12. marts 2020

Til alle aktionærer
Information om særlige forhold vedr. A.P. Møller - Mærsk A/S’
Generalforsamling
Vi har set frem til at byde vore aktionærer velkommen til den årlige generalforsamling. Vi har sat
alle sejl, men den ekstraordinære situation omkring COVID-19 virus gør, at vi ikke er i stand til at
gennemføre generalforsamlingen i den form og ånd, som vi plejer.
A.P. Møller - Mærsk A/S skal, som børsnoteret aktieselskab, gennemføre en generalforsamling
inden den 30. april. På grundlag af information fra myndighederne forventes situationen omkring
COVID-19 virus ikke at ændre sig markant i positiv retning i løbet af april. Derfor har vi valgt at
fastholde den 23. marts 2020 til afvikling af generalforsamlingen.
Operaen er lukket ned og vil ikke kunne huse vor generalforsamling. Vi har derfor valgt at øge den
digitale transmission og afholde den fysiske del i meget reduceret omfang på vort hovedkontor på
Esplanaden.
Regeringen/Folketinget har indført forbud mod forsamlinger med mere end 100 deltagere. Vor
generalforsamling er normalt med mange flere deltagere og tillige i år er tilmeldingen høj. For at
respektere forbuddet, må vi derfor gennemføre generalforsamlingen uden at samle mere end 100.
Selskabets storaktionærer har afgivet brevstemmer og fuldmagter med støtte til de af Bestyrelsen
fremsatte forslag, og vi er derfor i stand til legalt at gennemføre en generalforsamling med ganske
få eller ingen deltagere til stede i salen.
Generalforsamlingen i år vil derfor være særlig derved, at ledelsen alene vil være repræsenteret af
Formanden for bestyrelsen, Jim Hagemann Snabe.
Denne beslutning er tillige taget for at sikre Selskabets daglige drift ved at mindske risikoen for
smitte af Selskabets medarbejdere, ledelse og bestyrelse.
Det er vor anbefaling – på linje med myndighedernes anbefalinger – at De benytter vor udvidede,
digitale adgang via vor hjemmeside i stedet for at deltage fysisk i årets generalforsamling. Vi håber
dermed at kunne beskytte Dem og vore øvrige aktionærer.
Måtte De have spørgsmål til Selskabet, som De ville have rejst på generalforsamlingen, er De
velkommen til at benytte spørgemuligheden på vor hjemmeside.
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Brevstemmer
Skulle De ønske at give Deres holdning til kende, hvad enten det er støtte til Bestyrelsens forslag
eller det modsatte, beder vi Dem benytte muligheden for at brevstemme.
Grundet de særlige omstændigheder er fristen for afgivelse af brevstemmer forlænget.
Brevstemmer kan således indsendes helt frem til den 23. marts 2020 kl. 08.00.
For at brevstemme har De følgende muligheder:
1. Udfylde og sende brevstemmeblanket til Selskabet
2. Afgive Deres brevstemme elektronisk via Aktionærportalen.
Brevstemmeblanket samt link til Aktionærportalen findes på vor hjemmeside:
https://investor.maersk.com/da/shareholder-services/annual-meeting

Online adgang til hele generalforsamlingen
Som allerede annonceret vil vi også i år sende Formandens beretning via www.maersk.com.
Som en særlig foranstaltning har vi i år udvidet dækningen, så De vil være i stand til at følge hele
generalforsamlingens forløb hjemmefra. Generalforsamlingen vil kunne følges både på dansk og
engelsk. De behøver ikke være tilmeldt generalforsamlingen for at kunne følge den på nettet.

Dokumenter vedrørende generalforsamlingen
Samtidig med at De følger generalforsamlingen på Deres skærm, kan De vælge at have relevante
dokumenter åbne. Vi anbefaler at tilgå og åbne dokumenterne i god tid inden generalforsamlingens
start.
De kan finde dokumenterne her:
https://investor.maersk.com/da/shareholder-services/annual-meeting

Esplanaden
Som nævnt ovenfor afholdes generalforsamlingen nu formelt på vort hovedkontor beliggende
Esplanaden 50, København K
mandag den 23. marts kl. 10.00 og ikke som tidligere meddelt i Operaen.
På Esplanaden gælder følgende retningslinjer for medarbejdere og besøgende:
Personer som har
- feber eller symptomer på luftvejsinfektion,
- influenzasymptomer,
- været sammen med en COVID-19 smittet person, eller
- inden for de sidste 14 dage har rejst til Kina, Sydkorea, Iran, Italien eller Østrig
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må ikke komme ind i bygningen. Samme restriktioner vil være gældende for aktionærer, der ønsker
at deltage i generalforsamlingen, og vi vil afvise alle, der udviser tegn på feber eller symptomer på
luftvejsinfektion.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Aktionærsekretariatet via e-mail GF2020@maersk.com eller
telefon 33633672 (mellem kl. 9:00 og 16:00).
***
Vi ser frem til næste år, hvor vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på sædvanlig
vis.

Bestyrelsen
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