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Dansk Investor Relations Forening (DIRF) er et aktivt, pro-
fessionelt forum for udvikling af virksomheders Investor 
Relations. Foreningens knapt 110 virksomhedsmedlemmer, 
repræsenteret af ca. 250 IR-medarbejdere, har ansvar for 
IR i børsnoterede selskaber og investeringsforeninger, er 
rådgivere inden for IR eller er leverandører til IR-aktivite-
terne. De børsnoterede medlemsvirksomheders markeds-
værdi udgør tilsammen 95 % af det danske aktiemarked.

Foreningens formål er at fremme kvaliteten i kommunikati-
onen mellem børsnoterede selskaber, investeringsforenin-
ger og investorer i Danmark og i udlandet og at øge danske 
og udenlandske investorers interesse for selskaberne. 
Målet søges opfyldt ved udveksling af synspunkter og erfa-
ringer mellem medlemmerne og gennem jævnlige møder 
og konferencer. Emnerne spænder fra sammenhængen 
mellem IR og virksomhedernes strategi over regulering til 
praktisk gennemførelse af IR-aktiviteter. DIRF samarbejder 
desuden konstruktivt med myndigheder, organisationer og 
personer, der har indflydelse på IR.

Foreningen er grundlagt i 1988, og samarbejder med IR-
foreningerne i de andre nordiske lande.

Et medlemskab af DIRF giver adgang til følgende:
• Et stort og kompetent netværk af kolleger og rådgivere.
• 8-10 medlemsmøder årligt med foredrag, debat og 

erfaringsudveksling. 
• For de jyske selskaber er der oprettet et særligt net-

værk, ligesom C20/Large Cap har et netværk, der mø-
des to gange årligt. Senest har også Mid Cap- og Small 
Cap-selskaberne oprettet et netværk for uformelle 
drøftelser om tidens udfordringer.

• En gang om måneden udsendes det elektroniske 
nyhedsbrev ’DIRF-nyt’, der informerer om aktuelle IR-
temaer, DIRF’s aktiviteter, faglige artikler, nye medlem-
mer m.m.

• En årlig heldagskonference med det formål at infor-
mere om og diskutere fremtidens krav til IR-funktionen 
og om udfordringerne i faget.

• DIRF’s hjemmeside, www.dirf.dk, hvor alt om DIRF og 
meget om IR er beskrevet.

DIRF’s vedtægter
Kan ses på www.dirf.dk – Om DIRF – Vedtægter
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    2. halvår 
Dkk 1.000 2012 2011 2010 2009/10 2008/09

Indtægter 1.022 810 465 748 658
Udgifter 1.026 809 409 755 610
     
Resultat -4 2 43 -5 48
     
Egenkapital 425 429 428 384 390
    
Antal medlemmer 107 108 110 112 108

InDleDnIng

Det helt centrale i DIRF’s arbejde er fortsat medlemsmø-
derne og den årlige IR-konference i september måned 
(DIRFdagen). Det er på disse møder, at de seneste tiltag på 
reguleringsområdet, aktuelle temaer og nye tendenser bli-
ver taget op til debat, og hvor foredragsholdere med stor 
viden på området præsenterer deres vinkel på emnet.

DIRFDag 2012

I 2012 var årets DIRFdag udvidet, således at medlemmer 
af de øvrige nordiske IR-foreninger var inviteret med til 
Nordic Investor Relations Conference (NIRC). Vi havde der-

for den store glæde at kunne byde velkommen til i alt 150 
deltagere den 20. september på Langelinie Pavillonen. I år 
med 4 workshops og foredragsholdere fra mange europæi-
ske lande. En inspirerende dag med mange gode indlæg.

meDlemsmøDeR

I 2012 blev der afholdt 9 medlemsmøder. De var alle me-
get velbesøgte med i gennemsnit 48 deltagere pr. møde. 
Særligt mødet i januar måned med overskriften ’Guidance 
or not?’ trak mange deltagere – 77 i alt. 

Da DIRF ikke selv har lokaler, hvor vi kan afholde medlems-
møder, har der altid været tradition for, at vi spørger vore 

BeRetnIng 2012

HOveDtal

HOveDtalBeRetnIng
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medlemmer, om de vil stille lokale og servering til rådighed 
for vore medlemsmøder. Der har heldigvis altid været me-
get stor imødekommenhed over for vores henvendelser, 
og det siger vi mange tak for. 

I forlængelse af ovenstående har vi de sidste tre år holdt 
et egentligt virksomhedsbesøg – i 2012 hos A.P. Møller – 
Mærsk, hvor selskabets IR-ansvarlige fortæller om virksom-
hedens aktiviteter og de daglige IR-udfordringer. Mange 
medlemmer deltager i disse møder, og det er derfor en 
tradition, som vi vil fortsætte med.

