
CIMS INSIDER MANAGEMENT SYSTEM

- SIKRER COMPLIANCE FOR UDSTEDERE OG INSIDERE

Imødekommer øgede krav i MAR

CIMS er en sikker, web-baseret løsning til 
insideradministration, der reducerer operationelle 
risici og hjælper selskabet med at være compliant 
med MAR.

Fordelene ved CIMS

 > Imødekommer de lovgivningsmæssige krav i MAR

 > Reducerer operationelle risici forbundet med at 
føre insiderlister

 > Effektiv og tidsbesparende administration af 
insidere

 > Sikker, web-baseret løsning tilgængelig 24/7

 > Fuldt revisionsspor på al data

 > Enkelt og brugervenligt interface

 > Nem e-mailkommunikation med insidere

 > Insiderportal holder insidere informeret om 
projekter, politikker og handelsvinduer

Effektiv administration af insiderlister 

Det er ofte en meget tidskrævende opgave at sikre, 
at selskabet opfylder alle sine juridiske forpligtelser 
i forbindelse med registrering og ajourføring af 
insidere, rapportering og løbende vedligeholdelse af 
insiderlisten.

CIMS gør det nemt og enkelt at oprette og 
vedligeholde insiderlister. Alle insideroplysninger 
registreres i en sikker database, som 
reducerer operationelle risici ved at eliminere 
regnearksadministration og minimere menneskelige 
fejl. CIMS indeholder alle krævede oplysninger i de 
faste formater fastlagt af ESMA til ‘permanente 
insidere’ og ‘specifikke insidere’ herunder:

 > Fødenavn

 > Nationalt identifikationsnummer

 > Datoer og årsager til opnået/ophørt adgang til 
intern viden

 > Navne på nærtstående til topledelsen

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) trådte i kraft den 3. juli 2016 og den kræver, at alle udstedere 
udarbejder en elektronisk liste over alle personer med adgang til intern viden. For udstedere på alle 
europæiske markeder er det vigtigt, at få en klar forståelse af ændringerne fra lokal regulering til 
MAR. Konsekvenserne for overtrædelse af reglerne for insiderhandel kan være alvorlige og ramme 
hårdt økonomisk, personligt og imagemæssigt.

Computershares Insider Management System, CIMS, gør det nemt og effektivt at føre selskabets 
insiderliste, reducerer risici og hjælper dig med at opfylde de øgede krav i MAR.

Produktblad

CIMS - en sikker online 
portal for udstedere 

og insidere



Høj datasikkerhed

CIMS tilbyder single sign-on og et højt niveau af 
datakryptering for datasikkerhed uden kompromis. 
Adgangskontrol er baseret på need-to-know-
princippet. Informationssikkerhed er en af vores 
topprioriteter, og beskyttelse af dine data er en af 
vores vigtigste opgaver.

Nem og effektiv kommunikation med insidere

Tidsbesparende e-mailskabeloner gør det nemt at 
kommunikere med insidere og informere dem om 
handelsvinduer, opnået/ophørt adgang til intern 
viden mv.

Personerne på insiderlisten skal skriftligt informeres 
om, at de er optaget på insiderlisten, og de pligter, 
der følger af de nye regler i MAR. CIMS hjælper dig 
med at indsamle skriftlig accept af, at insidere har 
modtaget, forstået og anerkendt deres ansvar.

On-demand rapportering

CIMS giver dig fuldt overblik over alle personer 
med adgang til intern viden, og gør det nemt at 
vedligeholde en opdateret insiderliste og generere 
on-demand-rapporter i det korrekte format til 
relevante myndigheder. 

Historisk insiderinformation, herunder købs-/
salgstransaktioner, gemmes i systemet i 5 år i 
henhold til kravene i MAR.

 
CIMS insiderportal

Insiderportalen tilbyder en række features, der giver 
insideren det fulde overblik, og gør det nemt for 
selskabets insidere at sikre compliance:

 > Nem adgang til at opdatere egne oplysninger

 > Permanente/handelsspecifikke projekter

 > Accept af nye politikker

 > Oversigt over handelsvinduer

 > Tilføjelse af transaktioner

 > Aktieinformation og selskabsmeddelelser

Computershare A/S

Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby 

E: info@computershare.dk

T: +45 4546 0999

Kontakt os for mere information om CIMS og hvordan 
vi kan hjælpe dig med at sikre compliance med MAR. 

Læs mere på www.computershare.com/cims
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