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  10. november 2021 

Kjære Anora-aksjonær, 

1. september 2021 var vi glade for å kunne offentliggjøre gjennomføringen av fusjonen mellom Altia og 
Arcus, og etableringen av Anora Group. Som følge av fusjonen ble Arcus ASA oppløst. Slik det fremgår av 
fusjonsplanen og fusjonsprospektet ble Anora-aksjene notert på Oslo Børs i en planlagt 
overgangsperiode på fire (4) måneder. Anora Group har til hensikt å søke om strykning av sine aksjer på 
Oslo Børs med virkning fra 1. januar 2022. Dette betyr at noteringen på Oslo Børs forventes 
avsluttet 31. desember 2021, hvoretter Anora-aksjene ikke lenger er omsettelige på Oslo 
Børs. Med andre ord, når noteringen av Anora avsluttes, kan du ikke lenger handle Anora-aksjer på 
Oslo Børs. Vi tar i forbindelse med dette kontakt med alle Anora-aksjonærer registrert i VPS for å 
informere de om alternativene for din aksjepost. 

Les videre for å få vite mer om hvilke alternativer du har før og etter at noteringen på Oslo Børs avsluttes. 

Jeg ønsker å beholde aksjene mine 
Dersom du ønsker å beholde Anora-aksjene også etter at noteringen på Oslo Børs er opphørt, oppfordrer 
vi deg til å vurdere å konvertere Anora-aksjene dine til Nasdaq Helsinki. Les mer om dette i avsnittet 
med tittel "Hvordan konverterer jeg aksjene mine til Nasdaq Helsinki?". Ved å konvertere aksjene 
dine til Nasdaq Helsinki sikrer du at Anora-aksjene dine fortsatt er omsettelige etter at 
noteringen på Oslo Børs avsluttes. Etter at noteringen på Oslo Børs er avsluttet kan du 
ikke omsette aksjene dine uten først å konvertere dem til Nasdaq Helsinki. Nordea Norges 
konverteringsgebyr er for tiden NOK 650 per konverteringshendelse. For ytterligere informasjon om 
konverteringsgebyrer, ta kontakt med eller sjekk informasjonen gitt av din VPS-kontofører eller 
forvalter. Aksjene blir ikke automatisk konvertert til Nasdaq Helsinki. 

Jeg ønsker å selge aksjene mine 
Hvis du ønsker å selge Anora-aksjene dine før noteringen på Oslo Børs avsluttes, kan du gjøre det 
på Oslo Børs ved å følge den ordinære fremgangsmåten angitt av din VPS-kontofører eller forvalter. 
Vanlige transaksjonsgebyrer påløper for hver transaksjon. For ytterligere informasjon om 
transaksjonsgebyrer, ta kontakt med eller sjekk informasjonen gitt av din VPS-kontofører eller forvalter.  

Hvis du ønsker å selge Anora-aksjene dine etter at noteringen på Oslo Børs er avsluttet og du 
ikke har konvertert aksjene dine, må du først konvertere aksjene dine til Nasdaq Helsinki 
ved å følge instruksene under "Hvordan konverterer jeg aksjene mine til Nasdaq Helsinki?". Som nevnt 
blir aksjene ikke automatisk konvertert til Nasdaq Helsinki. Etter konverteringen kan du selge 
aksjene dine på Nasdaq Helsinki ved å følge den ordinære fremgangsmåten angitt av din VPU- 
kontofører (den kontoføreren du har eller etablerer ved etablering av en utenlandskonto i forbindelse 
med konverteringen) eller en annen forvalter aksjene holdes gjennom. Vanlige transaksjonsgebyrer 
påløper for hver transaksjon. For ytterligere informasjon vedrørende transaksjonsgebyrer, ta kontakt 
med eller sjekk informasjonen gitt av din VPU-kontofører eller forvalter.  
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Hvordan konverterer jeg aksjene mine til Nasdaq Helsinki? 
Anora-aksjene kan konverteres fra Norge til Finland, dvs. mellom Verdipapirsentralen (VPS) i Norge og 
Euroclear Finland. Aksjonærer som ønsker å overføre aksjer  mellom de to markedene må kontakte sin 
VPS-kontofører i Norge. Her vil det gis informasjon om hva som kreves for å konvertere aksjene. Merk at 
det er kontofører i Norge (ikke aksjonær eller Anora) som skal instruere Nordea Norge vedrørende 
konverteringen. Når det gjelder konverteringer, kan kontoførere kontakte Nordea Norge på 
issuer.ops@nordea.com. Nordea Norges konverteringsgebyr er for tiden NOK 650 per 
konverteringshendelse.  

Ved spørsmål og ønske om ytterligere informasjon, ta kontakt med Anora på 
investor.relations@anora.com.  

 

Med vennlig hilsen 

Anora Group  
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