskapets navn
HOLDING AS.

skal

være

ARCUS

§1

The Company's name shall be ARCUS
HOLDING AS.

§2

Selskapets virksomhet skal være import,
eksport, produksjon, lagring og distribusjon
av alkoholholdige drikker og andre varer,
samt virksomhet som står i forbindelse
med dette, samt eie andeler i andre
selskaper som driver slik virksomhet.

§2

The Company's business shall be import,
export, production, storage and distribution
of alcoholic drinks and other goods, as well
as business related to this, as well as
owning shares in other companies carrying
out such business.

§3

Selskapets
aksjekapital
skal
være
NOK 30 000 fordelt på 3 000 ordinære
aksjer á NOK 10.

§3

The Company's share capital shall be
NOK 30,000 divided on 3,000 ordinary
shares of NOK 10 each.

§4

Selskapets aksjer er fritt omsettelige.
Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett
gjelder ikke. Aksjeoverdragelse krever
imidlertid styresamtykke.

§4

The Company's shares are freely
transferable. The Norwegian Limited
Liability Companies Act's provisions on
pre-emptive rights does not apply.
However, share transfers are subject to
board approval.

§5

For øvrig henvises til den enhver tid
gjeldende aksjelovgivning.

§5

Reference is otherwise made to the
company law applicable at all times.

***
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Vedlegg B
Vedtekter for det Overdragende Selskap

ENGLISH OFFICE TRANSLATION. THE NORWEGIAN
VERSION SHALL PREVAIL IN CASE OF DISCREPANSIES.

Vedtekter

Articles of association

ARCUS NEWCO AS

ARCUS NEWCO AS

Org.nr. 925 510 459

Business reg. no 925 510 459

(Fastsatt 03.09.2020)

(Resolved 03.09.2020)

§1

Selskapets navn
NEWCO AS.

skal

være

ARCUS

§1

The Company's name shall be ARCUS
NEWCO AS.

§2

Selskapets virksomhet skal være import,
eksport, produksjon, lagring og distribusjon
av alkoholholdige drikker og andre varer,
samt virksomhet som står i forbindelse
med dette, samt eie andeler i andre
selskaper som driver slik virksomhet.

§2

The Company's business shall be import,
export, production, storage and distribution
of alcoholic drinks and other goods, as well
as business related to this, as well as
owning shares in other companies carrying
out such business.

§3

Selskapets
aksjekapital
skal
være
NOK 30 000 fordelt på 3 000 ordinære
aksjer á NOK 10.

§3

The Company's share capital shall be
NOK 30,000 divided on 3,000 ordinary
shares of NOK 10 each.

§4

Selskapets aksjer er fritt omsettelige.
Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett
gjelder ikke. Aksjeoverdragelse krever
imidlertid styresamtykke.

§4

The Company's shares are freely
transferable. The Norwegian Limited
Liability Companies Act's provisions on
pre-emptive rights does not apply.
However, share transfers are subject to
board approval.

§5

For øvrig henvises til den enhver tid
gjeldende aksjelovgivning.

§5

Reference is otherwise made to the
company law applicable at all times.

***
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Vedlegg C
Vedtekter for Morselskapet

VEDTEKTER
for
Arcus ASA
(sist endret 29. november 2016)

§1
Selskapets foretaksnavn er Arcus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets forretningskontor er i Nittedal kommune. Det er også adgang til å avholde generalforsamlinger
i Oslo kommune.
§3
Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker
og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt eie andeler i andre selskapet som
driver slik virksomhet.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 1 360 465,10 fordelt på 68 023 255 aksjer pålydende NOK 0,02. Selskapets
aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
§5
Selskapets styre består av 3 til 8 aksjeeiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning. I tillegg velges styremedlemmer av og blant de ansatte i samsvar med gjeldende
aksjelovgivning.
§6
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.
§7
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal
sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen.
Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.
Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i
selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi
forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender.
Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan

1

fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av
generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som
eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning. I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier
som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke
utløpe tidligere enn fem dager før møtet.
§8
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.
Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens
medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens
medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra
valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i
det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt
medlem er valgt. Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.
Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:
(i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
(ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
(iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen
(iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.
Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.
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Vedlegg D
Utkast til vedtekter for Morselskapet etter Fusjonen

VEDTEKTER
for
Arcus ASA
(sist endret [ ] 2020)

§1
Selskapets foretaksnavn er Arcus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§2
Selskapets forretningskontor er i Nittedal kommune. Det er også adgang til å avholde generalforsamlinger
i Oslo kommune.
§3
Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker
og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt eie andeler i andre selskapet som
driver slik virksomhet.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 340 116 275,00 fordelt på 68 023 255 aksjer pålydende NOK 5,00.
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
§5
Selskapets styre består av 3 til 8 aksjeeiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning. I tillegg velges styremedlemmer av og blant de ansatte i samsvar med gjeldende
aksjelovgivning.
§6
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.
§7
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal
sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal
behandles på generalforsamlingen.
Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.
Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i
selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi
forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender.
Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan
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fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av
generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som
eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning. I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier
som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke
utløpe tidligere enn fem dager før møtet.
§8
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.
Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens
medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens
medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra
valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i
det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt
medlem er valgt. Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.
Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:
(i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
(ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
(iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen
(iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.
Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.
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Vedlegg E
Revidert mellombalanse for det Overdragende Selskap per den 31. august 2020