FaglIge netvæRk

For vore jyske medlemmer kan det i det daglige være 
svært at afse tid til vore medlemsmøder, der altid afholdes 
i København. Der har derfor i en årrække eksisteret et 
netværk for disse virksomheder, hvor der afholdes et eller 
to netværksmøder årligt. Det ene møde afholdes altid 
i København dagen før DIRFdagen i september måned. 
Det andet møde holdes hos ét af de jyske selskaber. Ofte 
sidder de IR-ansvarlige alene, og formålet med møderne 
er derfor at udveksle erfaringer og de daglige problemstil-
linger, der pt. rører sig.

I 2012 er der startet to nye DIRF-netværk med samme for-
mål. Et netværk for C20/Large Cap og et netværk for Mid 
Cap- og Small Cap-selskaberne, der hver især har ensarte-
de daglige udfordringer og berøringsflader. Der har været 
stor opbakning til disse netværksmøder, og stor interesse 
for at diskutere roadshow, årsrapporter, analysedækning 
og mange andre emner af fælles interesse.

DIRF-nyt

I 2012 er DIRF-nyt udsendt 11 gange. Det udsendes tradi-
tionelt i slutningen af hver måned med undtagelse af juli. 
I DIRF-nyt annonceres kommende medlemsmøder, nye 
medlemmer, IR-artikler skrevet af fasttilknyttede journali-
ster, relevante arrangementer og nyt fra DIRF’s verden af 
interesse for medlemmerne.

meDlemskReDs

DIRF’s medlemskreds er meget stabil. 85-90 % af medlem-
merne er den samme trofaste skare, men naturligt nok vil 
der hvert år være en udskiftning. DIRF havde ved udgan-
gen af 2012 i alt 106 medlemmer. I 2012 har vi fået 10 nye 
medlemmer – heraf 4 børsnoterede virksomheder. Der 
har været en afgang på 11 medlemmer – heraf 7 børsno-
terede. Da der i 2012 kun har været enkelte nynoteringer, 
er muligheden for at øge medlemskredsen begrænset. 
Vi henvender os dog hvert år til de selskaber, der ikke er 
medlemmer for at invitere dem med ind i kredsen.

FRIvIllIgt aRBejDe

Såvel medlemmer af bestyrelsen og medlemmerne af 
DIRF’s stående udvalg har alle meldt sig frivilligt, og dette 
er hele grundlaget for DIRF’s arbejde og tilbud. Vi siger 
derfor mange tak til jer, der er med, og som løbende mel-
der sig med tilbuddet om en indsats. Uden denne indsats 
intet DIRF. 

ResUltat 2012

En stor tak til vore trofaste medlemmer for det årlige 
kontingentbidrag, og en stor tak til de sponsorer (også 
medlemmer), der løbende bakker op om og bidrager til en 
række af DIRF’s aktiviteter. Uden disse bidrag ville forenin-
gens aktiviteter blive reduceret i betydelig grad. Ligeledes 
en stor tak til de medlemmer, der stiller lokaler og catering 
vederlagsfrit til rådighed, og som bidrager med indlæg og 
præsentationer på medlemsmøder og konferencer.

Som det fremgår af årets regnskab, har DIRF en sund og 
solid økonomi. Årets resultat er på DKK -4.472. Forhold, 
der påvirker regnskabet, er NIRC 2012, der gav et mindre 
overskud. Til gengæld blev der taget beslutning om at 
igangsætte arbejdet med en opdatering af DIRF’s hjemme-
side, hvilket bl.a. har været medvirkende til årets beskedne 
underskud.
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UDvalgsaRBejDe

DIRF’s fem arbejdende udvalg – Aktiviteter, Konference, 
IR Best Practice, Kommunikation/Web og Regulering – har 
ansvaret for at udmønte bestyrelsens retningslinjer for 
aktiviteterne i DIRF. Udvalgene har i alt 23 medlemmer, og 
er grundstenene i DIRF’s arbejde. 

2013

2013 vil byde på ændringer i form af en revitalisering af 
DIRF’s hjemmeside. Nyt design, nyt mobilsite og en mindre 
omorganisering af sidens indhold. 

