INTERNE REGLER FOR HANDEL MED AKTIER UDSTEDT AF
GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S OG VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1

Baggrund

1.1.1 Lov
om
værdipapirhandel
m.v.
(”VPHL”),
Selskabsloven,
Markedsmisbrugsforordningen (”MAR”) og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq
OMX Copenhagen 03-07-2016 (”OMX Reglerne”) indeholder bestemmelser, som
skal tjene til at fremme en adfærd, der sikrer, at handlen med og prisdannelsen på
børsnoterede værdipapirer foregår på en redelig og gennemskuelig måde og sikrer
ligelig behandling af alle aktionærer.
1.2

Formålet med disse regler er:

1.2.1 at opfylde Glunz & Jensen Holding A/S’ (”Glunz & Jensen”) forpligtelse til at hindre,
at intern viden er tilgængelig for andre end dem, der har behov herfor, jf. MAR artikel
10.
1.2.2 at opfylde Glunz & Jensens forpligtelse til at hindre bestyrelsesmedlemmers,
direktørers og andre medarbejderes adgang til uretmæssigt for egen eller tredjemands
regning at handle med de af Glunz & Jensen udstedte aktier.
1.2.3 at gøre opmærksom på forbuddet mod handel, hvis man har intern viden, og forbuddet
mod kursmanipulation, jf. MAR artikel 8, 12, og 14.
1.2.4 at opfylde forpligtelserne med hensyn til forbuddet mod spekulation i Glunz & Jensens
aktier, jf. Selskabslovens § 113.
1.2.5 at opfylde forpligtelserne med hensyn til oplysning om bestyrelsesmedlemmers og
direktørers besiddelse af aktier i Glunz & Jensen, jf. VPHL § 28 a og MAR artikel 19.
1.3

For handler med Glunz & Jensens egne aktier gælder Glunz & Jensens Regelsæt nr. 2
"Interne regler for handel med selskabets egne aktier".

1.4

Disse interne regler regulerer handelen med Glunz & Jensens aktier, der ikke er egne
aktier, og sikrer, at intern viden ikke videregives uberettiget.
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2.

GENERELT

2.1

Definitioner

2.1.1 Ved "koncernen" forstås Glunz & Jensen Holding A/S og samtlige selskaber, der anses
for koncernforbundne med Glunz & Jensen i medfør af Selskabslovens §§ 6 og 7.
2.1.2 Ved intern viden forstås i henhold til MAR artikel 7, stk. 1:
(a) specifik viden.
(b) der ikke er blevet offentliggjort,
(c) der direkte eller indirekte vedrører Glunz & Jensen, og
(d) som må antages mærkbart at kunne påvirke kursdannelsen på Glunz & Jensens
aktier.
Ved specifikviden forstås oplysninger, der
(i) vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til
at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og
(ii) er tilstrækkeligt præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de
pågældende begivenheders eller forholds forventede indvirkning på kursdannelsen
på de pågældende værdipapirer.
Ved oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, forstås oplysninger, som en fornuftig investor må antages at
ville benytte som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger.
En oplysning anses for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne. Herved forstås, at oplysningen skal udbredes på en
måde, som sikrer, at den i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele EU og
lande, som EU har indgået aftaler med på det finansielle område. Udbredelsen af
oplysningen skal ske hurtigt, på et ikke-diskriminerende grundlag og så vidt muligt
samtidigt i alle lande.
Som sådan offentliggørelse anses en meddelelse til OMX, når oplysningen er
videresendt derfra via Company News Service. Offentliggørelse via OMX, Company
News Service, skal altid ske senest samtidig med, at offentliggørelse sker til anden
side.
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Bedømmelsen af, hvorvidt en oplysning udgør intern viden, vil altid være konkret.
Følgende eksempler vil konkret kunne udgøre intern viden:
1) ordrer eller investeringsbeslutninger;
2) samarbejdsaftaler eller andre kontrakter;
3) virksomhedskøb eller frasalg;
4) kurs- eller valutakursændringer;
5) kredit- eller kundetab;
6) nye joint ventures;
7) forskningsresultater, udvikling af nye produkter eller vigtige opfindelser;
8) indledning af eller forlig i eller afgørelse af væsentlige retstvister;
9) økonomiske vanskeligheder;
10) beslutninger truffet af offentlige myndigheder eller domstole;
11) ejeraftaler, som vedrører stemmerettigheder i Glunz & Jensen eller aktiernes
omsættelighed, hvis Glunz & Jensen er bekendt med disse oplysninger;
12) rygter i markedet og lækager;
13) market maker-aftaler;
14) oplysninger om datterselskaber og associerede selskaber;
15) væsentlig ændring i resultatet eller den økonomiske stilling; og
16) ændringer i Glunz & Jensens identitet.
2.1.3 Ved Glunz & Jensen-personer forstås følgende personer, som i kraft af deres
tilknytning til Glunz & Jensen må formodes at have adgang til intern viden:
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1) medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Glunz & Jensen,
2) andre direktører eller ledende og betroede medarbejdere med direkte reference til
direktionen i Glunz & Jensen, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang
til intern viden,
3) medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt ledende og betroede medarbejdere
i øvrige selskaber i koncernen, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang
til intern viden,
4) valgte revisorer og revisorsuppleanter for samtlige selskaber i koncernen, såfremt
stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden samt
5) andre personer, der arbejder for Glunz & Jensen eller koncernforbundne
selskaber, og som i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden.
2.1.4 Ved rapporteringspligtig forstås:
i)