Resultatoppstilling pr. 31.08.2020
Arcus Newco AS
NOK
Driftsinntekter og driftskostnader

31.08.2020

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

5 570
5 570

Driftsresultat

-5 570

Resultat før skattekostnad

-5 570

Skattekostnad

-1 225

Årsoverskudd

-4 345

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

-4 345
-4 345

Mellombalanse pr. 31.08.2020
Arcus Newco AS
NOK
Eiendeler
Anleggsmidler

Note

Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

31.08.2020

1 225
1 225

Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

24 430
24 430

Sum eiendeler

25 655

Mellombalanse pr. 31.08.2020
Arcus Newco AS
NOK
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2019
30 000
30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

-4 345
-4 345

Sum egenkapital

25 655

Sum egenkapital og gjeld

25 655

Gjelleråsen, 28. september 2020

Kenneth Hamnes
Styreleder

Arcus Newco AS
Noter til regnskapet
Note 1

Regnskapsprinsipper

Denne mellombalansen er satt opp i forbindelse med at selskapet skal inngå i en fisjon med Arcus ASA,
med åpningsbalanse datert 31.08.2020. Selskapet har byttet navn til Arcus Newco AS ved styrevedtak
03.09.2020. Dette ble registrert i Brønnøysundregisteret 24. september 2020.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapsstandard og god regnskapsskikk for små
foretak. Selskapet ble stiftet 01.07.2020, og har sitt hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal Kommune.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kundefordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av
betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret .
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kun skattefordeler som kan
sannsynliggjøres utnyttet gjennom fremtidig skattepliktig inntekt er balanseført.

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Arcus Newco AS

Revisors beretning til mellombalanse

Vi har revidert mellombalansen for Arcus Newco AS pr. 31.08.2020 som viser en egenkapital på kr 25 655.
Mellombalansen består av balanse og beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger. Mellombalansen er utarbeidet av styret og daglig leder ved anvendelse av
regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen.
Etter vår mening gir mellombalansen i det alt vesentlige et uttrykk for selskapets finansielle stilling pr.
31.08.2020 i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen. Vi er uavhengige av
selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note 1 til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Mellombalansen er utarbeidet i forbindelse med at styret i Arcus Newco AS har vedtatt en fisjonsplan og en
trekantfusjonsplan for selskapet jf. allmennaksjeloven § 14-4 (3) jf. 13-8 (3).

Ledelsens ansvar for mellombalansen
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide mellombalansen i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i
note 1 i mellombalansen og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av en mellombalanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av mellombalansen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
mellombalansen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten,
eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av mellombalansen.
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identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i mellombalansen, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på
selskapets interne kontroll;
vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i mellombalansen.
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i mellombalansen inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt mellombalansen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon,
herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Oslo, 28.09.2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Trond Stian Nytveit
statsautorisert revisor

Revisors beretning til mellombalanse for Arcus Newco AS
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Vedlegg F
Revidert mellombalanse for det Overtakende Selskap per den 31. august 2020

Resultatoppstilling pr. 31.08.2020
Arcus Holding AS
NOK
Driftsinntekter og driftskostnader

31.08.2020

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

5 570
5 570

Driftsresultat

-5 570

Resultat før skattekostnad

-5 570

Skattekostnad

-1 225

Årsoverskudd

-4 345

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

-4 345
-4 345

Åpningsbalanse pr. 31.08.2020
Arcus Holding AS
NOK
Eiendeler
Anleggsmidler

Note

Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

31.08.2020

1 225
1 225

Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

24 430
24 430

Sum eiendeler

25 655

Åpningsbalanse pr. 31.08.2020
Arcus Holding AS
NOK
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

Note

2019
30 000
30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

-4 345
-4 345

Sum egenkapital

25 655

Sum egenkapital og gjeld

25 655

Gjelleråsen, 28. september 2020

Kenneth Hamnes
Styreleder / Daglig leder

Arcus Holding AS
Noter til regnskapet
Note 1

Regnskapsprinsipper

Denne mellombalansen er satt opp i forbindelse med at selskapet skal inngå i en fisjon med Arcus ASA,
med åpningsbalanse datert 31.08.2020. Selskapet har byttet navn til Arcus Holding AS ved styrevedtak
03.09.2020, dette ble registrert i Brønnøysundregisteret 24. september 2020.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapsstandard og god regnskapsskikk for små
foretak. Selskapet ble stiftet 01.07.2020, og har sitt hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal Kommune.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kundefordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av
betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret .
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kun skattefordeler som kan

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Arcus Holding AS

Revisors beretning til mellombalanse

Vi har revidert mellombalansen for Arcus Holding AS pr. 31.08.2020 som viser en egenkapital på kr 25 655.
Mellombalansen består av balanse og beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger. Mellombalansen er utarbeidet av styret og daglig leder ved anvendelse av
regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen.
Etter vår mening gir mellombalansen i det alt vesentlige et uttrykk for selskapets finansielle stilling pr.
31.08.2020 i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 til mellombalansen.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen. Vi er uavhengige av
selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note 1 til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Mellombalansen er utarbeidet i forbindelse med at styret i Arcus Holding AS har vedtatt en
trekantfusjonsplan for selskapet jf. allmennaksjeloven § 13-8 (3).

