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Politik for Investor Relations for Matas A/S 
 
Indledning 
Denne Investor Relations-politik fastlægger hovedprincipperne for Matas’ kommunikation med 
investorer, analytikere og andre interessenter på de finansielle markeder. 
 
I forhold til investorer er det vores politik at: 
   
• Kommunikere præcist, aktivt og rettidigt til interessenterne på de finansielle markeder for at 

sikre, at alle investorer har lige og tilstrækkelig adgang til relevant information  
• Medvirke til og understøtte regelmæssig handel med og fair prisfastsættelse af selskabets 

aktier 
• Agere i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse 
• Følge de til enhver tid gældende regler for selskaber noteret på NASDAQ OMX København. 
 
I henhold til vores Investor Relations-politik tilstræber vi at:  
 
• Sikre, at Matas opfattes som en ærlig, åben og troværdig virksomhed af investorerne 
• Besvare alle henvendelser til Investor Relations ærligt og hurtigt inden for rammerne af de 

regler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX København  
• Udbygge kendskabet til Matas blandt indenlandske og udenlandske institutionelle investorer 

og indenlandske private investorer. Vi søger at opnå dette ved at kommunikere med 
investorer, analytikere og andre interessenter på de finansielle markeder gennem Matas’ 
hjemmeside, selskabsmeddelelser, pressemeddelelser, telefonkonferencer, 
investorpræsentationer samt direkte kommunikation med vores primære interessenter 

• Fastholde en bred analysedækning blandt danske analytikere. 
 
Selskabs- og regnskabsmeddelelser 
Matas’ selskabsmeddelelser offentliggøres i overensstemmelse med dansk lovgivning og reglerne 
for selskaber noteret på NASDAQ OMX København. Umiddelbart efter offentliggørelse gøres 
oplysningerne tilgængelige på Matas’ hjemmeside på dansk og engelsk. 
 
Stilleperiode 
I en periode på fire uger op til offentliggørelse af et års- eller delårsregnskab opretholder Matas en 
stilleperiode, hvor der ikke kommenteres på finansielle resultater, målsætninger eller 
forventninger og ikke afholdes møder eller præsentationer med analytikere eller investorer.  
 
Telefonkonferencer, møder, præsentationer og kapitalmarkedsdage 
Ud over selskabsmeddelelser kommunikerer Matas med investorer, analytikere og øvrige 
interessenter gennem telefonkonferencer, møder, investorpræsentationer mv. Matas afholder 
kapitalmarkedsdage efter behov, hvor der fokuseres mere indgående på specifikke emner af 
betydning for investorernes forståelse af Matas’ forretningsmodel. 
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Investor Relations-hjemmeside 
På Matas’ Investor Relations-hjemmeside på investor.matas.dk findes investorrelaterede 
oplysninger som f.eks. selskabsmeddelelser, finanskalender, information om generalforsamlinger, 
præsentationer, aktierelateret information samt andre investorrelaterede forhold.  
 
På Investor Relations-hjemmesiden kan man abonnere på selskabsmeddelelser og andre nyheder 
samt finde kontaktoplysninger for Matas’ Investor Relations-afdeling.  
 
Matas’ talspersoner  
Følgende personer har bemyndigelse til at kommunikere med investorer på vegne af Matas: 
 
• Bestyrelsesformand 
• Administrerende direktør 
• Finansdirektør 
• Chef for Investor Relations 
 
 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 10. juni 2013 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 8. februar 2016 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 7. november 2018 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S d. 29. oktober 2019 
Godkendt af bestyrelsen for Matas A/s d. 4. november 2020 
 
 