medlemmer af bestyrelsen og direktionen i Glunz & Jensen.

ii) andre ledende medarbejdere i Glunz & Jensen, som regelmæssigt har adgang til
intern viden, som direkte eller indirekte vedrører Glunz & Jensen, såfremt den
pågældende ledende medarbejder har kompetence til at træffe
ledelsesbeslutninger, der påvirker Glunz & Jensens fremtidige forretningsmæssige
udvikling.
2.1.5 Ved nærtstående forstås personer med nær tilknytning til en rapporteringspligtig.
Personer med nær tilknytning er:
a)

en ægtefælle eller en partner, som i overensstemmelse med national ret betragtes
som sidestillet med en ægtefælle,
b) børn over for hvem der består forsørgerpligt i overensstemmelse med national ret,
c) familiemedlemmer, som har været medlem af samme husstand i mindst et år på
datoen for den pågældende transaktion, eller
d) en juridisk person, trust eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af
en person, der varetager ledelsesansvar eller af en person som omhandlet i litra a),
b) eller c), eller som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, eller
som er etableret til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser i
betydelig grad er sammenfaldende med en sådan persons.
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2.2

Fortegnelse over personer med adgang til intern viden(”Insiderlisten”)

2.2.1 Glunz & Jensen skal føre og ajourføre en fortegnelse over samtlige personer, der
arbejder for Glunz & Jensen, og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har
adgang til intern viden, der direkte eller indirekte vedrører Glunz & Jensen
(”Insiderlisten”).
2.2.2

Insiderlisten skal omfatte alle personer, der arbejder for Glunz & Jensen og
som har adgang til intern viden samt Glunz & Jensens rådgivere, eksempelvis
advokater og revisorer.

2.2.3

Glunz & Jensen skal tage alle rimelige skridt for at sikre, at en person på Insiderlisten
skriftligt anerkender de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger heraf, og
er bekendt med de sanktioner, der er knyttet til insiderhandel og uretmæssig
videregivelse af intern viden. Skriftlig anerkendelse fra insideren skal foreligge for
hvert enkelt element af intern viden. Finanstilsynet kræver, at personen på
insiderlisten foretager sig noget aktivt, når der sker skriftlig anerkendelse. En form for
elektronisk bekræftelse vil være tilstrækkelig, hvorimod en automatisk e-mail løsning
(fx kvittering for modtaget eller læst e-mail) ikke vil være tilstrækkelig.

2.2.4

Insiderlisten skal forelægges for Finanstilsynet så hurtigt som muligt efter anmodning
herom. Finanstilsynet fastsætter en frist herfor ved anmodning.

2.2.5

Krav til formatet for Insiderlisten

2.2.5.1 Glunz & Jensen skal anvende et bestemt elektronisk format for Insiderlisten. Der
findes følgende standardskemaer for insiderlister:
• Skema 1: Insiderliste
• Skema 2: Insiderlistens permanente insidersektion
Standardskemaerne
kan
findes
på
Finanstilsynets
https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Information-om-udvalgtetilsynsomraader/MAR/Insiderlister

