
 
 

 

Ringkjøbing Landbobank A/S  Side 1 

 

Investor Relations politik 
 

Ringkjøbing Landbobank prioriterer bankens Investor Relations politik højt for at tilstræbe, at der er 

åbenhed omkring banken og, at der er en god dialog med bankens aktionærer og investorer samt øv-

rige interessenter for derigennem at sikre, at der skabes grundlag for en fair værdiansættelse af Ringk-

jøbing Landbobank-aktien og bankens øvrige udstedelser. 

 

Det er Ringkjøbing Landbobanks målsætning at informere 

• de børser, hvorpå banken har noteret udstedelser 

• nuværende og potentielle aktionærer samt investorer 

• aktieanalytikere og børsmæglere 

• øvrige interessenter 

hurtigt og retvisende om både kursrelevante og andre forhold i banken. 

 

Målsætningen efterleves ved at banken offentliggør de informationer, som kan være kursrelevante, 

først til Nasdaq Copenhagen samt andre børser og umiddelbart derefter under IR-afsnittet på bankens 

hjemmeside, ligesom anden relevant information ligeledes gøres tilgængelig under IR-afsnittet på ban-

kens hjemmeside.  

 

Det er alene direktionen, der informerer aktionærer og investorer samt øvrige interessenter efter ret-

ningslinjer aftalt med bestyrelsen. Direktionen kan i særlige tilfælde bemyndige ledende medarbejdere 

til at informere aktionærer og investorer samt øvrige interessenter. 

 

Formålet med at offentliggøre informationer til de børser, hvor banken har noteret udstedelser, til ban-

kens aktionærer og investorer samt til øvrige interessenter er   

• at overholde gældende oplysningsforpligtelser 

• at sikre åbenhed omkring banken 

• at sikre en god og positiv dialog med bankens interessenter 

• at øge kendskabet til Ringkjøbing Landbobank i investorkredse i både Danmark og i udlandet  

• at give investorerne en struktureret, løbende og planlagt information, der tilgodeser investorer-

nes informationsbehov ved investeringsbeslutninger omkring Ringkjøbing Landbobank-aktien 

og øvrige udstedelser 

• at øge likviditeten i Ringkjøbing Landbobank-aktien 

 

Informationen til aktionærer og investorer samt øvrige interessenter gives under hensyntagen til de til 

enhver tid gældende børsetiske regler. 
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Ringkjøbing Landbobank ønsker 

• at udsende kvartals- og halvårsrapporter 

• at udsende årsrapporter, herunder ledelsesberetninger 

• at besvare alle henvendelser i relation hertil 

• at imødekomme - i videst muligt omfang - ønsker fra investorer og analytikere samt øvrige 

interessenter om møder med bankens direktionsmedlemmer m.fl. 

• at stille information til rådighed på både dansk og engelsk 

 

 

Godkendt af bestyrelsen for Ringkjøbing Landbobank A/S den 23. november 2022. 

 


