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Ørsted får Informationsprisen 2019

Tryg modtager Specialprisen

Ved Finansforeningens Nytårsmiddag den 27. januar
2020 blev foreningens Informationspris 2019 for andet
år i træk overrakt til Ørsted. Samtidig blev
Specialprisen uddelt til Tryg.

Tryg tildeles årets Specialpris som anerkendelse for
deres nyhedsbreve til analytikere og investorer samt for
deres informationsstrøm ifm. købet af Alka Forsikring.

Formanden for Finansforeningens Regnskabsudvalg,
Niels Granholm-Leth, sagde ved Nytårsmiddagen, at
Ørsted vinder prisen for deres samlede informationspakke og evne til at være på forkant med investorers
krav om information f.s.v. angår ESG, aflønningsforhold og risici.
Ørsted har næsten færdiggjort transformationen fra sort
til grøn energileverandør, men forud venter nye
transformationer fra et nordeuropæisk til et globalt fokus
og fra offshore vindenergi til en bredere pallette af
grønne energiformer, -transport og -opbevaring.
Udvalget finder, at Ørsted på glimrende vis har
illustreret de strategiske prioriteter på sin kapitalmarkedsdag, fulgt op i årsrapporten (Our business) og
yderligere kommenteret herpå i kvartalsrapporter og i
præsentationer. Ørsted har desuden kvantificeret de
fremtidige vækstmuligheder (Our markets) med nøje
kildeangivelser og opfølgning, når markedsestimater
har ændret sig.
Regnskabsudvalget noterer sig også, at Ørsted med
sine finansielle målsætninger frem mod 2025 holder fast
i en længere guidance-periode i en tid, hvor flere
selskaber ikke længere oplyser finansielle
målsætninger længere end ét år frem i tiden.
Ørsted har været pionér indenfor ESG-rapportering og
har taget skridtet videre med ESG kvartalsrapporter.
Udvalget noterer desuden, at Ørsteds IR-team fremstår
kompetent og serviceminded.

Siden 2016 har Tryg udgivet 2-3 nyhedsbreve om året,
som typisk har omhandlet teknisk vanskelige aspekter
af forretningsmodellen, regnskaber eller lign.
Regnskabsudvalget blev gjort opmærksom på denne
service af analytikere og investorer, der satte pris på
nyhedsbrevene. Indholdet falder udenfor den relevante
informationsstrøm i kvartalsregnskaber men er ikke
desto mindre relevant for at forstå baggrunden for visse
typer af resultatudsving. Nyhedsbrevene har således en
lang levetid og kan anvendes af analytikere og
investorer som input i modeller og estimater.
Tryg modtager også Specialprisen for sit høje
informationsniveau ifm. købet af Alka Forsikring.
Selskabet var åben omkring konkurrencemyndighedernes undersøgelser og aspekter heri inkl.
løbende deadlines. Dette var medvirkende til, at
analytikere og investorer kunne forudse det endelige
udfald af undersøgelserne i modsætning til medier, som
spekulerede i det modsatte resultat.
Finansforeningens Regnskabsudvalg noterer desuden,
at Tryg har forbedret sin overordnede kommunikation til
aktiemarkedet siden 2016. Heri indgår bl.a. realtidsopdaterede investeringsafkast på hjemmesiden og
et kompetent og serviceminded IR-team.
Finansforeningen ønsker Ørsted og Tryg tillykke med
årets informationspriser.

Informationsprisen og Specialprisen 2020
De to priser

Informationsprisen

Fremtiden

Finansforeningen ønsker med uddelingen af sine to
informationspriser at belønne den unikke
informationsindsats til finansmarkedet.

Kandidater til Informationsprisen forudsættes at
følge ”best practice” indenfor finansiel rapporting, der
bl.a. omfatter krav og henstillinger, der fremgår af
relevant
regnskabslovgivning,
relevante
regnskabsvejledninger fra offentlige myndigheder
samt Finansforeningens Anbefalinger & Nøgletal.

Selskabernes behandling af den fremtidige udvikling
er af stor betydning. Specielt følgende forhold
lægges der vægt på:

Informationsprisen tildeles det selskab, som
vurderes at have det højeste overordnede
informationsniveau og som evt. har gjort sig
bemærket ved særlige informationsinitiativer, har
skabt fokus på et aktuelt tema eller som har skabt en
synlig fremgang i sit overordnede informationsniveau
ift. foregående år.
Specialprisen tildeles et selskab som anerkendelse
for en særlig indsats indenfor et afgrænset område
med hensyntagen til selskabets ressourcer og
størrelse.
Ved bedømmelsen af selskaberne lægger
foreningen vægt på tilvejebringelsen af den samlede
mængde information til finansmarkedet. Foruden det
skriftlige materiale, vurderes kvaliteten af investor/analytikermøder, investor relations service samt
selskabets generelle evne til at præsentere
information rettidigt og med en operativ karakter
overfor finansmarkedets aktører.
De informationer, som Finansforeningen lægger til
grund for priserne, vil typisk komme fra følgende
kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investor relations afdelingen
Års- og kvartalsregnskaber
Selskabsmeddelelser i øvrigt
Hjemmesider og medier
Sociale medier
Møder, virksomhedsbesøg og
kapitalmarkedsdage
Telefonkonferencer/webcasts
Virksomhedspræsentationer
Løbende kontakt og service fra selskabet
Generalforsamlinger

