INVESTOR RELATIONS-POLITIK
Ledelsen i MT Højgaard Holding A/S (MTHH) bestræber sig på at opretholde en åben, ærlig og
troværdig dialog med alle markedsdeltagere for at sikre, at koncernens faktiske og forventede
værdiskabelse afspejles i aktiekursen.
MTHH sikrer overholdelse af gældende regler for børsnoterede virksomheder og orienterer løbende og samtidigt alle markedsdeltagere om relevante forhold og resultater samt den planlagte og
forventede udvikling. MTHH offentliggør retvisende og fyldestgørende oplysninger for at øge kendskabet og tilliden til koncernen, etablere det bedst mulige grundlag for investeringsbeslutninger og
fremme omsætteligheden i MTHH-aktien.
Ledelsen vurderer løbende, om specifikke begivenheder og aktiviteter udgør intern viden, der skal
offentliggøres i henhold til gældende regler og MTHH’s retningslinjer vedrørende intern viden.
Ledelsen vurderer blandt andet, om et forhold ventes at give anledning til:
•
•
•
•
•

ændringer af forventninger, finansielle ambitioner eller eventuel udbyttepolitik,
ændringer af tidligere offentliggjort intern viden,
ændring af strategisk retning eller position, herunder store investeringer, væsentlige ændringer af koncernstrukturen eller permanent ændring af geografisk fokus,
væsentlig udvikling i aktiekurs eller handelsvolumen baseret på tidligere eksempler,
eller om der er præcedens for behandling af lignende sager som intern viden.

MTHH offentliggør selskabsmeddelelser samt års- og delårsrapporter via koncernens online distributionssystem til Nasdaq Copenhagen, Finanstilsynet og øvrige modtagere samt på MTHH’s website. Oplysninger om større ordrer og anden udvikling i koncernen kan offentliggøres som investornyheder via koncernens online distributionssystem eller som pressemeddelelser og nyheder via
andre kanaler.
Koncernens ledelse og IR-/kommunikationsafdeling indgår løbende i dialog med investorer, aktieanalytikere, medier og øvrige interessenter. Spørgsmål besvares under hensyntagen til overholdelse af forbud mod videregivelse af intern viden og konkurrencemæssige forhold mv.
I en periode på tre uger før planlagt offentliggørelse af års- eller delårsrapporter kommenterer
MTHH ikke på forventningerne til koncernens finansielle udvikling eller de forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for forventningerne.
Denne Investor Relations-politik er vedtaget af bestyrelsen i december 2019.
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