Ledelsens ansvar for mellombalansen
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide mellombalansen i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i
note 1 i mellombalansen og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av en mellombalanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av mellombalansen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
mellombalansen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten,
eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av mellombalansen.
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identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i mellombalansen, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på
selskapets interne kontroll;
vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i mellombalansen.
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
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Vedlegg G
Utkast til åpningsbalanser for det Overdragende Selskap, det Overtakende Selskap og Morselskapet
før Fusjonen (men etter Fisjonen) og etter gjennomføring av Fusjonen per den 31. august 2020

Balanse

EIENDELER
1 000 NOK

Utkast
åpningsbalanse
Arcus
NewCo AS

Utkast
fisjonsbalanse
Arcus
ASA

Åpningsbalanse
Arcus
Holding AS
(før fusjon)

Fusjonsfordring
(trekantfusjon)

Utkast
åpningsbalanse
Arcus
Holding AS
(etter fusjon
med Arcus
NewCo AS)

Utkast
åpningsbalanse Arcus
ASA (etter
trekantfusjon)

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

90 841

622

0

0

90 841

622

Sum immaterielle eiendeler

90 841

622

0

0

90 841

622

Investering i datterselskap

1 189 365

0

0

0

1 189 365

0

Sum finansielle anleggsmidler

1 189 365

0

0

0

1 189 365

0

Sum anleggsmidler

1 280 206

622

0

0

1 280 206

622

Konsernbidrag fra selskap i samme konsern
Kortsiktig fordring på selskap i samme
konsern

0

102 191

0

0

0

102 191

0

274 602

0

547 153

0

821 756

Skattefordring

0

803

0

0

0

803

Andre fordringer

0

51

0

0

0

51

Sum fordringer

0

377 647

0

547 153

0

924 801

Bankinnskudd, kontanter o.l.

103 373

0

30

0

103 403

0

Sum omløpsmidler

103 373

377 647

30

547 153

103 403

924 801

1 383 579

378 269

30

547 153

1 383 609

925 423

Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
1 000 NOK

Utkast
åpningsbalanse
Arcus
NewCo AS

Utkast
fisjonsbalanse
Arcus ASA

Åpningsbalanse
Arcus
Holding AS
(før fusjon)

Fusjonsfordring
(trekantfusjon)

Utkast
åpningsbalanse
Arcus
Holding AS
(etter fusjon
med Arcus
NewCo AS)

Utkast
åpningsbalanse Arcus
ASA (etter
trekantfusjon)

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

337 803

2 313

30

0

30

340 116

Overkurs

209 350

0,0

0

0

0

209 350

Sum innskutt egenkapital

547 153

2 313

30

0

30

549 466

Fond for aksjebasert betaling

0

7 167

0

0

0

7 167

Estimatavvik Pensjon

0

-123

0

0

0

-123

Egne aksjer

0

-575

0

0

0

-575

Annen egenkapital

0

10 120

0

0

0

10 120

Sum opptjent egenkapital

0

16 589

0

0

0

16 589

547 153

18 902

30

0

30

566 056

Pensjonsforpliktelser

0

1 702

0

0

0

1 702

Sum forpliktelser

0

1 702

0

0

0

1 702

Gjeld til kredittinstitusjoner

-2 206

0

0

0

-2 206

0

Sum annen langsiktig gjeld

-2 206

0

0

0

-2 206

0

Leverandørgjeld
Leverandørgjeld til selskap i samme
konsern

0

32

0

0

0

32

0

171

0

0

0

171

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme
konsern

0

7 254

0

0

0

7 254

20 000

0

0

547 153

567 153

0

Mellomværende I konsernkontoordningen

818 632

350 208

0

0

818 632

350 208

Sum kortsiktig gjeld

838 632

357 665

0

547 153

1 385 785

357 665

Sum Gjeld

836 426

359 367

0

547 153

1 383 579

359 367

1 383 579

378 269

30

547 153

1 383 609

925 423

Opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Vedlegg H
Sakkyndig redegjørelse for Fusjonsplanen utarbeidet av KWC AS for Overtakende Selskap, jf.
allmennaksjeloven § 13-10

Til generalforsamlingen i Arcus Holding AS

Redegjørelse for fusjonsplanen i overtakende selskap i konsernfusjon Arcus
Holding AS
På oppdrag fra styret i Arcus Holding AS avgir jeg som uavhengig sakkyndig, i samsvar
med allmennaksjeloven § 13-10, en redegjørelse om fusjonsplanen datert 29. september 2020
mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS med Arcus ASA som vederlagsutstedende
selskap i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2. Ved fusjonen overtar Arcus Holding AS
samtlige eiendeler og forpliktelser i Arcus Newco AS mot økning i pålydende på aksjer i
Arcus ASA.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styrene i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de
verdsettelser som ligger til grunn for vederlaget.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fusjonsplanen og å uttale meg om de
eiendeler Arcus Holding AS skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget. Den
videre redegjørelsen består av tre deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger
i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 13-10 annet ledd og § 2-6
første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved
fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den tredje delen er
min uttalelse.

