
 

 

 

Informations- og Kommunikationspolitik 

Målsætningen med Topsils informations- og kommunikationspolitik er at sikre, at Topsil 

fremstår som en synlig, troværdig, tilgængelig og professionel virksomhed med et højt 

informationsniveau, en ensartet informationsstrøm, og en åben dialog med sine interessenter.  

 

Ledelsen vil skabe det bedste grundlag for interessenterne til en vurdering af selskabets aktie, 

og dermed opnå en aktiekurs, som afspejler virksomhedens nuværende situation og dens 

fremtidsmuligheder.  

 

Informations- og kommunikationspolitikken skal samtidig sikre, at Topsil opfylder 

oplysningsforpligtelserne til aktiemarkedet, og at intern viden, som kan antages mærkbart at 

få betydning for kursdannelsen af Topsils aktie, ikke kommer til uvedkommendes kendskab.  

 

Dette indebærer blandt andet at:  

Topsil i overensstemmelse med eksisterende lovgivning rettidigt offentliggør oplysninger om 

væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for 

kursdannelsen på aktien.  

Al information vil være at finde på selskabets hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse 

via Københavns Fondsbørs, og fremsendes til alle personer i selskabets kontaktdatabase.  

Topsil offentliggør delårs- og årsrapporter i overensstemmelse med de internationale 

regnskabsstandarder (IFRS), og samtlige meddelelser og affattes på hhv. dansk og engelsk.  

Selskabet holder løbende investormøder mindst én gang i kvartalet, umiddelbart efter 

offentliggørelse af delårsrapporten for det pågældende kvartal samt umiddelbart efter 

offentliggørelsen af selskabets årsrapport. Alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på 

hjemmesiden samtidig med præsentationen. Topsil vil sikre, at der ikke frigives information 

ved investormøderne, der ikke tidligere har været offentliggjort. 

Alle spørgsmål vedrørende aktier, kursudvikling, omsætning og resultatforventlinger bedes 

rettet til bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør.  

Topsil har fastlagt en stilleperiode på fire uger op til offentliggørelse af års-, og 

delårsrapporter, hvor selskabet ikke udtaler sig til investorer, finansanalytikere, presse eller 

andre interessenter om regnskabsrelaterede forhold, eller deltager i investormøder. I perioden 

efter afslutning af regnskabsåret og frem til offentliggørelse af årsrapporten udtaler selskabet 

sig heller ikke om regnskabsrelaterede forhold. Stilleperioderne offentliggøres én gang årligt i 

årsrapporten og på selskabets hjemmeside.  

Topsil tilbyder aktionærer og andre interessenter at tilmelde sig selskabets e-mail service. Det 

betyder, at man umiddelbart efter offentliggørelse af en fondsbørsmeddelelse vil modtage 

denne via e-mail. Tilmelding sker på investor@topsil.com. 
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Spørgsmål og kommentarer er velkomne, og selskabet opfordrer således interessenter at 

kontakte:  

 

Bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær, tel. 4718 0100, jbk.vit@vitral.dk   

Adm. Direktør Kalle Hvidt Nielsen, tel. 4736 5610, khn@topsil.com   

 

IR-ansvarlig:  

Adm. Direktør Kalle Hvidt Nielsen, tel. 4736 5610, khn@topsil.com 
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