Upplýsingastefna Vátryggingafélags Íslands hf.

eins og mælt er fyrir um í lögum um verðbréfaviðskipti og reglugerðum sem sækja heimildir sínar
þangað.
Útgefendareglur Kauphallar Íslands eins og þær eru á hverjum tíma mæla einnig fyrir um hvað félaginu
ber að birta opinberlega. Markmið upplýsingastefnu
Markmið upplýsingastefnu Vátryggingafélags Íslands hf. („VÍS“) er að félagið veiti markaðinum
tímanlegar, áreiðanlegar og nákvæmar upplýsingar um félagið í samræmi við lög, reglugerðir og reglur
Kauphallar Íslands sem varða félög á skipulegum verðbréfamarkaði.
VÍS ber að birta opinberlega upplýsingar
Veiting upplýsinga
Félagið mun kappkosta við að tryggja að það sinni framangreindri upplýsingaskyldu sinni í samræmi við
stefnu þessa.
VÍS mun dreifa fréttatilkynningum sem lúta að upplýsingum um félagið á íslensku gegnum
GlobeNewswire sem er útsendingarkerfi þróað af Nasdaq OMX. Fréttir þessar munu birtast samtímis á
Evrópska efnahagssvæðinu og á vefsíðu VÍS. Að því marki sem hægt er verða verðmótandi upplýsingar
birtar eftir lokun markaða.
Á vefsíðu VÍS er að finna svæði sem ber heitið „fjárfestar“ þar sem hægt verður að nálgast þær
upplýsingar sem félagið mun birta í samræmi við útgefendareglur Kauphallar og stjórnarhætti.
Samskipti við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila, fjölmiðla og starfsmenn
VÍS vill eiga góð samskipti við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila, fjölmiðla og starfsmenn sína og mun
koma viðeigandi upplýsingum um félagið á framfæri við framangreinda aðila.
Í kjölfarið á birtingu ársfjórðungslegra uppgjöra og ársuppgjörs mun VÍS halda upplýsingafundi fyrir
fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla. VÍS birtir mánaðarlega upplýsingar um samsett hlutfall í
mánuðinum á undan. VÍS mun aðstoða vegna fyrirspurna þeirra að því marki sem félaginu er heimilt
þegar tekið er mið af jafnræði fjárfesta á markaði.
VÍS stefnir að því að birta fréttir af starfsemi félagsins sem ekki falla undir upplýsingaskyldu þess á
vefsíðu sinni og eftir atvikum senda fréttatilkynningar þess efnis til fjölmiðla.
Hluthafar sem vilja beina fyrirspurnum til stjórnar eða gera grein fyrir viðhorfum sínum geta sent
tölvupóst á stjorn@vis.is.
Þagnartímabil.
Fyrir utan mánaðarlega birtingu upplýsinga um samsett hlutfall mun VÍS að meginstefnu ekki tjá sig um
málefni sem varða afkomu eða rekstur félagsins frá því að ársfjórðungi lýkur og fram að birtingu
uppgjörs.

Meðhöndlun upplýsinga þegar áföll verða
VÍS mun að meginreglu ekki tjá sig um sveiflur í verði hluta og viðskiptamagni. Sama á við um orðróm
og getgátur á markaði.
Talsmaður félagsins
Forstjóri félagsins er talsmaður þess. Forstjóri getur veitt öðrum starfsmönnum VÍS heimild til að tjá sig
um afmarkaða þætti starfseminnar.
Fjárfestar, hluthafar, greiningaraðilar, fjölmiðlar og aðrir geta beint fyrirspurnum sínum varðandi VÍS til
Andra Ólafssonar, samskiptastjóra VÍS (fjarfestatengsl@vis.is).

Upplýsingastefna þessi var samþykkt af stjórn VÍS þann 25. október 2017.