Del 1: Opplysninger om innskuddet
De eiendeler selskapet skal overta ved fusjonen omfatter følgende:
 100% av aksjene i Arcus Gruppen AS
 100% av aksjene i Vectura AS
 Bankinnskudd på til sammen TNOK 103 373
 Fordring på kredittinstitusjon på TNOK 2 206
 Fisjonsgjeld på Arcus ASA på TNOK 20 000
 Konsernintern gjeld knyttet til konsernkontoordning på TNOK 818 632

KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning.
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor.



Utsatt skattefordel bokført til TNOK 90 841 knyttet til fremførbart underskudd og
opptjent fremførbart underskudd pr. 31.08.2020

Oppstilling over overtatte regnskapsmessige verdier følger av åpningsbalanse e pr.
31.08.2020.

Del 2: Fremgangsmåte(r) ved fastsettelse av vederlaget
Arcus ASA er notert ved Oslo Børs. Ved fisjon av Arcus ASA og Arcus Newco AS ble
gjenværende eiendeler og forpliktelser i Arcus ASA verdsatt til MNOK 18,9. I hovedsak er
dette pengeposter verdsatt til pålydende verdi. Den samlede børsverdien av Arcus ASA pr.
31 august 2020 utgjorde MNOK 2 789. Børsverdi fratrukket nettoverdiene som blir igjen i
Arcus ASA utgjør MNOK 2 760. Børskursen i Arcus ASA har også blitt benyttet som
verdireferanse i forbindelse med fusjonsforhandlinger mellom Arcus ASA og Altia Plc.
Fusjonsforhandlingene har vært mellom uavhengige parter. Børskurs anses som en
hensiktsmessig metode for å fastslå virkelig verdi av verdiene som tilføres Arcus Newco AS
ved fisjonen.
Ved fusjonen mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS er det de utfisjonerte verdiene
av Arcus ASA som tilføres Arcus Holding AS. Følgelig er verdivurderingen av vederlaget
beregnet med utgangspunkt i børsverdiene i Arcus ASA.
Partene er enige i at virkelig verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som
innfusjoneres til Arcus Holding AS utgjør 99,32% av den virkelige verdien av Arcus ASA før
fisjonen.
Ved fusjonen mottar aksjonærene i Arcus Newco AS vederlag ved økning av pålydende
NOK 4,966 per eksisterende aksje i Arcus ASA. Samlet tegningskurs utgjør NOK 8,044
(avrundet) per aksje og overskytende beløp utover pålydende avsettes med regnskapsmessig
kontinuitet.
Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at det overtakende selskap Arcus Holding AS, ved
fusjonens gjennomføring, utsteder en fusjonsfordring til Arcus ASA. Pålydende på
fusjonsfordringen tilsvarer den bokførte egenkapitalen det overtakende selskapet Arcus
Holding AS tilføres ved fusjonen, totalt NOK 547 153 412,48.
Det har ikke vært særlige vanskeligheter i forbindelse med fastsettelse av vederlaget.

Del 3: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse
Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”.
Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet
for at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det
avtalte vederlaget, og for å kunne uttale meg om vederlaget til aksjeeierne i Arcus Newco
AS. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget, herunder
2

vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet. Videre har jeg vurdert de
verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for
verdsettelsen.
Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter min mening har de eiendeler selskapet skal overta ved fusjonen en verdi som minst
svarer til det avtalte vederlaget i økning av pålydende på NOK 337 803 484,33 samt overkurs
på NOK 209 349 928,15 og etter min mening er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i
Arcus Newco AS på økt pålydende på NOK 4,966 pr eksisterende Arcus ASA aksje rimelig
og saklig basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet ovenfor.

Oslo, 29. september 2020

___________________
Simen B. Weiby
Statsautorisert revisor
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Vedlegg I
Sakkyndig redegjørelse for Fusjonsplanen utarbeidet av KWC AS for Overdragende Selskap, jf.
allmennaksjeloven § 13-10

Til generalforsamlingen i Arcus Newco AS

Redegjørelse for fusjonsplanen i overdragende selskap i en konsernfusjon - Arcus
Newco AS
På oppdrag fra styret i Arcus Newco AS avgir jeg som uavhengig sakkyndig, i samsvar med
allmennaksjeloven § 13-10, en redegjørelse for fusjonsplanen datert 29. september 2020
mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS med Arcus ASA som vederlagsutstedende
selskap i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2. Ved fusjonen overdrar Arcus Newco AS
samtlige eiendeler og forpliktelser til Arcus Holding AS mot vederlag ved økning av
pålydende på eksisterende eide aksjer i Arcus ASA.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen og de verdsettelser som ligger til grunn
for vederlaget.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fastsettelse av vederlaget.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen angir hvilke fremgangsmåter
som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den
andre delen er min uttalelse om vederlaget.

