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Indentive är ett snabbväxande techbolag som grundades år 
2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, 
IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget, som blev 
utsedda till Digital Gasell förra året, har utvecklat den öppna 
plattformen Connective som ger användaren tillgång till alla 
IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att bekymra sig om 
tekniken. 

Internet of Things (IoT) har fram till nyligen varit för de mest 
teknikintresserade. Nu är tiden inne då IoT kommer att förän-
dra vardagen för vanliga människor. Med det öppna systemet 
Connective kan data från alla IoT-enheter och appar, oavsett 
leverantör, kopplas samman och skapa nya smarta tjänster.  

– Connective skapar oändliga möjligheter. Det kan handla om 
allt ifrån att göra sitt hem smart, säkert och energisnålt till att 
snabbt få larm om ens gamla förälders hälsa försämras, säger 
Lars Thomas Rasmussen, vd på Indentive

Ny affärsmodell på snabbväxande marknad 
Marknaden inom IoT växer snabbt. Inom fem år beräknas 
omsättningen ligga på 17 miljarder EUR bara i Norden. In-
dentive är en pionjär inom IoT med mångårig erfarenhet inom 
området. Med den egenutvecklade plattformen Connective 
kommer IoT att göras tillgängligt för vanliga människor och 
förenkla mångas vardag. 

Fram till nu har data från enskilda IoT-enheter samlats och 
analyserats i separata appar. En för hemlarmet, en annan för en-
ergiåtgång osv. Med Connective kan de samlas på en och samma 
plattform. 

– Med Connective skapar vi en helt ny affärsmodell för IoT efter-
som den kommer att levereras till slutkunden via operatörer. Det 
gör att vi snabbt kan nå ut på en stor marknad och göra vardagen 
enklare och smartare för många användare, säger Lars Thomas 
Rasmussen. 

Samarbete med Microsoft
Nyligen ingick Indentive ett samarbete med Microsoft där 
Connective-plattfomen  byggs på Microsofts molntjänst Azure, 
vilket förkortar plattformens utvecklingstid och säkrar att den 
nya europeiska dataskyddslagen följs. Samarbetet innebär att 
Connective snabbt kan komma ut på den Europeiska marknaden. 

– Microsofts Azure är den enda molntjänst som klarar den 
skalbarhet och säkerhet som vår plattform kräver, säger Lars 
Thomas Rasmussen. 

Intresset har varit stort hos operatörerna och produkten är nu 
redo att levereras under hösten 2017. Under hösten planerar 
Indentive en listning på aktiehandelsplatsen Nasdaq First North. 

ATT NÅ MASSMARKNADEN 
INTERNET OF THINGSDAGS FÖR

www.indentive.se
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Välkommen till Aktiedagen i Stockholm
Vi har skapat en mötesplats där du möter experter 
från börsbolag och andra intressenter från kapital-
marknaden. Under dagen får du lyssna till ett antal 
bolagspresentationer med efterföljande frågestund. På 
vårt mingelområde arrangeras en Investeramässa där du 
kan träffa representanter från medverkande bolag och 
ställa dina frågor direkt till dem.

Aktiedagen filmas och sänds live och ondemand via 
aktiespararna.se. Redan imorgon kan du i lugn och ro gå 
tillbaka och titta på programmet från idag, kolla in det 
du kanske missade eller inte hann med under dagen.

Som världens största aktiespararorganisation med cirka 
66 000 medlemmar vill vi på Aktiespararna hjälpa dig att 
bli en mer lönsam aktie- och aktiefondsparare. Vi ger dig 
oberoende och relevant infor mation om börsen, aktier 
och fonder samt är din starka och orädda röst på fler än 
500 bolagsstämmor varje år. 

Joacim Olsson, VD Aktiespararna

Vi vill hälsa dig välkommen till en dag med fokus på ditt aktiesparande! 

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. 
Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event 
arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investe-
ring i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
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myFC Holding är ett svenskt innovationsföretag, världsledan-
de inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energi-
lösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen 
JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, 
för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid 
är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och 
PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle 
bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC 
grundades 2005 och tillhör koncernen 
myFC Holding AB. MyFC Holding  
noterades i maj 2014 på NASDAQ
First North.