hjemmeside

Standardskemaerne skal også anvendes på eksisterende insiderlister.
2.2.5.2 Insiderlisten skal opdeles i separate sektioner for hvert enkelt element af intern viden
(Skema 1). Hver sektion skal indeholde en liste over alle personer med adgang til den
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samme specifikke interne viden. Der tilføjes nye sektioner til Insiderlisten, når ny
intern viden identificeres.
2.2.5.3 Glunz & Jensen har mulighed for at udarbejde og ajourføre en supplerende sektion til
Insiderlisten med eventuelle permanente insidere, som er en anden art end resten af
sektionerne i Insiderlisten, da den ikke er baseret på en specifik videns eksistens
(Skema 2). Det er valgfrit, om Glunz & Jensen vil anvende denne permanente
insidersektion.
2.2.5.4 Den permanente insidersektion (Skema 2) skal kun omfatte de fysiske personer, der til
enhver tid har adgang til al intern viden inden. Fysiske personer kan have adgang til al
intern viden på grund af deres hverv eller stilling. De nærmere oplysninger om
permanente insidere i Insiderlistens permanente insidersektion inkluderes ikke i de
andre sektioner af Insiderlisten.
2.2.6

Insiderlistens indhold

2.2.6.1 Insiderlisten (Skema 1) skal som minimum indeholde:
a. Navnet på den handelsspecifikke eller hændelsesbaserede interne viden.
b. Dato og tidspunkt (for oprettelsen af denne sektion af insiderlisten, dvs. da denne
interne viden blev identificeret).
c. Dato og tidspunkt (seneste ajourføring).
d. Dato for fremsendelse til den kompetente myndighed.
e. Insiderens fornavn(e).
f. Insiderens efternavn(e).
g. Insiderens fødenavn(e): efternavn som en person har fået som barn ved navngivning
eller dåb.
h. Arbejdstelefonnummer eller numre (kontor og arbejdsmobil).
i. Virksomhedens navn og adresse.
j. Stilling og begrundelse for insiderstatus.
k. Opnået (dato og tidspunkt for, hvornår en person fik adgang til intern viden).
l. Ophørt (dato og tidspunkt for, hvornår en person ikke længere havde adgang til intern
viden).
m. Fødselsdato.
n. Nationalt ID-nummer.
o. Private telefonnumre.
p. Fuld privatadresse (gadenavn, husnummer, by, postnummer, land).
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2.2.6.2 Insiderlistens permanente insidersektion (Skema 2) skal som minimum indeholde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
2.2.7

Dato og tidspunkt (for oprettelsen af den permanente insidersektion).
Dato og tidspunkt (seneste ajourføring).
Dato for fremsendelse til den kompetente myndighed.
Insiderens fornavn(e).
Insiderens efternavn(e).
Insiderens fødenavn(e): efternavn som en person har fået som barn ved navngivning
eller dåb.
Arbejdstelefonnummer eller numre (kontor og arbejdsmobil).
Virksomhedens navn og adresse.
Stilling og begrundelse for insiderstatus.
Inkluderet (dato og tidspunkt for, hvornår en person blev inkluderet i den permanente
insidersektion).
Fødselsdato.
Nationalt ID-nummer.
Private telefonnumre.
Fuld privatadresse (gadenavn, husnummer, by, postnummer, land).
d Insiderlisten skal ajourføres straks og angive datoen for ajourføringen i følgende
tilfælde:

a. hvis begrundelsen for at medtage en person, som allerede står på insiderlisten, ændres,
b. hvis der er en ny person, som får adgang til intern viden, og som det derfor er
nødvendigt at tilføje på insiderlisten, og
c. hvis en person ophører med at have adgang til intern viden.
Hver enkelt ajourføring skal præcisere datoen og tidspunktet for den ændring, som
udløste ajourføringen.

2.2.8 Insiderlisten skal opbevares i mindst fem år efter udarbejdelsen eller opdateringen.

3.

REGLER GÆLDENDE FOR BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER
OG ALLE MEDARBEJDERE I GLUNZ & JENSEN:
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3.1

Begrænsninger vedrørende videregivelse af intern viden

3.1.1 Ifølge MAR artikel 10 og 14 må den, der er i besiddelse af intern viden, ikke
videregive denne til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af
vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion.
3.1.2 Til sikring heraf gælder følgende regler:
3.1.2.1

Intern viden, som tilgår en person omfattet af disse regler, må kun videregives til
andre, når det er arbejdsmæssigt nødvendigt og begrundet. Videregivelsen må kun
ske til den kreds inden for koncernen, der arbejdsmæssigt har behov herfor, samt
efter aftale til eksterne rådgivere (advokater, revisorer, m.fl.), som koncernen
anvender i den pågældende sag.