Del 1: Redegjørelse om fastsettelse av vederlaget
Aksjeeierne i Arcus Newco AS vil motta vederlag i form av økt pålydende på aksjene i Arcus
ASA, som er morselskapet til det overtakende selskapet Arcus Holding AS ved fusjonen.
Forut for fusjonen er 99,32% av de virkelige verdiene i Arcus ASA utfisjonert til Arcus
Newco AS. Arcus Newco AS og Arcus Holding AS er enig i at virkelig verdi av eiendelene,
rettighetene, og forpliktelsene som fusjoneres inn i Arcus Holding AS utgjør 99,32% av den
virkelige verdien av Arcus ASA forut for fisjonen i Arcus ASA. Arcus ASA er notert på Oslo
Børs og selskapets verdi er fastsatt til aksjekurs pr. 31. august 2020. Aksjekursen i Arcus ASA

KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning.
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor.

har vært stabil i hele september 2020 på samme nivå, og aksjekursen anses å gi et riktig bilde
av virkelig verdi for de overførte eiendelene, rettighetene og forpliktelsene.
Aksjeeierne i Arcus Newco AS mottar fusjonsvederlag ved at pålydende på deres
eksisterende aksjer i Arcus ASA økes fra NOK 0,034 med NOK 4,966 i samsvar med verdien
av den virksomheten som overføres til det overtakende selskapet.
Innskuddet i Arcus ASA består av en fordring på Arcus Holding AS som finansierer
overtakelsen av eiendeler og forpliktelser fra Arcus Newco AS, som oppstår i forbindelse
med avtale om fusjon mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS mot økning av
pålydende på aksjer i Arcus ASA. De eiendeler Arcus Holding AS skal overta og
forpliktelser det skal påta seg, er beskrevet i fusjonsplanen mellom Arcus Holding AS og
Arcus Newco AS.
Fusjonen gjennomføres med full eiermessig kontinuitet.

Del 2: Den uavhengige sakkyndiges uttalelse
Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”.
Standarden krever at jeg planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet
for at vederlaget til aksjeeierne i Arcus Newco AS er rimelig og saklig begrunnet. Arbeidet
omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har jeg vurdert de
verdsettelsesmetoder som er benyttet og av forutsetninger som ligger til grunn for
verdsettelsen.
Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter min mening er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Arcus Newco AS ved
økning av pålydende på NOK 4,966 på deres eksisterende aksjer i Arcus ASA rimelig og
saklig basert på verdsettelsen av selskapene som beskrevet ovenfor.
Oslo, 29. september 2020

___________________
Simen B. Weiby
Statsautorisert revisor
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Vedlegg J
Sakkyndig redegjørelse for tingsinnskuddet i Morselskapet utarbeidet av KWC AS

Til generalforsamlingen i Arcus ASA

Redegjørelse for tingsinnskuddet i Arcus ASA
På oppdrag fra styret i Arcus ASA avgir jeg som uavhengig sakkyndig, i samsvar med
allmennaksjeloven § 13-10, en redegjørelse for fusjonsplanen datert 29. september 2020
mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS med Arcus ASA som vederlagsutstedende
selskap i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2. Ved fusjonen overdrar Arcus Newco AS
samtlige eiendeler og forpliktelser til Arcus Holding AS mot at det utstedes vederlag i aksjer
i Arcus ASA. Arcus Newco AS oppløses ved fusjonen.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger
til grunn for vederlaget.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Min oppgave er å utarbeide en redegjørelse og uttale meg om de eiendeler selskapet skal
overta har en verdi som minst svarer til vederlaget.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av
opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 10-2, jf § 2-6.
Den andre delen er min uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som
minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om innskuddet
Innskuddet i Arcus ASA består av en fordring på Arcus Holding AS som finansierer
overtakelsen av eiendeler og forpliktelser fra Arcus Newco AS, som oppstår i forbindelse
med avtale om fusjon mellom Arcus Holding AS og Arcus Newco AS mot vederlag ved
økning av pålydende på aksjene i Arcus ASA. De eiendeler Arcus Holding AS skal overta og
forpliktelser det skal påta seg, er beskrevet i fusjonsplanen mellom Arcus Holding AS og
Arcus Newco AS.

KWC AS er ikke et revisjonsselskap, men er et uavhengig konsulentselskap som driver økonomisk og finansiell rådgivning.
Denne redegjørelsen er avgitt av undertegnede som statsautorisert revisor.

Fusjonsfordringen har et pålydende på NOK 547 153 412,48 hvilket tilsvarer bokført verdi av
den egenkapital Arcus Holding AS tilføres ved fusjonen. Virkelig verdi av fusjonsfordringen
er vurdert å være minst lik pålydende verdi.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse
Jeg har utført min kontroll og avgir min uttalelse i samsvar med standard for
attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”.
Standarden krever at jeg planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet
for at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det
avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet herunder
vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet. Videre har jeg vurdert de
verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for
verdsettelsen.
Etter min oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
min konklusjon.

