
Bolaget bakom Holdings lanserar Monitor för att hjälpa 

börsbolag att visualisera och analysera ägardata 

 

Modular Finance driver sedan början av 2015 Holdings som idag är marknadens 
största och i särklass mest heltäckande databas och analysverktyg för bearbetad 
ägardata med framförallt banker, fondbolag och övriga finansmarknadsaktörer som 
kunder. Nu lanseras Monitor för att ge även noterade och listade bolag möjligheten 
att få en komplett bild av det publika ägandet. 
 
Monitor är en webbaserad analysplattform helt anpassad för noterade bolag. Kärnan 
i tjänsten är en unik ägardatabas som möjliggör visualisering av ägare som tidigare 
varken gått att se eller följa över tid. Utöver detta innehåller Monitor kompletterande 
data kring till exempel blankning, insynshandel, likviditet, aktiekurs, bolagsstyrning 
och mycket mer.  
 
I Monitor finns även ett stort antal analys- och exportverktyg för att smidigt kunna 
göra jämförelser med andra noterade bolag samt exportera färdiganpassad 
information till presentationer och rapporter. Plattformen innehåller dessutom 
kompletta och lättanvända verktyg för screening och Investor Targeting. Med Monitor 
kan det löpande rapporteringsarbetet effektiviseras samtidigt som kvaliteten i all 
output höjs.  
 
Många noterade bolag efterfrågar idag en sammanställd, bearbetad och komplett 
bild av det publika ägandet i det egna bolaget då det är viktigt utifrån både ett internt 
och externt perspektiv. Modular Finance arbetar redan idag med nästan hälften av 
bolagen på Large Cap och hjälper dem med analys av ägardata. Ambitionen är nu 
att med Monitor nå ut ännu bredare och hjälpa fler noterade bolag att sammanställa 
och analysera denna komplexa och svårarbetade data. 
 
"Att som noterat bolag kunna få en komplett och bearbetad bild av det publika 
ägandet ser vi som en självklarhet men komplexiteten i datan har fram tills nu gjort 
detta mycket svårt. Det känns därför fantastiskt roligt att äntligen kunna erbjuda vår 
ägardata i en paketering helt och hållet anpassad för noterade bolag" säger Petter 
Hedborg, Vd och grundare av Modular Finance. 
 
"Vi känner oss övertygade om att vi lanserar en mycket kraftfull men samtidigt 
lättanvänd och konkurrenskraftig produkt. Monitor erbjuder helt nya insikter kring de 
noterade bolagens egna ägarbilder, något som allt fler bolag börjar inse värdet 
av" säger Måns Flodberg, Vice Vd och grundare av Modular Finance. 
    
  

 



 

Kontakt  

Om du vill ha mer information om Monitor så tveka inte på att höra av dig till oss! 

Petter Hedborg  

VD & Grundare av Modular Finance  

petter.hedborg@modularfinance.se  

0709 42 41 13 

Måns Flodberg  

Vice VD & Grundare av Modular Finance  

mans.flodberg@modularfinance.se  

0702 83 11 99 

monitor.holdings.se  

 

Om Modular Finance  

Modular Finance startades 2013 av Petter Hedborg och Måns Flodberg som tidigare 

legat bakom investerarplattformen Introduce som grundades parallellt med studier 

vid Handelshögskolan och såldes till Remium 2012. CTO på Modular Finance är 

Rasmus Holm som har bakgrund från Netlight och Spotify. På ägarsidan återfinns, 

utöver grundare och CTO, Rite Ventures som varit tidiga investerare i bland annat 

Unibet, Neonet och Nebula. 

Modular Finance har som ambition att vara en ledande aktör i utvecklingen av nya 

digitala verktyg till finansmarknaden. Genom att kombinera en genuin passion för 

såväl börs som IT är målet att skapa oöverträffade verktyg till företag och investerare 

i både befintliga och helt nya nischer. 

www.modularfinance.se 
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