Arcs ASA utsetter den ordinære generalforsamlingen berammet til 21. april 2020
Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i Arcus ASA ("Selskapet") den 21.
april 2020 som har blitt sendt til Selskapets aksjonærer 6. mars 2020.
Basert på de økonomiske resultatene for 2019, har styret foreslått å utbetale utbytte
på linje med de siste årene. Med den usikkerheten som nå oppleves i samfunnet som
følge av korona-viruset, mener styret at det mest ansvarlige er å avvente videre
utvikling før det tas stilling til utbytte og gjennomføring av generalforsamlingen.
Derfor har styret i dag besluttet å avlyse generalforsamlingen 21. april 2020. Styret
vil innkalle til ny ordinær generalforsamling på et senere tidspunkt.
For ytterligere informasjon kan du kontakte konserndirektør IR og kommunikasjon Per Bjørkum
på e-post per.bjorkum@arcus.no eller mobil 92255777.

Arcus ASA postpones its Annual General Meeting convened for 21 April 2020 to a
later date
Reference is made to the notice to the annual general meeting of Arcus ASA (the
"Company") on 21 April 2020 that has been submitted to all shareholders on 6 March
2020.
Based on the 2019 results, the Board of Directors had proposed a dividend in line with last
year’s. In light of current uncertainty in society, due to the coronavirus outbreak, the
Board of Directors believes the responsible action is to await further developments before
making a dividend proposal and arranging the Annual General Meeting. Therefore, today
the Board of Directors has decided to cancel the Annual General Meeting convened for 21
April 2020. The Board of Directors will convene the Annual General Meeting 2020
separately later.

For further information, please contact Group Director Communications Per Bjørkum, at
mail per.bjorkum@arcus.no or mobile +47 92255777.

Oslo, 20. mars 2020 / 20 March 2020
På vegne av styret i Arcus ASA/
On behalf of the Board of Directors of Arcus ASA

Michael Holm Johansen
Styrets leder/Chairman