Konklusjon
Etter min mening er de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen verdsatt pr. 29.
september 2020 i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi som minst
svarer til det avtalte vederlaget i økt pålydende på NOK 4,966 pr. aksje i Arcus ASA, tilsvarende
totalt pålydende på NOK 337 803 484,33 samt overkurs NOK 209 349 928,15.

Oslo, 29. september2020

___________________
Simen B. Weiby
Statsautorisert revisor
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Vedlegg K
Rapport om Fusjonen fra styrene i det Overtakende Selskap, det Overdragende Selskap og
Morselskapet

RAPPORT OM FUSJON MELLOM

REPORT ON MERGER BETWEEN

ARCUS NEWCO AS OG ARCUS HOLDING AS

ARCUS NEWCO AS AND ARCUS HOLDING
AS

MED ARCUS ASA SOM

WITH ARCUS ASA AS THE COMPANY

VEDERLAGSUTSTEDENDE SELSKAP

ISSUING CONSIDERATION

1.

INNLEDNING

1.

INTRODUCTION

Styrene i Arcus NewCo AS, org. nr. 925 510 459
("Overdragende Selskap") og Arcus Holding
AS, org. nr. 925 510 440 ("Overtakende
Selskap") er blitt enige om en felles fusjonsplan
for en fusjon av de to selskapene. Som
fusjonsvederlag
vil
aksjonærene
i
det
Overdragende Selskapet på tidspunktet for
gjennomføringen av fusjonen få oppskrevet
pålydende verdi på sine aksjer i morselskapet til
det Overtakende Selskap, Arcus ASA, org. nr.
987 470 569 ("Morselskapet").

The board of directors of each of Arcus NewCo
AS, business reg. no. 925 510 459 (the
"Transferring Company") and Arcus Holding
AS, business reg. no. 925 510 440 (the
"Acquiring Company") have agreed on a joint
merger plan for the two companies. As merger
consideration,
the
shareholders
in
the
Transferring Company at the time of completion
of the merger will receive an increase of the
nominal value of their shares in the parent
company of the Acquiring Company, Arcus ASA,
business reg. no. 987 470 569 (the "Parent
Company").

Denne rapporten datert 29. september 2020 er
utarbeidet av styrene i hvert av det
Overdragende
Selskapet,
Overtakende
Selskapet og Morselskapet i henhold til
allmennaksjeloven § 13-9. Rapporten gir en
oversikt hva fusjonen vil bety for selskapene.

This report dated on 29 September 2020 has
been prepared by the board of directors in each
of the Transferring Company, the Acquiring
Company and the Parent Company in
accordance with section 13-9 of the Norwegian
Public Limited Liability Companies Act. The
report provides an overview of what the merger
will entail for the companies.

Fusjonen vil innebære at det Overdragende
Selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som en helhet vil bli overført til det Overtakende
Selskap. Det Overdragende Selskapet vil bli
oppløst på tidspunktet for gjennomføringen av
fusjonen.

The merger will entail that the Transferring
Company's assets, rights and liabilities as whole
will be transferred to the Acquiring Company.
The Transferring Company will be dissolved at
the time of completion of the merger.

Fusjonen vil bli gjennomført i henhold til reglene i
allmennaksjeloven kapittel 13.

The merger will be carried out in accordance with
provisions of chapter 13 of the Norwegian Public
Limited Liability Companies Act.

2.

2.

BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN

Fusjonen gjennomføres som et ledd i å danne en
ny juridisk struktur i Arcus-konsernet hvor den
utfisjonerte virksomheten i Morselskapet skal
ligge i et heleid datterselskap av Morselskapet.
Simultant med fusjonen vil derfor Morselskapet
utfisjonere alle eiendeler, rettigheter og
forpliktelser, med enkelte unntak, til det
Overdragende Selskapet ("Fisjonen"), slik at
dette umiddelbart kan overføres til det
Overtakende Selskapet gjennom denne fusjonen.

REASONS FOR THE MERGER

The merger is carried out as a part of forming a
new legal structure in the Arcus group in which
the demerged business of the Parent Company
will be placed in a wholly owned subsidiary of the
Parent Company. Simultaneously with the
merger, the Parent Company will therefore
demerge all of its rights, assets and obligations,
with certain exemptions, to the Transferring
Company (the "Demerger"), so that this
immediately can be transferred to the Acquiring
Company through this merger.

På denne bakgrunn anbefaler styrene i hver av
de deltagende selskapene at deres aksjonærer
stemmer for fusjonen.

On this background, the board of directors in the
participating companies recommends that their
shareholders votes in favour of the merger.

3.

3.

FUSJONSVEDERLAG

MERGER CONSIDERATION

Aksjonærene i det Overdragende Selskapet på
tidspunktet for gjennomføring av fusjonen vil
motta vederlag i form av oppskrivning av
pålydende verdi på sine aksjer i Morselskapet.
Vederlaget fordeles i forhold til hvor mange
aksjer den enkelte aksjonær eier i det
Overdragende Selskapet på tidspunktet for
gjennomføringen. Oppskrivingen av pålydende
på aksjene i Morselskapet vil tilsvare
nedskrivningen av Morselskapets aksjekapital
som gjennomføres i forbindelse med Fisjonen.
Fisjonen og fusjonen vil således ikke medføre
økonomiske konsekvenser av betydning for
eksisterende aksjonærer i Morselskapet.