3.1.2.2

Glunz & Jensens ledelse drager omsorg for, at der tilvejebringes procedurer, der
sikrer, at Glunz & Jensen til enhver tid over for OMX kan redegøre for, hvem der
på et givet tidspunkt har haft adgang til intern viden.

3.1.2.3

Materiale indeholdende intern viden skal opbevares på forsvarlig vis.

3.1.2.4

Dokumenter på edb-skærme indeholdende intern viden skal efterlades
utilgængelige for andre, når de ikke anvendes.

3.1.2.5

Materiale indeholdende intern viden må kun i begrænset omfang fotokopieres og
overskydende fotokopier skal makuleres efter brug.

3.1.2.6

Det påhviler enhver, der kommer i besiddelse af intern viden at sikre sig, at denne
viden ikke tilgår uvedkommende, men stedse holdes i en så snæver kreds som
muligt.

3.1.2.7

Intern viden må aldrig meddeles pressen, før offentliggørelse via OMX er sket.

3.1.2.8

Personer, der – som et led i deres arbejde – videregiver intern viden til andre, skal
orientere modtageren af den interne viden om, at de meddelte oplysninger anses
eller eventuelt kan anses for intern viden.

3.1.2.9

Kommer en person uforvarende til at videregive intern viden til pressen eller
andre, der kan tænkes at offentliggøre oplysningen eller bruge denne til
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insiderhandel, skal direktionen eller bestyrelsens formand omgående orienteres
herom med henblik på offentliggørelse af den interne viden.
3.1.2.10

Alene bestyrelsens formand og den administrerende direktør, eller hvem disse
måtte bemyndige hertil, må udtale sig på Glunz & Jensens vegne.

3.1.2.11

Bestræbelserne på at sikre intern viden må ikke føre til, at intern viden kan gå tabt
som følge af manglende sikkerhedskopiering eller lignende.

3.2

Begrænsninger i handel med Glunz & Jensens aktier

3.2.1 Køb, salg eller tilskyndelse til køb eller salg af aktier i Glunz & Jensen må ikke foretages af nogen, der har en intern viden, som kan være af betydning for handlen. Dette
betyder, at ingen må handle med, medvirke til eller tilskynde familie, venner eller
andre til at handle med aktier i Glunz & Jensen, hvis den pågældende har intern viden.
Forbuddet gælder også for brug af intern viden til annullation eller ændring af en
handelsordrer, hvor handelsordren blev afgivet, før den pågældende var i besiddelse af
intern viden. Reglerne gælder udover aktier i Glunz & Jensen også handel med andre
noterede værdipapirer og unoterede finansielle instrumenter, der knytter sig til
aktierne.
3.2.2 Ingen må foretage manipulation med kursen på aktier i Glunz & Jensen, medvirke
hertil eller gøre forsøg herpå. Markedsmanipulation omfatter følgende aktiviteter, jf.
MAR artikel 12, stk. 1:
a) indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller anden adfærd, som:
i) giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af,
efterspørgslen efter eller kursen på finansielle instrumenter, en relateret
spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på
emissionskvoter, eller
ii) sikrer eller antages at sikre kursen på et eller flere finansielle instrumenter, en
relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på
emissionskvoter på et unormalt eller kunstigt niveau,
medmindre den person, som indgik en transaktion, udstedte en handelsordre eller
deltog i enhver anden adfærd, godtgør, at en sådan transaktion, ordre eller adfærd
er foretaget af lovlige årsager og er i overensstemmelse med en accepteret
markedspraksis,
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b) indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden
aktivitet eller adfærd, der påvirker eller antages at påvirke kursen på et eller flere
finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et
auktionsprodukt baseret på emissionskvoter, i forbindelse med hvilken der
benyttes fingererede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund,
c) udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller ved andre
metoder, der giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om
udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på et finansielt instrument, en
relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på
emissionskvoter, eller som sikrer eller antages at sikre kursen på et eller flere
finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et
auktionsprodukt baseret på emissionskvoter på et unormalt eller kunstigt højt
niveau, herunder spredning af rygter, når den person, der har spredt dem, var eller
burde have været klar over, at oplysningerne var urigtige eller vildledende, eller
d) videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller indberetning af
urigtigt eller vildledende input vedrørende et benchmark, når personen, der stod
for videregivelsen eller indberettede inputtet, var eller burde have været klar over,
at det var urigtigt eller vildledende, eller enhver anden tilsvarende aktivitet, som
manipulerer beregningen af et benchmark.