VD: Björn Westerholm
Ordförande: Carl Palmstierna 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.myfc.se

myFC Holding
AKTIEKURS 26,70 (2017-09-04)

Björn Westerholm
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myFC Holding OMXSPI

Bublar levererar framtidens mobila AR-upplevelser.
Bublar Group AB (publ) skapar framtidens mobilupp-
levelser genom att tillhandahålla appar som kombinerar 
den senaste tekniken inom Augmented Reality (AR) och
platsbaserade tjänster.
 
Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möj-
liggör för bolaget att kunna skapa mobilspel och tjänster 
där stora volymer av användare i realtid 
visuellt kan interagera och kommuni-
cera med varandra och med AR-objekt.

VD:  Magnus Granqvist
Ordförande: Staffan Eklöw 
Kommande lista: NGM

Nästa rapport: 2017-11-10 
Bransch: IT
Webbplats: www.bublar.com

Bublar
På väg till börsen

Magnus Granqvist

Emissionserbjudande
Teckningstid: 6 - 25 september 2017
Pris per unit: 3,67 kr
Unit: En (1) aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption.
Emissionsbelopp vid full teckning: 6 400 000 
Units motsvarande vid full teckning: 23,5 mnkr 
före emissionskostnader.
Garanti och teckningsförbindelse:
Totalt 20,0 mnkr motsvarande cirka 85 procent
av emissionen har garanterats genom tecknings-
förbindelser från huvudägare, ledning och nya 
aktieägare om 5,0 mnkr samt ett garantikonsor-
tium om 15,0 mnkr.
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 rapport 
för andra kvartalet vis-
ade på en avmattning i 
tillväxten och en tydligt 

lägre marginal. Lägre volymer och 
lägre snittpris per sålt instrument 
är de främsta orsakerna till för-
svagningen. Till följd av kostnader 
för bland annat omstruktureringar 
blev det en mindre förlust på 
nedersta raden.  
 

 mot Asien 
och i synnerhet Indien, där pris-
sättningen är klart lägre än på 
Västmarknader, påverkade kvar-
talets marginal negativt. En 
nedläggning i Kina har dessutom 
ytterligare pressat lönsamheten. 
Engångskostnader och stora 
kvartalsvariationer minskar jäm-
förbarheten men den oväntat 
svaga bruttomarginalen ökar 
osäkerheten i prognoserna.  

ger en större installerad 
bas av instrument en ökad för-
säljning av egna förbrukningsvaror 
till vilka instrumenten är låsta och 
för vilka marginalen är betydligt 
högre. Besparingsåtgärder i den 
nye vd:ns regi kan också motverka 
ovan nämnda marginalpress. Det 
talar för marginalförbättringar 
framöver även om vi nu antar en 
långsammare ökningstakt än 
tidigare.  
 

 våra prognoser för intäkter 
och vinst för 2017 och 2018. Våra 
lägre prognoser medför att rikt-
kursen sänks till 264 kronor från 
286 kronor (värdering baserad på 
ett snitt av DCF- och relativ-
värdering). Höga värderings-
multiplar talar vidare för en 
begränsad potential på kort sikt. 
Då kursen backat efter rapporten 
upprepar vi rådet Behåll.   

 

B
u

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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Och  

 har det 
senaste året inlett 
kommersialiseringen av 
Druglog®. Avtal på 

stora geografiska marknader som 
Tyskland och Frankrike är kvitton 
på intresset för bolagets teknologi 
för enkel och snabb kvalitets-
säkring av läkemedelsberedning. 
Intäkterna har varit blygsamma 
hittills men lanseringen av en ny 
mjukvaruversion i kombination 
med möjliga nya samarbeten med 
distributörer kan snabba upp 
tillväxten framöver.  
 