The shareholders of the Transferring Company at
the time of completion of the merger will receive
a consideration in the form of an increase of the
nominal value of their shares in the Parent
Company. The consideration is allocated in
proportion to how many shares each shareholder
owns in the Transferring Company at the time of
completion. The increase of the nominal value of
the shares in the Transferring Company will
equal the decrease of the Parent Company's
shares capital that is carried out in connection
with the Demerger. Thus, the Demerger and the
merger will not entail any financial consequences
of importance for existing shareholders in the
Parent Company.

Som aksjeinnskudd for økningen av pålydende
på aksjene i Morselskapet, vil Morselskapet få en
fordring på det Overtakende Selskapet i et beløp
tilsvarende den egenkapital det Overtakende
Selskapet blir tilført gjennom fusjonen.

As share contribution for the increase in nominal
value of the shares in the Parent Company, the
Parent Company will receive a claim towards the
Acquiring Company equal to the equity that is
transferred to the Acquiring Company through
the merger.

Vederlaget er blitt fremforhandlet av styrene i de
fusjonerende selskapene og Morselskapet på
basis av hva styrene i hvert av disse selskapene
anser å være den reelle verdien av hvert av de
aktuelle selskapene. Det vises for øvrig til
sakkyndige redegjørelser avgitt i forbindelse med
fusjonsplanen.

The consideration is negotiated by the board of
directors in the merging companies and in the
Parent Company on the basis of what the board
of directors in each of these companies consider
to be the real value of each of the relevant
companies. Reference is otherwise made to the
independent expert statements made in
connection with the merger plan.

Det har ikke vært særlige vanskeligheter ved
fastsettelsen av fusjonsvederlaget.

There have not been any specific difficulties
when determining the merger consideration.

4.

4.

BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING
AV FUSJONEN

CONDITIONS FOR
THE MERGER

COMPLETION

OF

Gjennomføringen av fusjonen er betinget av at
den godkjennes med det nødvendige flertall av
generalforsamlingene i begge de fusjonerende
selskapene, at kapitalforhøyelsen for å øke
pålydende på Morselskapets aksjer vedtas med
nødvendig flertall av generalforsamlingen i
Morselskapet, samt at det ikke fremsettes
innsigelser fra kreditorer i noen av de
fusjonerende selskapene eller at slike innsigelser
er avklart.

Completion of the merger is conditioned upon
approval by the required majority in the general
meetings of each of the merging companies, that
the share capital increase for increase of the
nominal value of the Parent Company's shares is
approved with the required majority in the
general meeting of the Parent Company, as well
as there not being any objections from creditors
in any of the merging companies or that any such
objections have been settled.

Det er videre en betingelse for fusjonen at
Fisjonen av Morselskapet gjennomføres i
henhold til fisjonsplan datert 29. september 2020.

Further, it is a condition for the merger that the
Demerger of the Parent Company is completed
in accordance with the demerger plan dated 29
September 2020.

5.

PROSESS FOR GJENNOMFØRING AV
FUSJONEN

5.

PROCESS FOR COMPLETION OF THE
MERGER

Fusjonen
krever
godkjennelse
av
generalforsamlingene i både det Overdragende
Selskapet og Overtakende Selskapet. I tillegg må
generalforsamlingen i Morselskapet vedta den
nødvendige kapitalforhøyelsen for øke pålydende
på Morselskapets aksjer. Fusjonen vil bli
behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger
i det Overdragende Selskap, det Overtakende
Selskapet og Morselskapet innen utløpet av
November 2020. For at fusjonsplanen skal
godkjennes må den vedtas med minst to tredeler
av de avgitte stemmer og den representerte
kapital på disse generalforsamlingene

The merger requires approval from the general
meetings in each of the Transferring Company
and Acquiring Company. In addition, the general
meeting in the Parent Company must approve
the necessary share capital increase in the
Parent Company in order to increase the nominal
value of the shares in the Parent Company. The
merger will be considered at the extraordinary
general meetings of the Transferring Company,
the Acquiring Company and the Parent Company
on within the end of November 2020. Approval of
the merger plan requires at least two-thirds of the
votes cast and the represented share capital at
the general meetings.

Etter at fusjonsplanen er godkjent av
generalforsamlingene vil fusjonsbeslutningen bli
meldt til Foretaksregisteret av både det
Overdragende Selskapet og Overtakende
Selskapet.

Subsequent to the general meetings’ approval of
the merger plan, the merger resolution will be
filed with the Norwegian Register of Business
Enterprises by each of the Transferring Company
and Acquiring Company.

