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FORMÅL

Formålet med Policyen er å sikre at finansmarkedet og aksjonærene har tilstrekkelig informasjon om
Banken til å vurdere riktig prissetting. Banken vil gjøre det den kan for å sørge for udiskriminerende
deling av informasjon når Banken i kontakt med aksjonærer og analytikere. Kommunikasjon med
aksjonærer, investorer og analytikere er noe Banken prioriterer.
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KOMMUNIKASJON

2.1 Løpende kommunikasjon
Banken kan kontinuerlig kommunisere med dens aksjonærer angående forhold som påvirker Banken
og som er av særlig interesse for aksjonærene. Banken skal ved slik kommunikasjon sørge for at den
overholder gjeldende regelverk og prinsippet om likebehandling av aksjonærer.

2.2 Relevant kommunikasjon
Relevant informasjon om Banken skal bli gitt i form av årsrapporter, kvartalsrapporter,
pressemeldinger, børsmeldinger og investorpresentasjoner, ut ifra det som til enhver tid anses
hensiktsmessig. All slik informasjon skal publiseres på Bankens nettside, www.komplettbank.no.
Banken vil holde åpne investorpresentasjoner i forbindelse med Bankens kvartalsrapporter.
Presentasjoner som utarbeides for investorer i forbindelse med kvartalsrapportene vil gjøres allment
tilgjengelige sammen med rapportene. Viktige hendelser som påvirker Banken vil bli rapportert
umiddelbart.

2.3 Offentliggjøring
Banken vil offentliggjøre en årlig finansiell kalender med oversikt over datoer for finansiell
rapportering og andre viktige hendelser, herunder tidspunktet for avholdelse av Bankens ordinære
generalforsamling i det påfølgende år.
Banken vil offentliggjøre delårsrapport for første og tredje kvartal, i tillegg til halvårs- og årsrapport
som er lovpålagt. Halvårsrapport og delårsrapport for første og tredje kvartal vil offentliggjøres
senest innen den 15. i andre måneden etter regnskapsperiodens utgang. Årsrapporten vil publiseres
senest innen 3 måneder etter regnskapsperiodens utgang med mindre selskapet har offentliggjort en
delårsrapport for fjerde kvartal innen denne dato.
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INNSIDEINFORMASJON

Innsideinformasjon skal behandles i samsvar den til enhver tid gjeldende verdipapirhandellovs regler,
samt Bankens retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon.
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KONTAKTPERSON

Bankens CFO vil være ansvarlig for kommunikasjon med aksjonærer utenfor generalforsamlingen.
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