Herudover lægges der vægt på følgende forhold:
• Overskuelighed og struktur i årsberetning og
kvartalsregnskaber.
• Relevante henvisninger til eller integration af
øvrige rapporter om ESG, aflønning og ikkefinansielle rapporter.
• Højt detaljeringsniveau i relevante rapporter,
som bidrager til forståelsen af selskabets
værdiskabelse.
• En velfungerende investor relations afdeling med
høj tilgængelighed og serviceniveau.
• Integration mellem de lovpligtige dokumenter og
digital information i form af henvisninger, links og
samspil.
• Høj integritet i det løbende informationsflow med
nøgtern beskrivelse af potentialer, markeds- og
konkurrenceforhold.
• Retvisende og objektiv regnskabsberetning
indeholdende både de positive og de negative
udviklinger.
• Detaljeret risiko-gennemgang, evt. med
kvantificering af væsentligste risici.
• Beskrivelse af de væsentligste value drivers for
selskabet og evt. følsomhed over for disse.
• Gennemgang af de faktorer, der har påvirket
udviklingen med relevant henvisning til tidligere
givne forventninger.

• Forudsætninger, der ligger til grund for
selskabets forventninger til fremtiden.
• Risikoanalyse, herunder en kvantitativ bedømmelse af centrale påvirkningsfaktorer.
• Relevante økonomiske konsekvenser ved større
ændringer
i
aktivitetsomfang,
f.eks.
ved køb og salg af virksomheder.
• Investeringsplaner på kort og lang sigt.

Øvrige informationer
• Målsætninger, strategi og organisation.
• Markedsforhold.
• Konkurrencesituation og virksomhedens position
i industrien.
• Leverandør- og kundeforhold.
• ESG-rapportering.
Finansforeningens Regnskabsudvalg og bestyrelse
tager hensyn til de informationsbehov, investorer og
rådgivere har for den enkelte virksomhed. Der
sammenlignes også med krav til informationsflow på
udenlandske børser eller med udenlandske
konkurrerende selskaber.
Vinderen findes med udgangspunkt i ovenstående
forhold, idet udvalget dog kan vælge at lægge vægt
på udvalgte punkter, som måtte have særlig relevans
for det pågældende år.

Specialprisen for 2020
Kandidater til Specialprisen skal have udmærket sig
ved en særlig informationsindsats indenfor et
afgrænset område. Foreningen prioriterer kvaliteten
af den afgivne information indenfor et særligt område
og ikke kvantiteten. Der lægges vægt på særlige
informationsinitiativer, temaer eller selskaber som
har flyttet sig væsentligt ift. foregående år.

Specialprisen tager evt. også hensyn til selskabets
ressourcer og størrelse. Prisen følger ikke et fast
tema, men bedømmelsen sker ud fra den mængde
af information, som Finansforeningens medlemmer
og Regnskabsudvalg indsamler.
Finansforeningen ønsker med Specialprisen at
anerkende de selskaber, som på særlig vis har
forstået at bidrage ekstraordinært til forståelsen af
f.eks. selskabets forretningsmodel, strategi eller
specifikke situation. Denne informationsindsats
begrænser sig ikke til de gængse informationsstrømme fra f.eks. års- og kvartalsmeddelelser,
præsentationer eller kapitalmarkedsdage, men kan
også være til stede på digitale platforme eller være
en særlig indsats drevet af selskabets investor
relations afdeling.
Historisk har Specialprisen været tildelt som
anerkendelse for en ekstraordinær god
informationsindsats f.s.v. angår virksomhedsopkøb
og integration, beskrivelse af risici, restruktureringer,
markedsanalyser og detaljerede segmentoplysninger for en kompleks virksomhed.

Baggrundsmateriale
Vurderingen af selskabernes informationsniveau
sker på baggrund af det offentlige materiale,
medlemmerne af Regnskabsudvalget har til
rådighed, samt den løbende mundtlige dialog.
Regnskabsudvalgets medlemmer er pr. 1.1.2020:
Niels Granholm-Leth, Carnegie Investment Bank
(formand)
Thomas Steen Hansen, Danske Markets
Daniel Patterson, SEB Asset Management
Claus Wiinblad, ATP
Christian Hede, Lind Invest
Michael West Hybholt, MWH Equity Intelligence
Christian Sanderhage, Deloitte
Steen Juul Jensen, Impact Partners
Kenneth Leiling, Nordea

