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1.

Indledning

I medfør af anbefalingerne for god selskabsledelse har bestyrelsen i Nordfyns Bank vedtaget
følgende Investor Relations-politik. Formålet med Investor Relations-politikken er at sætte
rammerne for Nordfyns Banks dialog med aktionærer og øvrige interessenter.

2.

Nordfyns Banks dialog med aktionærer og investorer

Det er bankens politik at skabe størst mulig åbenhed ved at formidle god og relevant
information til interessenterne. Dermed tilstræbes det at opnå en åbenhed omkring banken og
god dialog med bankens interessenter, hvilket skal skabe grundlag for en fair værdiansættelse
af banken.
For at skabe åbenhed og gennemsigtighed er det bankens politik at offentliggøre intern viden,
hvilket er følgende oplysninger:
•

Oplysninger, som i henhold til markedsmisbrugsforordningen (intern viden) skal
offentliggøres

•

Halvårs- og kvartalsrapporter

•

Årsrapporter, herunder ledelsesberetninger

Oplysningerne vil blive offentliggjort på dansk. Oplysningerne er altid tilgængelige på bankens
hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse.
Oplysningerne er rettet mod interessenter, herunder nuværende og potentielle aktionærer,
Nasdaq Copenhagen, medier, analytikere m.v.
Derudover vil banken - i videst muligt omfang - tage imod alle investorer og analytikere, som
ønsker at besøge banken samt besvare alle henvendelser fra investorer.
Formålet med at offentliggøre ovennævnte oplysninger til interessenter er at:
•

Overholde gældende oplysningsforpligtelser

•

Sikre åbenhed og gennemsigtighed

•

Skabe en god og positiv dialog med bankens interessenter

•

Øge likviditeten i Nordfyns Bank aktien

Oplysninger til aktionærer, investorer og øvrige interessenter gives i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende regler.

3.

Ansvar

Nordfyns Banks bestyrelse har ansvaret for Investor Relations-politikken, som gennemgås
mindst én gang om året med henblik på opdatering.

4.

Offentliggørelse

Nærværende Investor Relations-politik er tilgængelig på Nordfyns Banks hjemmeside, således
at aktionærer og investorer og andre grupper af interessenter kan se, hvad de kan forvente af
banken på Investor Relations-området.
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5.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. august 2022
Bestyrelsen for Aktieselskabet Nordfyns Bank
Per Maegaard Jensen
Formand

Jens Erik Steenfeldt Laursen
Næstformand

Torben Lervad Andersen
Medarbejdervalgt repræsentant

Pia Hafstrøm Bøg

Per Poulsen

Johannes Lukmann Riddersholm
Medarbejdervalgt repræsentant
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