 under det senaste halv-
året även genomfört förändringar i 
styrelse och ledning efter att Erik 
Hedlund har klivit in som större 
ägare via en riktad emission i 
januari. Parallellt har det 
kommunicerats att större vikt ska 
läggas på att bredda erbjudandet till 
lösningar för individualiserad kon-
troll av intravenösa läkemedel. Ett 
exempel är patientnära bestämning 
av antibiotikakoncentration som 
genomförs i samarbete med Upp-
sala universitet. Behovet av bättre 

kontroll av antibiotikadosering vid 
exempelvis sepsis är stort inom 
intensivvården. Om projektet blir 
framgångsrikt kan det därför öppna 
dörren till betydande marknader 
utöver cellgiftsberedning på sikt.  
 

 kräver kapital och 
under våren har en brygg-
finansiering garanterad av större 
aktieägare upprättats. Vi räknar 
dock med att aktieägarna behöver 
skjuta till medel inom kort. Vi har 
skruvat ned våra försäljnings-
förväntningar då tillväxten hittills 
har varit långsammare än vår 
tidigare bedömning. Följaktligen 
har vi sänkt riktkursen. Vi bedömer 
att aktien är intressant med hänsyn 
till låg värdering och tillväxt-
möjligheter. Risken är hög då 
kommersialiseringen fortfarande 
befinner sig i en tidig fas. Ytterligare 
finansiering är en viktig pusselbit 
för en tydlig uppvärdering av 
aktien. Vår rekommendation sänks 
till vidare till Öka innan bolaget 
presenterat villkoren för denna. Att 
ägarbilden stärkts talar för en fram-
gångsrik emission.    

    

P 

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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Redwood Pharma utvecklar ögonläkemedel inom områden 
med stora medicinska behov. Företagets första projekt är ut-
veckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv 
substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimak-
teriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug 
delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva 
substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood 
Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läke-
medel. Redwood Pharmas styrka ligger i 
formulering och tidig klinisk utveckling. 
Intäkter ska genereras genom licensavtal 
med läkemedelsbolag som har resurser att 
tillverka och sälja produkten på världs-
marknaden.

VD: Martin Videaus
Ordförande: Gunnar Mattson 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-16 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.redwoodpharma.se

Redwood Pharma
AKTIEKURS 2,75 (2017-09-04)

Martin Videaus
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Redwood Pharma OMXSPI

VD: Claus Elsborg Olesen
Ordförande: Magnus Persson 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-24 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.initiatorpharma.com

Initiator Pharma
AKTIEKURS 3,08 (2017-09-04)

Claus Elsborg Olesen
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Initiator Pharma OMXSPI Initiator Pharma ett danskt bioteknikbolag med fokus på 
att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodo-
sedda medicinska behov som rör de centrala och perifera 
nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåter-
upptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar 
de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer 
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande 
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patien-
ter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter 
med ED som inte svarar på behandling med befintliga 
PDE5i-läkemedel, däribland de godkän-
da läkemedlen Viagra®, Cialis® och 
Levitra®.
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Xspray Pharma utvecklar läkemedel baserade på en unik 
teknologiplattform byggd på hybridnanopartiklar, HyNap.
Teknologin skapar under viss tid patentfönster då XSprays 
produkter kan säljas med konkurrens enbart från aktuellt 
originalläkemedel eller ett fåtal aktörer. Xsprays mål är 
att introducera tre produkter senast 2021-2023, som alla 
är versioner av miljardsäljande cancerläkemedel: Sprycel, 
Tasigna och Nexavar.

VD: Per Andersson
Ordförande: Michael Wolff Jensen 

Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.xspraypharma.com

Xspray Pharma
På väg till börsen

Per Andersson

Sprint Bioscience utvecklar läkemedelskandidater inom 
cancer och metabolism. Företaget planerar att sälja eller 
utlicensiera projekten.*Tumörmetabolism: MTH1-pro-
jektet - Bolaget har tagit fram molekyler som blocke-
rar MTH1, Aminosyrametabolism - utvärdering av fyra 
olika proteinera för framtida projekt.*Lipidsignalering: 
VPS34-inhibitorer blockerar autofagi som är viktig för 
tumörens förmåga att överleva. Målet för forskningen är 
att hämma autoafagi. Lipidkinas- projekt 
i tidigt utvecklingsstadium med PI4-ki-
naser, dessa har visat sig lovande för 
behandling av cancer och diabetes.