3.2.3 Markedsmanipulation, misbrug af intern viden eller overtrædelse af forbuddet mod
videregivelse kan straffes med bøde eller fængsel.
4.

TRANSAKTIONER VEDRØRENDE GLUNZ & JENSENS AKTIER:

4.1

Meddelelse om besiddelse af aktier og ændringer heri

4.1.1 Rapporteringspligtige og deres nærtstående er forpligtet til at rapportere alle
transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører Glunz & Jensens
aktier. Transaktioner vedrørende Glunz & Jensens aktier omfatter blandt andet køb,
salg, overdragelse ved gave, pantsætning, ydelse af arveforskud samt tildeling,
udnyttelse og eventuelt pantsætning af aktieoptioner, herunder warrants. Derimod er
overførsel af aktier ved arv ikke omfattet af rapporteringspligten.
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4.1.2 Rapportering af transaktioner, som vedrører Glunz & Jensens aktier skal ske
elektronisk både til Finanstilsynet og til Glunz & Jensen straks og senest tre
arbejdsdage efter transaktionen. Glunz og Jensen kan foretage indberetningen på
vegne af den rapporteringspligtige og dennes nærtstående, jf. pkt. 4.1.5.
Finanstilsynet offentliggør meddelelsen straks efter modtagelsen. Sker der flere
ændringer på samme dag, skal hver ændring meddeles selvstændigt. En
rapporteringspligtig skal skriftligt orientere sine nærtstående om deres selvstændige
indberetningspligt og opbevare dokumentation for denne orientering.
4.1.3 Glunz & Jensen skal straks og senest efter tre arbejdsdage offentliggøre alle
transaktioner, der indberettes af rapporteringspligtige og deres nærtstående.
4.1.4 Glunz & Jensen skal føre en liste over alle rapporteringspligtige og skriftligt orientere
dem om deres indberetningspligt.
4.1.5 Meddelelser til Finanstilsynet efter pkt. 4.1.2 skal ske på en af følgende måder:
(i) Den rapporteringspligtige foretager selv indberetning
(ii) Indberetning på vegne af den rapporteringspligtige via fuldmagtsfunktionen i
systemet
(iii) Indberetning på vegne af den rapporteringspligtige uden brug af
fuldmagtsfunktionen i systemet
(iv) Indberetning på vegne af den rapporteringspligtige foretaget af Glunz & Jensen
(uden brug af fuldmagtsfunktionen i systemet)

Den rapporteringspligtige kan i Finanstilsynets IT-system give andre elektronisk
fuldmagt til at indberette på dennes vegne.
Elektronisk indberetning til Finanstilsynet skal ske ved anvendelse af digital signatur.
Personer, der ikke kan få tildelt digital signatur, kan indberette ved brug af et tildelt
brugernavn og adgangskode. Det er ligeledes muligt at anvende NemID.
4.1.6 Alle indberetninger og offentliggørelser skal foretages ved brug af en særlig
standardformular. Standardformularen samt vejledning kan findes på Finanstilsynets
hjemmeside
https://finanstilsynet.dk/da/Ansoeg-og-Indberet/Indberetning-forfinansielle-virksomheder/Kapitalmarkedsomraadet/Indberetning-for-ledendemedarbejdere
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4.1.7 Meddelelser efter pkt. 4.1.2 og 4.1.3 skal indeholde følgende oplysninger:
(i) navnet på den rapporteringspligtige (den ledende medarbejder eller den nærtstående fysiske eller juridiske person),
(ii) årsagen til, at den pågældende er forpligtet til at give meddelelse (f.eks. stillingsbetegnelse for ledende medarbejdere eller angivelse af relation til ledende medarbejder for nærtstående),
(iii) selskabets navn,
(iv) fondskode og betegnelse for værdipapirerne,
(v) transaktionens karakter (køb, salg eller anden transaktion),
(vi) handelsdato, og hvilket marked transaktionen er gennemført på, samt
(vii) antallet af handlede aktier og kursværdien heraf (hver transaktion skal rapporteres
selvstændigt, der kan ikke ske nettoopgørelse f.eks. ved køb og salg samme dag).
4.1.8 Pligt til at give meddelelse til Finanstilsynet og til Glunz & Jensen indtræder først,
såfremt kursværdien af de transaktioner, der i løbet af et kalenderår er gennemført af
den rapporteringspligtige tilsammen med vedkommendes nærtstående, udgør et
bruttobeløb på 20.000 euro eller derover. Såfremt beløbsgrænsen overskrides, gælder
pligten til at give meddelelse og til at videregive modtagne oplysninger fra den
transaktion, hvorved beløbsgrænsen blev overskredet og alle efterfølgende
transaktioner. Ved beregning af beløbsgrænsen anvendes den af Danmarks
Nationalbank på transaktionstidspunktet senest offentliggjorte valutakurs.
4.2.

