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INTERNE REGLER 

for 

HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 

i 

ENALYZER A/S 

 

 

1. Formål, værdipapirer. 

1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i 

Enalyzer A/S (herefter ”Selskabet”) sker i henhold til reglerne i værdipapir-

handelsloven, selskabsloven, First North Nordic Rule Book og reglerne om 

god værdipapirhandelsskik. 
 

1.2. Reglerne omfatter handel med værdipapirer, der er optaget til handel på 

den alternative markedsplads First North (Nordic NASDAQ OMX, herefter 

kaldet ”First North”), og som er udstedt af Selskabet, herunder aktier, teg-

ningsretter til aktier, medarbejderaktier samt for dertil knyttede unoterede 

instrumenter så som køberetter (optioner), tegningsretter (warrants) m.v. 

De omfattede værdipapirer er i det følgende kaldt "Værdipapirer". 
 

2. Omfattet Personkreds 

2.1. Reglerne gælder for bestyrelsesmedlemmer, direktører samt andre ledende 

medarbejdere eller i øvrigt betroede medarbejdere i Enalyzer og eventuelle 

datterselskaber. Endvidere er samhandelspartnere og eksterne rådgivere, 

som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden 

omfattet af reglerne. Personerne benævnes ”Insidere”. 
 

2.2. For så vidt angår bestyrelse, direktører og medarbejdere i eventuelle datter-

selskaber træffer koncerndirektionen på vegne af bestyrelsen i Selskabet på 

basis af indstilling fra hvert enkelt datterselskabs bestyrelse afgørelse om 

den personkreds, som skal være omfattet af reglerne. 
 

2.3. Insideres nærtstående parter såsom ægtefælle, samlevere, børn under 

medarbejderens forældremyndighed og andre slægtninge, der tilhører den 

pågældende Insiders husstand er også omfattet af reglerne. Herudover er 



 

Dok 6458-7/000089 2 af 8 

 

enhver juridisk person (kapitalselskab, erhvervsvirksomhed, fond, forening 

og lign.) omfattet, over hvilken nogen af de nævnte Insidere udøver det 

daglige ledelsesmæssige ansvar eller på anden måde har direkte eller indi-

rekte bestemmende indflydelse. 
 

2.4. Direktionen fører på vegne af bestyrelsen i Selskabet fortegnelser (herefter 

benævnt ”Insiderregisteret”) over de af reglerne omfattede personer. Hver 

enkelt Insider får skriftlig meddelelse, når vedkommende er optaget i hen-

holdsvis slettes fra Insiderregisteret. 
 

3. Interne regler til sikring af at intern viden ikke uberettiget videregi-

ves 

3.1. Insidere, der har intern viden, må ikke købe eller sælge Værdipapirer. 
 

3.2. Ved intern viden forstås specifikke, ikke-offentliggjorte oplysninger om sel-

skaber i Enalyzer koncernen eller markedsforhold vedrørende disse, som må 

antages at få mærkbar betydning for kursdannelsen på Værdipapirer i Sel-

skabet, hvis oplysningerne blev offentliggjort. Oplysninger anses først og 

fremmest som offentliggjort, når de er meddelt First North og kvittering er 

modtaget.  
 

3.3. Som eksempler på, men ikke begrænset til, hvad der omfattes af intern 

viden kan nævnes: 
 

1) Ikke offentliggjorte oplysninger om regnskaber. 

2) Betydelige ordrer og tab. 

3) Overtagelse af eller fusionsplaner med andre virksomheder. 

4) Aktieemissioner. 

5) Børsintroduktioner. 

6) Konkursbegæring. 

7) Betalingsstandsning mv. 

8) Udbyttesatser. 

9) Indløsningstilbud m.v. vedrørende værdipapirer. 

10) Andre oplysninger af ekstraordinær karakter. 

11) Væsentlige nye produkter 

 

3.4. Insidere, der er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive denne til 

andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkom-

mendes beskæftigelse, erhverv eller funktion og modtageren har et ar-
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bejdsmæssigt behov for oplysningerne. Forud for overgivelsen skal det sik-

res at modtageren er omfattet af og har modtaget de interne regler og un-

derskrevet eventuel fortrolighedserklæring.  
 

4. Oplysningspligt 

4.1. Insidere skal straks ved tiltræden af deres stilling give bestyrelsen i det 

ansættende selskab skriftlig meddelelse om deres besiddelse af Værdipapi-

rer. Meddelelserne indføres i en særlig protokol. 
 

4.2. Nærtstående parter til Insidere har en selvstændig pligt til aktivt at give 

Insideren meddelelse om evt. dispositioner med Værdipapirer. Insideren har 

herefter pligt til at videregive den samme information til Selskabet. 
 

4.3. Insideren har pligt til at meddele nærtstående parter om deres selvstændige 

meddelelsespligt. 
 

