Insiderpolicy för Grönklittsgruppen
Denna insiderpolicy godkändes av styrelsen i Grönklittsgruppen den 3 november 2014
och publicerades därefter på Grönklittsgruppens hemsida www.gronklittsgruppen.se.
Syfte.
Denna policy har upprättats för att förebygga att personer med insynsställning eller personer
som har mottagit insiderinformation använder informationen på ett otillbörligt sätt. Syftet är
att etablera ett gemensamt förhållningssätt i insiderfrågor och minska riskerna för att ledande
befattningshavare, övriga anställda och styrelseledamöter bryter mot tillämplig lagstiftning,
rekommendationer och god sed inom detta område samt att ge riktlinjer för
informationsfrågor rörande kurspåverkande information.
Insiderpolicyn ska vara ett komplement till rådande insiderlagstiftning i Sverige och hållas
löpande uppdaterad.
Insiderinformation
Insiderinformation definieras enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk som
”information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka priset på finansiella instrument”.
Den som har information som är allmänt känd anses inte ha insiderinformation. Information,
som saknar betydelse för kursen på aktien anses heller inte som insiderinformation.
Insynsställning.
Personer med insynsställning omfattar följande kategorier
1.
ledamot eller suppleant i Grönklittsgruppens styrelse
2.
verkställande direktör i Grönklittsgruppen
3.
företagsledningen i Grönklittsgruppen, liksom ledande befattningshavare eller
uppdragstagare om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra
tillgång till inte offentliggjord information
4.
revisor eller revisorssuppleant i Grönklittsgruppen
5.
närstående till personerna enligt ovan
Som närstående räknas:
1. make eller sambo till person med insynsställning
2. barn till person med insynsställning eller annan person som har gemensamt
hushåll med en person med insynsställning
3. juridisk person vars verksamhet person med insynsställning har ett väsentligt
inflytande över eller i vilken denne eller närstående enligt 1-3 ovan har
ekonomisk gemenskap.

Innehav och rapportering
Den som har insynsställning, skall rapportera sitt innehav av aktier till företagsledningen och
därefter meddela alla ändringar i sitt innehav till registerföraren.
Tid då handel med aktier för personer med insynsställning är tillåten.
Personer med insynsställning får inte handla med aktier i bolaget 30 dagar före
offentliggörandet, rapportdagen inkluderad, av ordinarie delårsrapporter.
Sekretesskrav
Alla Grönklittsgruppens medarbetare, styrelseledamöter och suppleanter skall följa de
sekretesskrav som finns avseende informationsgivning och utlämnande av icke-offentliggjord
information samt följa de regler som reglerar handel med aktier.
Det bör uppmärksammas att det åvilar varje enskild person att skaffa sig tillräcklig kunskap
om innebörden av tillämplig insiderlagstiftning och reglering och att efterleva denna.
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