Handelstidspunkter

4.2.1 Rapporteringspligtige og Glunz & Jensen-personer må ikke foretage handel med aktier
i Glunz & Jensen i 30 kalenderdage op til Glunz & Jensens offentliggørelse af
regnskabsmeddelelser samt års-, halvårs- og kvartalsrapporter, jf. MAR artikel 19, stk.
11.
4.2.2 Glunz & Jensen er ikke forpligtet til at have åbne handelsvinduer, hvori
rapporteringspligtige, Glunz & Jensen-personer samt af de på Insiderlisten optagne
personer alene må købe og sælge aktier i Glunz & Jensen. Glunz & Jensen har valgt at
have åbne handelsvinduer, således at aktier i Glunz & Jensen kun må købes og sælges
af rapporteringspligtige og Glunz & Jensen-personer samt af de på Insiderlisten
optagne personer inden for en periode på 4 uger fra offentliggørelsen af Glunz &
Jensens regnskabsmeddelelser eller års-, halvårs- og kvartalsrapporter.
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4.2.3 Glunz & Jensen kan tillade handel uden for det åbne handelsvindue, jf. pkt. 4.2.2,
herunder i et lukket handelsvindue, jf. pkt. 4.2.1, enten:
a)
b)

efter afgørelse fra sag til sag grundet foreliggende særlige omstændigheder,
eller
grundet karakteren af den involverede handel, når det drejer sig om
transaktioner under eller i forbindelse med en medarbejderaktie eller
opsparingsordninger, kvalifikation til eller ret til andel i aktier eller
transaktionsoverskud, når der ikke ændres på den egentlige ejers ret til det
pågældende værdipapir.

4.2.4 Det understreges, at selv inden for 4-ugers perioden nævnt i pkt. 4.2.2 gælder forbuddet
mod handel med aktier i Glunz & Jensen, hvis man har intern viden, jf. pkt. 3.2.1 og
MAR artikel 8, stk. 1.
5.

SUPPLERENDE REGLER FOR MEDLEMMER AF GLUNZ & JENSENS
BESTYRELSE OG DIREKTION

5.1

Medlemmer af Glunz & Jensens bestyrelse og direktion må ikke udføre eller deltage i
spekulationsforretninger vedrørende aktier i Glunz & Jensen, jf. Selskabslovens § 113.
Om der er tale om spekulationsforretning afgøres ud fra handlens formål og karakter.
Et køb eller salg af aktier udgør ikke spekulationsforretning, alene fordi handlen kan
medføre et stort udbytte eller kursgevinst. Et karakteristisk element ved
kursspekulation er, at det ofte angår udnyttelse af kortsigtede prisbevægelser. Køb og
salg af aktier under udnyttelse af en viden, man har erhvervet sig som medlem af
ledelsen i et kapitalselskab er omfattet af forbuddet.

5.2

Medlemmer af Glunz & Jensens bestyrelse og direktion skal lade deres aktier i Glunz
& Jensen notere på eget navn i Glunz & Jensens aktiebog.

5.3

Personer omfattet af pkt. 5.1 skal ved deres indtræden i bestyrelsen og direktionen
give bestyrelsen meddelelse om deres besiddelse af aktier i Glunz & Jensen og skal
senere give meddelelse om køb og salg af aktier i Glunz & Jensen. Disse meddelelser
indføres i Glunz & Jensens købs- og salgsprotokol.

6.

OPLYSNINGSPLIGT OVER FOR OMX OG FINANSTILSYNET

6.1

Glunz & Jensen har pligt til efter anmodning at sende OMX og Finanstilsynet kopi af
dette regelsæt.

Internt regelsæt 3

Side 13 af 14

6.

REVISION AF REGLERNE

6.1

Glunz & Jensens ledelse skal mindst en gang årligt overveje, om der er grund til at
revidere dette regelsæt.

Nærværende interne regler vedrørende handel med aktier udstedt af Glunz & Jensen Holding
A/S og videregivelse af intern viden (Regelsæt 3) er vedtaget af bestyrelsen på dennes møde
den 27. april 2017.

Carsten Nygaard
Knudsen

Michael Hove

Jørgen Staxen Lagerbon

Søren Heimann Andersen
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