4.4. Skriftlig meddelelse skal ligeledes gives ved senere erhvervelse eller afhæn-

delse af Værdipapirer. Meddelelse med oplysning om handelsdato, antallet 

af handlede Værdipapirer samt handelskurs skal gives snarest muligt og 

være Selskabet i hænde senest dagen efter transaktionen. Ved gavedisposi-

tioner skal meddelelse gives i form af oplysninger om dato for dispositionens 

gennemførelse, antal aktier samt kursværdi. Udnyttelse af købe- eller teg-

ningsretsaftaler i form af medarbejderoptioner eller warrants, der udnyttes 

ved Selskabets aktive medvirken, skal ikke indberettes. 
 

4.5. Insidere skal lade deres besiddelse af Værdipapirer og aktier eller anparter i 

de øvrige selskaber inden for Enalyzer koncernen notere på navn. Dette an-

førte gælder ikke for Værdipapirer, som indgår i pensionspuljer i pengeinsti-

tutter eller forsikringsselskaber, hvori den pågældende deltager uden ad-

gang til at påvirke midlernes placering. 

 
4.6. Meddelelse i henhold til pkt. 4.1, 4.2 og 4.4 skal alene gives i det omfang 

Insideren eller dennes nærtstående har foretaget dispositioner med Værdi-

papirer som inden for et kalenderår overstiger en værdi af 5.000 EURO eller 

den tilsvarende grænser, der fremgår af Værdipapirhandelsloven. 
 

4.7. De oplysninger om aktiedispositioner, som er tilgået Selskabet i henhold til 

de ovenfor nævnte bestemmelser, skal offentliggøres på Selskabets hjem-

meside. 
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5. Spekulationsforbud 

5.1. Insidere må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende 

Værdipapirer. 
 

5.2. Ved spekulationsforretninger forstås bl.a. køb, der ikke har et mere langsig-

tet investeringsformål, men sker med henblik på salg (og eventuelt genkøb) 

efter en kort besiddelsestid, normal mindre end seks måneder. 
 

6. Handelstidspunkter 

6.1. Insidere må alene købe eller sælge Værdipapirer 6 uger efter offentliggørel-

se af årsregnskabsmeddelelse, delårsrapport eller anden tilsvarende medde-

lelse af regnskabsmæssig karakter (”Vinduet”). Ved anden tilsvarende med-

delelse af regnskabsmæssig karakter forstås meddelelser, der indeholder 

oplysning om Selskabets aktivitet og resultat for en given periode og even-

tuelt en omtale af selskabets forventede udvikling på tilsvarende vis som en 

årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. 
 

6.2. Inden for de ovenfor nævnte Vinduer må der aldrig købes eller sælges Vær-

dipapirer eller rådgives andre herom, såfremt den pågældende Insider har 

en konkret viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der vil kunne påvirke 

kursdannelsen. 
 

6.3. Købs- og salgsordrer, afgivet inden for Vinduet, må effektueres efter dette, 

såfremt effektueringen ikke har været praktisk mulig inden for Vinduet. 
 

6.4. Herudover kan køb og salg af Værdipapirer uden for Vinduet kun ske, så-

fremt der er et ganske særligt behov herfor og alene efter at forudgående 

accept er indhentet fra bestyrelsesformanden i Selskabet. Køb og salg uden 

for perioden kan for eksempel ske i forbindelse med aktier, hvortil der er 

knyttet forkøbsret, køberet, købs- eller salgspligt eller anden tilsvarende be-

stemmelse. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at nægte salg, hvis han 

finder det betænkeligt at meddelelse sin accept. Bestyrelsesformanden skal 

som udgangspunkt anse det for betænkeligt at meddele accept, medmindre 

rettigheden eller forpligtelsen kun kan udøves inden for en frist, som Inside-

ren ikke selv har indflydelse på. 
 

6.5. Ved offentligt udbud af Værdipapirer kan de Insidere alene erhverve disse 

ved på den første udbudsdag af afgive bindende købstilbud overfor det pen-

geinstitut eller lignende, der forestår udbuddets gennemførelse. 
 



 

Dok 6458-7/000089 5 af 8 

 

6.6. Tilsvarende kan køb og salg af eventuelle tegningsretter alene ske den før-

ste dag, hvorpå sådanne tegningsretter kan handles på First North. 
 

7. Sikring af intern viden 

7.1. Insidere, der er i besiddelse af sagsmateriale indeholdende intern viden, er 

ansvarlig for, at sagsmaterialet opbevares og behandles således, at andre 

ikke kan gøre sig bekendt med indholdet heraf. 
 

8. Kommunikation 

8.1. Alene bestyrelsesformanden, den samlede bestyrelse og direktionen kan 

inden for disses respektive ressortområder udtale sig på selskabets vegne. 
 

9. Overholdelse af reglerne 

9.1. De omfattede personer skal ved reglernes ikrafttræden, respektive de på-

gældendes tiltræden af deres stilling, have udleveret eksemplar af reglerne. 