VD: Anders Åberg
Ordförande: Rune Nordlander 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-15 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience
AKTIEKURS 23,10 (2017-09-04)

Anders Åberg
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Sprint Bioscience OMXSPI

Emissionserbjudande
Teckningstid: 28 augusti - 11 september 2017
Emissionsbelopp: 132 mnkr
Värdering: 139,8 mnkr (pre-money)
Kommande lista: First North
Teckningsåtagande: Cirka 118 mnkr, varav 
72,6 mnkr från institutionella investerare och 
45,4 mnkr från befintliga ägare
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Inhalation Sciences utvecklar och säljer laboratorieinstru-
ment för forskning inom inhalation och för mätning av hur 
partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Bolaget er-
bjuder två CE-märkta produkter, PreciseInhale® (huvud-
produkt) och LaminarPace™ som tagits fram i nära samar-
bete med bland andra GSK, Astra Zeneca och Karolinska 
Institutet. Genom den planerade kapitalanskaffningen 
kan Bolaget accelerera försäljningstakten och möjliggöra 
utveckling av ytterligare funktionalitet, t.ex. 
validering av PreciseInhale för klinisk 
användning.

VD: Fredrik Sjövall
Ordförande: Otto Skolling 
Kommande lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-10-30 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.inhalation.se

Inhalation Sciences
På väg till börsen

Fredrik Sjövall

Emissionserbjudande
Teckningstid: 28 augusti – 13 september
Pris per aktie: 5,00 kr
Emissionsbelopp: 17 mnkr
Antal aktie i emissionen: 3 400 000
Kommande lista: Aktietorget
Övrigt: 10,6 mnkr i teckningsåtaganden

PowerCell är ett bränslecellsbolag som utvecklar miljövänli-
ga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformertek-
nologi som är lämplig för både existerande och framtida 
bränslesystem. Företaget har utvecklat en bränslecellstek-
nik som används som kraftkälla för bil-, transport- och 
stationära applikationer.

VD: Per Wassén
Ordförande: Magnus Jonsson
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-01 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.powercell.se

PowerCell
AKTIEKURS 33,60 (2017-09-04)

Per Wassén
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AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen 
genom en plattform som låter vem som helst bygga native 
appar utan förkunskaper i programmering. Användaren 
väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr 
design och innehåll och publicerar sedan den färdiga ap-
pen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och 
är baserade i Göteborg.

VD: Patric Bottne
Ordförande: Hans Börjesson 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-09-29 
Bransch: IT
Webbplats: www.appspotr.com

AppSpotr
AKTIEKURS 6,75 (2017-09-04)
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WeAreQiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar 
som iOS och Android, men även via Facebook. Bolagets 
nuvarande verksamhet startade 2012 och har sitt säte i 
Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att 
de är kunskapsspel, dvs. spelens spelidé bygger på någon 
form av problemlösning. Qiiwis tag-line är ”Saving the 
world from stupidity”. Qiiwi har släppt flera olika speltitlar 
internationellt inom genren Frågesport och Ordpussel. 
Qiiwi lanserade under slutet av 2016
äventyrsspelet ”Backpacker” på den 
svenska marknaden och spelet står
nu inför en internationell lansering.

VD: Erik Dale Rundberg
Ordförande: Naim Messo

Bransch: Spelutveckling
Webbplats: www.qiiwi.com

WeAreQiiwi
På väg till börsen

Erik Dale Rundberg

Emissionserbjudande
Teckningstid: 11 september - 2 oktober 2017
Pris per aktie: 6,40 kr
Emissionsbelopp: 13 mnkr
Antal aktie i emissionen: 2 030 000
Kommande lista: Aktietorget
Övrigt: Teckningsförbindelser till 63 procent 
av emissionbeloppet 
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utvecklar en be-
handling av Wil-
sons sjukdom, 

WTX101, som av allt att döma har 
en mer gynnsam biverkningsprofil 
och är enklare att administrera än 
dagens läkemedel. Vi spår därför 
en stor potentiell efterfrågan för 
behandlingen, inte minst eftersom 
Wilsons sjukdom leder till livs-
hotande kopparförgiftning om den 
inte behandlas. Lovande resultat 
från fas II-studien ger stöd åt den 
uppfattningen. Patienternas behov 
av livslång medicinering och en 
hög prissättning för särläkemedel 
ger goda kommersiella förutsätt-
ningar om marknaden nås. 
 

