Politik for Investor Relations
Arkil ønsker at opfattes som et pålideligt og tillidsvækkende selskab. Dette opnås gennem et godt infor
mationsniveau til aktiemarkedet, aktionærer og øvrige interessenter via selskabets børs og pressemed
delelser og let adgang til selskabets ledelse og bestyrelse. Dette under fuld observans og efterlevelse af
gældende love og regler for selskaber noteret på NASDAQ Copenhagen.
Det er Arkils forpligtelse at levere relevant, aktuel og samtidig information til markedet om selskabets fi
nansielle og forretningsmæssige status samt udvikling og forventninger til fremtiden. Alle kursfølsomme
oplysninger leveres via de systemer, der til enhver tid skal anvendes for korrekt information til markedet,
og er dansksprogede. Arkil kommenterer på udmeldte forventninger og leverer guidance på det kom
mende regnskabsår på omsætning og resultat for koncernen som helhed. Det sker første gang ved offent
liggørelsen af selskabets årsrapport for det forgangne regnskabsår, som følger kalenderåret. Her oplyses
også gældende langsigtede målsætninger. Arkil rapporterer kvartalsvis på koncernens udvikling ved of
fentliggørelse af delårsrapporter, samt ved opdatering af investormateriale på koncernens hjemmeside i
forbindelse med sådanne offentliggørelser.
I det omfang, der ikke er tale om kursfølsomme oplysninger, kommunikerer selskabet via pressemedde
lelser sendt til et bredt udsnit af den relevante presse, samt på relevante sociale og online medier. Børs
meddelelser kan være ledsaget af en efterfølgende pressemeddelelse, hvis direktionen vurderer, at oplys
ningen er af almindelig interesse.
Arkil kommenterer ikke på rygter eller tredjeparts informationer, med mindre ledelsen i selskabet vurde
rer, at information kan bidrage til at klarlægge de faktiske forhold.
Arkil deltager, efter nærmere vurdering af relevans og behov, i investorarrangementer og svarer på hen
vendelser og spørgsmål, i det omfang, at dette ikke omfatter oplysninger, som ikke er offentliggjorte, el
ler hvor besvarelse kan være i konflikt med f.eks. hensyn til strategi eller konkurrencesituation. Deltagelse
i sådanne arrangementer sker med deltagelse af enten to direktionsmedlemmer eller et direktionsmed
lem og bestyrelsesformanden. I en periode på fire uger op til en planlagt delårsrapport eller årsrapport
meddelelse deltager selskabet ikke i møder eller arrangementer med investorer og/eller analytikere.
Arkil arbejder løbende med et stort antal tilbud, og som sådan er løbende indgåelse af kontrakter, store
som små, en sædvanlig del af den almindelige forretning, som ikke normalt udløser ændrede forventnin
ger til omsætning og resultat. Bestyrelsen i Arkil Holding A/S har dog fastsat en grænse for kontrakter på
500 mio. kr., hvor selskabet altid vil offentliggøre kontraktindgåelse, når kunden har meddelt selskabet
sin hensigt om at indgå kontrakt med selskabet, og det er overvejende sandsynligt, at selskabet opnår
kontrakt.
Henvendelser til selskabet om potentielt kursfølsomme oplysninger og andre forhold, der henfører til in
vestor relations, varetages af direktionen i Arkil Holding A/S eller kommunikationsafdelingen i Arkil Hol
ding A/S efter nærmere vurdering, uanset om henvendelsen omhandler moderselskabet eller et datter
selskab. Henvendelser herom skal altid rettes til direktionen i Arkil Holding A/S.
Politikken er vedtaget på bestyrelsesmøde i Arkil Holding A/S den 30. maj 2018.
Henvendelser om denne politik rettes til den administrerende direktør i Arkil Holding A/S.