2013 bliver også året, hvor DIRF får ny sekretariatschef, 
der fra 1. april 2013 er Betina Præstiin. Hun har tidligere 
erfaringer med IR fra FirstFarms, og har derfor den rette 
faglige indgang til jobbet. Betina vil fremover komme til 
at arbejde fuldtids, og satser på i fremtiden i højere grad 
at orientere om globale IR-tendenser samt at aflaste 
arbejdet i de stående udvalg. På vegne af bestyrelsen skal 
lyde en stor tak til Anne Grene, der har stået i spidsen for 
DIRF-sekretariatet de seneste 5 år, og som om nogen har 
været en personificering af DIRF. Tusind tak for din store 
indsats for DIRF og for at have støttet professionelt op om 
bestyrelse og udvalg.
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DIRF afholder året igennem en række medlemsmøder. 
I 2012 har programmet været følgende:

24. januar – 77 deltagere – vært: DI
guidance or net?
Klaus Bülow Davidsen,  
Head of Investor Relations, Novo Nordisk
Thomas Steen Hansen,  
Global analysechef, Danske Markets
Claus Wiinblad, Head of Equities, ATP

20. marts – 52 deltagere – vært: Flsmidth
IPO – succes eller fiasko?
Arne Due-Hansen,  
Head of Corporate Finance, SEB Enskilda
Lars Frederiksen, CEO, Chr. Hansen

26. april – 29 deltagere – vært: nasDaQ OmX
How to connect with your investor pool efficient
Mark Simms, Chief Executive Officer, Capital Precision

22. maj – 37 deltagere – vært: vp
Finansielle nøgletal
Christian V. Petersen, Professor, Ph.D., CBS
Jens Houe Thomsen, Senior aktieanalytiker, Jyske Bank
Anders Mohr Christensen, Director, IR, Chr. Hansen

14. juni – 57 deltagere
Virksomhedsbesøg hos A.P. Møller – Mærsk A/S
Henrik Brünniche Lund, Head of Investor Relations, A.P. 
Møller – Mærsk A/S

23. august – 34 deltagere – Vært: Danske Bank
Kapitalstruktur I danske virksomheder – analyse og praksis
Jacob Sand Motzfeldt, Økonomisk Ugebrev
Morten Borberg, Danske Bank
Flemming Nielsen, DSV

20. september – 150 deltagere
nordic IR Conference – heldagskonference på Langelinie 
pavillonen

10. oktober – 34 deltagere – Vært: FLSmidth
når krisen kradser
Jesper Larsen, kommunikationschef, FLSmidth
Esben Høstager, senior partner, Jøp, Ove & Myrthu

20. november – 56 deltagere – Vært: Carlsberg
IR Best Practice
Pernille Friis Andersen, Head of Corporate Communicati-
ons & IR, FLSmidth
Lars Topholm, Head of Research, Carnegie
Peter Kondrup, Vice President, IR, Carlsberg

6. december – 57 deltagere – Vært: nASDAQ OMX
Julebrunch
Børsmarkedet – trends og udsigter v. Carsten Borring, 
Head of Listings & Capital Markets, NASDAQ OMX
‘Jeg kommunikerer – altså er jeg’ v. Lotte Hansen, adm. 
direktør i Hansen Agenda
Mødet blev holdt hos NASDAQ OMX

meDlemsaktIvIteteR 2012

meDlemsaktIvIteteR
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Formand: Pernille Friis Andersen, FLSmidth
næstformand: Lars Møller, Tryg
medlemmer:
Dorte Samuelsen, Jøp, Ove & Myrthu
Lars Sandstrøm, Bysted
Lene Faurskov, Auriga
Thomas Rohold, IC Companys

BestyRelsens ansvaRsOmRåDe

DIRF er en forening, hvor bestyrelsens opgave er at tilret-
telægge og udstikke de overordnede linjer for foreningens 
virke. Under bestyrelsen er der nedsat en række arbejds-
udvalg, der i det daglige arbejde er igangsættere af nye 
initiativer, beslutter emnerne for de månedlige faglige 
medlemsmøder og meget andet. Dette betyder, at DIRF’s 
arbejde i vidt omfang er baseret på frivilligt arbejde. Den 
praktiske udførelse og daglige tilrettelæggelse af arbejdet 
udføres af DIRF’s sekretariat.

DIRF’s BestyRelse Og UDvalg

Aktivitetsudvalget har ansvaret for planlægning af DIRF’s måned-
lige medlemsmøder

F: Thomas Rohold, IC Companys
Bettina Køhlert, Jøp, Ove & Myrthu
Iben Steiness, Carlsberg
Thomas Bry, SimCorp
Tim Eriksen, Zenith Advisory

konferenceudvalget planlægger og arrangerer DIRF’s årlige IR-
konference i september måned

F: Lars Møller, Tryg
Bettina Køhlert, Jøp, Ove & Myrthu
Dorte Samuelsen, Jøp, Ove & Myrthu
Helle Mayor, Bysted
Lene Faurskov, Auriga
Michael von Bülow, tdl. Danisco
Rachel Curtis Gravesen, Genmab

Reguleringsudvalget arbejder for at sikre et effektivt fungerende 
kapitalmarked. DIRF følger derfor med i udviklingen af lovgivning 
og anden regulering, som vedrører børsnoterede selskaber, og 
deltager i den forbindelse i høringer, hvor det findes relevant.