 för Wilson 
Therapeutics är att starta en regi-
streringsgrundande fas III-studie 
där WTX101 direkt jämförs med 
befintliga behandlingar. Den vikti-
gaste nyheten i halvårsrapporten 
var att ett förslag till studie-
protokoll har inlämnats till den 
amerikanska läkemedelsmyndig-
heten FDA. Det är en positiv signal 
att bolaget står kvar vid tidigare 

kommunicerad preliminär studie-
design. Ett FDA-godkännande av 
studieupplägget är en viktig 
potentiell kursdrivare under 
hösten. Då inga liknande studier 
gjorts inom sjukdomsområdet 
tidigare kan möjligen FDA:s 
överväganden dra ut på tiden. Än 
så länge bedömer vi dock att den 
regulatoriska processen ligger 
inom den tidsram som bolaget 
angivit. Bolaget ligger långt fram i 
startgroparna och har bland annat 
utsett 30 kliniker i USA, Europa 
och Israel för fas III-studien.     
 

har fallit tillbaka något 
efter vårens starka utveckling. En 
relativ nyhetsstiltje under som-
maren kan ha bidragit. FDA-
beskedet och en möjlig start av fas 
III-studien talar för ett mer inten-
sivt nyhetsflöde i närtid. Därtill 
kommer långtidsuppföljningar av 
fas II-studien att presenteras på 
medicinska konferenser. Våra 
värderingsansatser indikerar ett 
riskjusterat motiverat värde tydligt 
över dagskurs. En svagare dollar 
medför en mindre sänkning till 
122 kronor (129).  

 
        

 

W 

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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MSAB är verksamt inom kriminalteknologi för undersök-
ning av mobiltelefoner och andra portabla enheter. Den 
egenutvecklade mjukvaran XRY används för att återfå 
borttagen information som t ex foton, sms, samtalslistor, 
kontakter och applikationer och används för bevissäkring i 
över 100 länder. XRY används av polisen, militären, re-
geringars säkerhetsavdelningar och kriminaltekniska lab. 
Micro Systemation levererar idag en totallösning inom 
”mobile forensics” med obruten bevisked-
ja. Produkterna kompletteras med ett 
stort utbildningsutbud och möjlighet 
att bli certifierad på en kriminaltek-
niskt rättssäker helhetsmetod.

VD: Joel Bollö
Ordförande: Henrik Tjernberg
Lista: Small Cap

Senaste  rapport: 2017-07-21
Bransch: IT
Webbplats: www.msab.com

Micro Systemation (MSAB)
AKTIEKURS 56,50 (2017-09-04)

Joel Bollö

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus 
på konsumentvänliga medicinska tuggummin för adminis-
tration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första 
produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i 
olika smaker och förpackningar.

VD: Mats Rönngard
Ordförande: Anders Ermén
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-15
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.enorama.se

Enorama Pharma
AKTIEKURS 7,10 (2017-09-04)

Mats Rönngard
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Jyrki Eklund

Aino Health är den ledande leverantör av lösningar inom 
Corporate Health Management. Aino Health har jobbat 
med 150 organisationer för att integrera förebyggande
hälsovård i det dagliga arbetet, vilket har resulterat i friska-
re, mer motiverade och resultatdrivna medarbetare. Aino 
Health digitala plattform och tjänster minskar sjukfrån-
varon, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärs-
resultat genom ökad produktivitet och engagemang hos 
organisationens anställda då hälsa,
välbefinnande och säkerhet blir en in-
tegrerad del av det vardagliga arbetet.

VD: Jyrki Eklund
Ordförande: Liselotte Hägertz Engstam
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-10
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.ainohealth.com

Aino Health
AKTIEKURS 11,20 (2017-09-04)

Fredrik Lidjan

Magnolia utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya 
boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, 
i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs 
av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som 
främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Aktien 
(MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik 
Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget.