De omfattede personers modtagelse af reglerne, samt alle revisioner og 

eventuelle ændringer af de interne regler, skal dokumenteres.  
 

10. Overtrædelse 

10.1. Alvorlige og forsætlige overtrædelser af nærværende regler kan for medar-

bejdere medføre bortvisning uden varsel.  
 

10.2. Udgør den i punkt10.1 anførte overtrædelse samtidig en overtrædelse af 

bestemmelserne i lov om værdipapirhandel kan dette endvidere medføre et 

strafferetsligt ansvar.  
 

11. Selskabets handel med egne aktier 

11.1. Denne bestemmelse regulerer Selskabets handel med Værdipapirer. 
 

11.2. Jf. pkt. 3.1 må Insidere, der har intern viden, ikke købe eller sælge Værdi-

papirer. Denne regel gælder også for selskabets handel med selskabets 

Værdipapirer uanset det i punkt 11 i øvrigt anførte. 
 

11.3. Selskabets handel med Værdipapirer må kun ske efter beslutning af selska-

bets direktør i forening med bestyrelsesformanden. 
 

11.4. Bortset fra hvad der er anført straks nedenfor i punkt11.5, er selskabets 

handel med Værdipapirer i perioden fra tre uger før offentliggørelsen af sel-

skabets årsrapport eller delårsrapporter og indtil offentliggørelsen af disse, 

forbudt. 
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11.5. Uanset det i punkt 11.4 anførte er selskabet berettiget til at handle Værdi-

papirer i den nævnte tre ugers periode, såfremt dette sker til opfyldelse af 

generelle aktieopkøbsprogrammer eller til opfyldelse af aktieoptionspro-

grammer eller lignende. 
 

11.6. I henhold til aktieselskabslovens § 48 må selskabet ikke mod vederlag er-

hverve egne aktier, hvis den pålydende værdi af selskabets og dets datter-

selskabers samlede beholdning af aktier i selskabet overstiger eller som føl-

ge af erhvervelsen vil overstige 10 pct. af aktiekapitalen. Erhvervelse af eg-

ne aktier må endvidere kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen 

til bestyrelsen. 
 

12. Interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse 

12.1. Selskabets direktion skal sikre at oplysningsforpligtelserne i First North Nor-

dic Rule Book (herefter ”FNRB).  
 

12.2. Selskabets skal sikre, at alle for lige adgang til væsentlige oplysninger om 

Selskabet, der kan antages at få betydning for Selskabets finansielle og 

økonomiske status, og sikre at ingen uvedkommende får adgang til sådan 

information, før den er offentliggjort. 
 

12.3. Selskabet skal hurtigst offentliggøre forhold, der er omfattet af FNRB. Af 

forhold, der typisk er omfattet, men ikke begrænset til, kan nævnes: 

1) Ændringer i ledelse og revision eller rådgivere 

2) Aflønningssprogrammer 

3) Ændringer i selskabets kapitalforhold eller forslag hertil 

4) Periodeoplysninger 

5) Årsrapporten 

6) Generalforsamlinger 
 

Offentliggørelse skal ske når beslutning reelt er truffet. 

 

12.4. Sker der ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte oplysninger, der kan 

tænkes at påvirke kursdannelsen, skal disse meddelelses First North straks. 
 

12.5. Offentliggørelse er sket når First North er underrettet. 
 

12.6. First North er underrettet når meddelelsen der ønskes offentliggjort er 

kommet frem til First North. Meddelelser sendes via Globenewswire. Direk-



 

Dok 6458-7/000089 7 af 8 

 

tøren drager omsorg for at de nødvendige personer (f.eks. økonomidirektør, 

kommunikationsdirektør, bestyrelsessekretær) er forsynet med bruger-ID 

og password til rapportering via Globenewswire.  
 

12.7. I særlige undtagelsestilfælde kan det aftales med First North at oplysninger 

meddeles på anden vis, f.eks. via telefax eller e-mail. 
 

12.8. Direktionen drager omsorg for at skabeloner for meddelelser til First North 

er tilgængelige for det relevante personale og at skabelonerne overholder 

formkravene i FNRB. 
 

12.9. Information der er omfattet af FNRB må ikke offentliggøres af anden vej før 

First North er orienteret. 
 

12.10. Ved risiko for at information, der skal offentliggøres via First North, vil eller 

er kommet til uvedkommendes kendskab, skal direktionen uopsætteligt in-

formeres. Direktionen giver herefter omgående meddelelse First North. 
 

13. Revurdering 

13.1. Selskabets ledelse skal mindst én gang årligt revurdere indholdet af de in-

terne regler. 
 

14. Ikrafttræden 
14.1 Disse regler træder i kraft på datoen for bestyrelsens vedtagelse. 

 

 

Således vedtaget af bestyrelsen for Enalyzer A/S den 22. august 2012 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Jakob Roed Søren Fink-Jensen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Erik Nyborg Niels Molzen 

 

 

______________________________ 

Ole Ødegaard 
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