F: Dorte Samuelsen, Jøp, Ove & Myrthu
Betina Præstiin, tdl. FirstFarms
Johannus Egholm Hansen, FLSmidth
Martin Gottlob, Danske Bank
Michael Kjøller-Petersen, Computershare
Michael von Bülow, tdl. Danisco
Morten Qvist Fog Lund, DI
Steffen Heegaard, Topdanmark

Kommunikations- og webudvalget har ansvaret for tilrettelæg-
gelse af DIRF’s kommunikationsstrategi og udviklingen af DIRF’s 
hjemmeside.

F: Lars Sandstrøm, Bysted
Anne Schoen, NKT
Betina Præstiin, tdl. FirstFarms
Henrik Nord, Coloplast

IR Best Practice-udvalget har ansvaret for udarbejdelse af bl.a. 
DIRF’s IR Anbefalinger

F: Pernille Friis Andersen, FLSmidth 
Helle Mayor, Bysted
Lene Faurskov, Auriga
Tim Eriksen, Zenith Advisory

BestyRelse Og UDvalg
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OmX c20 & laRge cap
A.P. Møller – Mærsk GN Store Nord Roche Holdings Ltd.
Carlsberg H. Lundbeck Rockwool International
Chr. Hansen Jyske Bank Sydbank
Coloplast Københavns Lufthavne TDC
D/S Norden NKT Holding Topdanmark
Danske Bank Novo Nordisk Tryg
DSV Novozymes Vestas Wind System
FLSmidth PANDORA William Demant

mID cap & small cap
Alk-Abelló Genmab Sjælsø Gruppen
Alm. Brand H+H International Solar
Ambu Højgaard Holding SP Group
Auriga Industries IC Companys SparNord Bank
Bang & Olufsen Investeringsselskabet Luxor Superfos
Bankinfo Jeudan SydInvest
BankNordik Monberg & Thorsen Thrane & Thrane
Bavarian Nordic MT Højgaard TK Development
Bioporto Netop Solutions TopoTarget
BoConcept NeuroSearch Topsil Semiconductor Materials
Brdr. Hartmann North Media TORM
Cimber Sterling NTR Holding U.I.E.
Columbus Origio Veloxis Pharmaceuticals
Dalhoff Larsen & Hornemann Ringkøbing Landbobank VestjyskBANK
Danske Andelskassers Bank Royal Unibrew Victoria Properties
DFDS Scandinavian Private Equity Zealand Pharma
DT Group Schouw & Co ØK
Dupont SimCorp Össur
FirstFarms  

UnOteReDe selskaBeR
Danfoss DSB ISS World Denmark
DONG Energy  Neas Energy

kOnsUlenteR Og seRvIce pROvIDeRs
Bech-Bruun Get Visual NASDAQ OMX
Boje & Mobeck Impact Point Communications
Bysted Ipreo Radius Kommunikation
Computershare Jøp, Ove & Myrthu Reliance
Dansk Aktionærforening Kreab Gavin Anderson United
Deloitte Meyer & Bukdahl VP Securities
DI  Moalem Weitemeyer Bendtsen Zenith Advisory
Equita  

DIRF’s 
meDlemsvIRksOmHeDeR

meDlemsvIRksOmHeDeR
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RegnskaBsBeRetnIng 2012

Medlemskontingenter udgjorde i 2012 DKK 736.500.  
OMXC20- og Large Cap-virksomheder betalte et abonne-
ment på DKK 12.000 og øvrige selskaber DKK 6.000. 

Indtægter fra sponsorater og annoncer udgjorde tilsam-
men DKK 105.000, idet størstedelen var relateret til Nordic 
IR Conference 20. september 2012. Deltagergebyr fra 
Nordic IR Conference udgjorde DKK 180.800. De samlede 
indtægter var herefter DKK 1.022.300.

Omkostninger til medlemsaktiviteter blev i alt DKK 
307.054. Heraf blev DKK 180.800 anvendt til mødeafhol-
delse, DKK 59.755 til foredragsholdere og DKK 43.000 til 

skribenter til DIRF-nyt. De resterende DKK 24.267 blev 
anvendt til gaver og rejseudgifter. Årets omkostninger til 
lokaler var DKK 60.000. Personaleudgifter udgjorde DKK 
428.000, heraf størstedelen til sekretariatslederen. 

