“Bogen giver en meget grundig indføring i alle aspekter af IR-faget og kommunikationen med
aktiemarkedet. Dens styrke ligger i, at den viser en klar sammenhæng mellem kommunikationen til investorer og andre interessenter. En rigtig håndbog med masser af gode råd.”
Anne-Marie Skov, kommunikationsdirektør, Carlsberg A/S

Poul Lykkesfeldt (f. 1961), cand. merc. fra CBS og
PED fra IMD i Lausanne, har mere end tyve års
international erfaring inden for aktiemarkedsforhold og kommunikation. Han er stifter og ejer
af rådgivningsvirksomheden Reliance A/S, der er
specialister inden for ﬁnansiel kommunikation og
investor relations samt rådgivning i forbindelse
med valg af corporate ﬁnance-rådgivere, forberedelse af børsintroduktioner samt etablering af
beredskab ved overtagelse.
Han har tidligere været senior pharma- og
biotech-analytiker hos Alfred Berg ABN AMRO,
chef for investor relations og stedfortræder for
kommunikationschefen hos Novo Nordisk,
corporate ﬁnance-rådgiver hos S.G. Warburg i
London (nu UBS Warburg), KPMG Corporate
Finance og Gudme Raaschou. Poul har herudover
skrevet artikler og indlæg til tidsskrifter og dagblade.

“Investor relations er et uundværligt værktøj for enhver virksomhed, der overvejer en børsintroduktion. Bogen gennemgår kravene til investor relations og giver en række gode råd om
samarbejdet med investeringsbanker og deres corporate ﬁnance-afdelinger samt med aktieanalytikere og investorer. Bogen er skrevet på et højt fagligt niveau og er udbytterig læsning
for selv den erfarne ledelse.”
Michael Wolff Jensen, executive VP & CFO, LifeCycle Pharma A/S
“Bogen vil utvivlsomt blive et vigtigt investor relations-redskab for børsnoterede selskabers
ledelse og IR-ansvarlige samt deres rådgivere. Investor relations vil kunne sikre, at en ny virksomhed på børsen kommer godt fra start, og selv Københavns Fondsbørs’ bedste selskaber på
IR-området vil kunne hente inspiration i bogen. Bogen indeholder også en værdifuld gennemgang af ledelsens forpligtelse til at etablere et beredskab ved overtagelse. Et godt bidrag til
det danske aktiemarked. ”
Jens Bruun, senior portfolio manager, PFA Pension

Investor relations – en bog om aktiemarkedsrelationer

“Poul Lykkesfeldts bog beskriver IR-arbejdets muligheder og faldgruber på en let tilgængelig
og struktureret måde. Bogen har en række gode praktiske anvisninger, som et børsnoteret
selskab løbende må forholde sig til, bl.a. etablering af beredskab for bud på selskabet.
Bogen er aktuel i sit emnevalg og kan anbefales til direktion og bestyrelse i børsnoterede
virksomheder.”
Søren Bjerre-Nielsen, koncerndirektør, CFO, Danisco A/S

P O UL LYKKE S FE L DT

Investor relations er en kort og praktisk bog om ﬁnansiel kommunikation. Den beskriver, hvordan man skaber relationer til investorer og aktieanalytikere, etablerer beredskab og styrer
sikkert gennem problemer på aktiemarkedet. Bogen er skrevet af Poul Lykkesfeldt, der er en
af Danmarks største kapaciteter på området.

P O U L LY K K E S F E L DT
Investor relations er en praktisk bog om børsnoterede selskabers arbejde med at opbygge og
styre relationerne til aktiemarkedet. Bogen tager
fat på tre vigtige emner, som ethvert selskab skal
have styr på:
•
•
•

Investor relations
– en bog om
aktiemarkedsrelationer

Investor relations (IR).
Samarbejdet med investorer, aktieanalytikere
og corporate ﬁnance-rådgivere.
Etablering af beredskab ved overtagelse.

Som følge af stigende afkast- og informationskrav fra investorer og aktieanalytikere, er der de
seneste år kommet øget fokus på IR. De ﬂeste
selskaber arbejder derfor i dag professionelt med
deres relationer og kommunikation til investorerne. Det er nødvendigt at professionalisere
dette arbejde, hvis selskabet skal opretholde troværdighed på lang sigt på det ﬁnansielle marked.
IR er et strategisk ledelsesværktøj, og Poul
Lykkesfeldt gennemgår klart og præcist, hvordan
en virksomhed skal bruge IR til at håndtere sin
kommunikation med aktiemarkedet både i
hverdagen, og når virksomheden kommer under
beskydning.
Bogen er værdifuld læsning for virksomhedsledere, for ﬁnansbranchen som helhed, og for
IR-, kommunikations- og PR-folk.

Investorer • Aktieanalytikere • Finansiel kommunikation
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