Foretaksregisteret
vil
deretter
kunngjøre
fusjonsbeslutningene og varsle selskapenes
kreditorer om at innsigelse mot fusjonen må
meldes innen seks uker fra kunngjøringen i
Brønnøysundregistrenes
elektroniske
kunngjøringspublikasjon. I denne seks ukers
kreditorvarselperioden vil kreditorene til de
fusjonerende selskapene kunne komme med
innsigelser mot fusjonen.

The Norwegian Register of Business Enterprises
will thereafter announce the merger resolution
and notify the creditors of the companies that
objections against the merger must be reported
within six weeks from the announcement in the
Norwegian Register of Business Enterprises'
electronic announcement system. During this six
weeks creditor period, the merging companies'
creditors may present their objections against the
merger.

Etter utløpet av kreditorvarselperioden vil
gjennomføringen av fusjonen bli meldt til
Foretaksregisteret forutsatt at betingelsene for
gjennomføring av fusjonen er til stede.
Gjennomføringen er anslått å finne sted rundt
midten av januar 2021.

Subsequent to the expiry of the creditor deadline,
the completion of the merger will be filed with the
Norwegian Register of Business Enterprises
subject to the satisfaction of the conditions for
completion of the merger. The completion is
expected to take place on approximately midJanuary 2021.

På
tidspunktet
for
registreringen
av
gjennomføringen av fusjonen i Foretaksregisteret
vil det Overdragende Selskapet oppløses og
pålydende på samtlige av aksjene i Morselskapet
vil økes

At the time of registration of completion of the
merger in the Norwegian Register of Business
Enterprises, the Transferring Company will be
dissolved and the nominal value of the shares in
the Company will be increased.

6.

6.

KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE

CONSEQUENCES FOR THE
EMPLOYEES

Det er ingen ansatte i det Overdragende
Selskapet eller det Overtakende Selskapet forut
for gjennomføringen av fusjonen.

There are no employees in the Transferring
Company or in the Acquiring Company prior to
completion of the merger.

Tillitsvalgte i Arcus-konsernet er informert om
reorganiseringen i Arcus-konsernet, herunder om
fusjonen, i overensstemmelse arbeidsmiljølovens
regler, annen lovgivning og gjeldende avtaler.
Fusjonen forventes ikke å føre til omlegginger av

The employee representatives in the Arcus group
are informed about the reorganisation in the
Arcus group, including the merger, in accordance
with the Norwegian Working Environment Act,
other legislation and applicable agreements. The

driften som vil medføre større endringer eller
omdisponeringer for arbeidsstyrken. Det er
selskapenes intensjon at lokaliseringen av den
overførte virksomheten skal forbli som i dag.

merger is not expected to entail any changes or
rearrangements for the workforce. It is the
companies' intention that the location of the
transferred business shall remain as of today.

Fusjonen
vil
ikke
påvirke
eksisterende
ansatterepresentasjon i Morselskapets styre eller
styrene i dets datterselskaper. Det Overtakende
Selskapet og Morselskapet vil drøfte eventuell
ansatterepresentasjon
i
det
Overtakende
Selskapet med de tillitsvalgte i Arcus-konsernet i
overensstemmelse arbeidsmiljølovens regler,
annen lovgivning og gjeldende avtaler.

The merger will not affect the existing employee
representation in the Parent Company's board of
directors or the board of directors in its
subsidiaries. The Acquiring Company and the
Parent Company will discuss any employee
representation in the Acquiring Company with the
employee representatives in the Arcus group in
accordance with the Norwegian Working
Environment Act, other legislation and applicable
agreements.

Denne rapporten og fusjonsplanen vil bli gjort
tilgjengelig for de ansatte i overensstemmelse
med allmennaksjeloven § 13-11

This report and the demerger plan will be made
available to the employees in accordance with
section 13-11 of the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act.

7.

7.

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER

TAX CONSEUQUENCES

Fusjonen er antatt å oppfylle vilkårene for
skattemessig kontinuitet etter norsk rett. Dette
innebærer at fusjonen ikke vil utløse beskatning i
Norge for det Overdragende Selskapet eller
Overtakende Selskap.

The merger is considered to fulfil the conditions
for tax continuity pursuant to Norwegian law. This
entails that the merger will not trigger any
taxation in Norway for the Transferring Company
or the Acquiring Company.

For norske aksjonærer i det Overdragende
Selskapet vil fusjonen således ikke utløse
realisasjonsbeskatning. Inngangsverdien på den
enkelte aksjonærs aksjer i det Overdragende
Selskapet vil bli fordelt på aksjene i det
Morselskapet.

For Norwegian shareholders in the Transferring
Company, the merger will on this basis not
trigger any taxation of capital gains. The input
value of each shareholder's shares in the
Transferring Company will be transferred to the
shares in the Parent Company.

Utenlandske aksjonærer må selv undersøke de
skattemessige konsekvensene fusjonen vil ha i
deres hjemland.

Foreign shareholders must independently
examine the tax effects of the demerger in their
own jurisdictions.

I tilfelle motstrid mellom den norske teksten og
den engelske oversettelsen, skal den norske
teksten gjelde.

In case of any discrepancies between the
Norwegian text and the English translation, the
Norwegian text shall prevail.
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