Der er afsat DKK 155.000 til ny hjemmeside. Af beløbet er 
der hensat 77.500 til betaling i 2013.

Resultat før renter udgjorde herefter DKK -4.450.

Årets resultat blev herefter et beskedent underskud på 
DKK 4.472. Der er overført DKK 100.000 til 2013, idet med-
lemsindtægterne er periodiseret.

ResUltatOpgøRelse 

(DKK) note 2012 2011

InDtægteR 
Medlemskontingenter  736.500 657.500
Sponsorater og annoncer  105.000 152.500
DIRFdag  180.800 0,00
Indtægter i alt  1.022.300 810.000
 
 
DRIFtsOmkOstnIngeR  
Medlemsaktiviteter 1 307.054 200.569
Lokaler  60.000 60.000
Personale 2 428.000 398.731
Administration 3 199.565 80.614
Kontingenter, bestyrelse   32.131 69.377
Driftsomkostninger i alt  1.026.750 809.290
  
Resultat før renter  -4.450 710
  
Renteindtægter  -22 1.724
  
Resultat før skat  -4.472 2.433
  
Skat 25 %  0,00 608
Resultat  -4.472 1.825

RegnskaBsBeRetnIngResUltatOpgøRelse
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Balance   

 
(DKK)  31.12.2012 31.12.2011

aktIveR   
Indestående  545.465 519.287
Forudbetalte poster  27.392 17.392
Tilgodehavende moms  68.082 11.023
Debitorer  5.375 -
Aktiver i alt  646.314 547.702

   
passIveR   
Forudbetalt kontingent  - 7.500
Kontingentperiodisering  100.000 100.000
Skyldige omkostninger  108.180 -
Skyldig A-skat og AM  13.132 10.728
gæld i alt  221.312 118.228
  
Egenkapital  425.002 429.474
  
passiver i alt  646.314 547.702
  

egenkapItalOpgøRelse   

 
(DKK)  31.12.2012 31.12.2011

Egenkapital primo  429.473 427.648
Årets resultat  -4.472 1.825
Egenkapital ultimo  425.002 429.473

BalanceegenkapItalOpgøRelse
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nOteR tIl RegnskaB

(DKK)  2012 2011

1 Medlemsaktiviteter   
Foredragsholdere  59.755 49.345
Mødeafholdelse  180.031 74.105
Rejseudgifter  1.590 3.383
Journalister  43.000 37.234
Gaver  22.677 36.503
I alt  307.054 200.569
   
 
2 Personaleudgifter   
Løn, sekretariat  396.744 383.731
Ekstern assistance  31.256 15.000
I alt  428.000 398.731
 
  
3 Administration   
Telefon og internet  8.411 9.092
Kontorartikler, tryksager og porto  7.919 25.071
Kontormøbler, inkl. salg  96 4.443
Hjemmeside  161.776 20.649
Hardware/software  21.362 21.359
I alt  199.565 80.614
 
 

nOteR
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BestyRelsens påtegnIng

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt foreningens 
årsrapport for 2012. Årsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med bogføringsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
ved regnskabsårets udgang og af resultatet af foreningens 
aktiviteter i regnskabsperioden.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-
delse.

Den 21. februar 2013

Pernille Friis Andersen  Lars Møller
Formand    Næstformand

Dorte Samuelsen   Lene Faurskov

Lars Sandstrøm   Thomas Rohold

Den geneRalFORsamlIngsvalgte 
RevIsORs påtegnIng

til DIRF’s medlemmer:
Jeg har gennemgået regnskabet for 2012. Årsregnskabet 
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 
og noter samt ledelsesberetningens afsnit vedrørende 
årsregnskabet, herunder regnskabsberetningen. 

Det er bestyrelsens ansvar, at det aflagte regnskab giver 
et retvisende billede, mens det er revisors ansvar at 
gennemgå regnskabet for at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet. 

Gennemgangen omfatter en undersøgelse af om års-
regnskabet giver et retvisende billede, herunder at det er 
opgjort i overensstemmelse med foreningens bogføring og 
kontoudtog fra bankkonti. Endvidere omfatter gennemgan-
gen en kontrol af aktivernes tilstedeværelse på statustids-
punktet.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger 
eller forbehold. 

Det er derfor min opfattelse at årsregnskabet givet et 
sådant retvisende billede. 

Den 21. februar 2013

Martin Gottlob
DIRF’s revisor
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