VD: Fredrik Lidjan 
Ordförande: Fredrik Holmström
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-27
Bransch: Finans & Fastighet
Webbplats: www.magnoliabostad.se

Magnolia
AKTIEKURS 74,50 (2017-09-04)
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Indentive är ett snabbväxande tech-bolag som grundades år 
2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, 
IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget, som blev 
utsedda till Digital Gasell förra året, har utvecklat den 
öppna plattformen Connective, Med hjälp av plattformen 
kan data från olika IoT-enheter och appar, oavsett leveran-
tör, kopplas ihop och skapa smarta tjänster som hjälper 
människor världen över i deras vardag. IoT har tidigare 
varit för de mest teknikintresserade, men nu 
kan vem som helst nyttja tekniken, som 
blir mer tillgänglig och användarvänlig. 
Indentive avser att göra en listning på 
Nasdaq First North under andra halv-
året 2017. 

VD: Lars Thomas Rasmussen
Ordförande: Mikael Hult 

Bransch: Teknik
Webbplats: www.indentive.se

Indentive
På väg till börsen

Lars Thomas Rasmussen

Delta Minerals är ett svenskt företag som arbetar med 
miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala 
myndigheter. Bolaget planerar att utvinna mineraler från 
floder i Cagayan- och Viganområdet i norra Filippinerna. 
Råmaterialet (flodsand) kommer att transporteras till ett 
anrikningsverk där järnmalm och eventuella ädelmetaller 
avskiljs. Efter anrikningen kommer resterande sand och 
grus att säljas som byggmaterial och fyllnadsmaterial.

VD: Christian Bönnelyche
Ordförande: Håkan Gustafsson

 

Bransch: Råvaror
Webbplats: www.deltaminerals.se

Delta Minerals
På väg till börsen

Håkan Gustafsson

För mer information om bolaget: Se annons sid.2
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ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stock-
holm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen 
är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är 
vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder 
byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och 
finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, 
Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 
370 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 
2016. Priveq Investment och grundaren 
Bo Olsson är huvudägare i ByggPart-
ner.

VD: Sverker Källgården
Ordförande: Torsten Josephson
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-24 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.byggpartner.com

ByggPartner
AKTIEKURS 33,30 (2017-09-04)

Sverker Källgården
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07:30 Registreringen öppnar, vi bjuder på kaff e och smörgås 
07:50 Välkommen till Aktiedagen Anette Jonsson, Aktiespararna 
08:00 myFC Holding VD Björn Westerholm
08:30 Bublar  VD Magnus Granqvist
09:00 Boule Diagnostics Vice VD Fredrik Alpsten
09:30 Pharmacolog VD Mats Högberg
10:00 Paus med kaff e 
10:15 Redwood Pharma VD Martin Videaus 
10:45 Initiator Pharama VD Claus Elsborg Olesen
11:15 Xspray Pharma VD Per Andersson 
11:45 Sprint Bioscience VD Anders Åberg
12:15 Vi bjuder på lunch
13:15 Inhalation Sciences VD Fredrik Sjövall
13:45 PowerCell  VD Per Wassén
14:15 Intervju med Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare
14:30 AppSpotr  VD Patric Bottne 
15:00 WeAreQiiwi  VD Erik Dale Rundberg
15:30 Paus med förfriskningar
16:00 Wilson Therapeutics CFO Anders Martin-Löf
16:30 Micro Systemation (MSAB) VD Joel Bollö
17:00 Enorama Pharma VD Mats Rönngard
17:30 Aino Health (engelska) VD Jyrki Eklund 
18:00 Paus med förtäring  
18:30 Magnolia  VD Fredrik Lidjan
19:00 Indentive  VD Lars Thomas Rasmussen
19:30 Delta Minerals VD Christian Bönnelyche, ordf. Håkan Gustafsson
20:00 Byggpartner  VD Sverker Källgården
20:30  Så investerar du i småbolag    –    intervju med förvaltaren Johan Thorén 
20:45 Avslutning med utlottning

Moderatorer: Linda Vikström, Gunnar Ek, Aktiespararna , Mats Hyttinge, Jarl Securities

Måndag 11 september kl. 08:00–21:00

Operaterrassen, Karl XII:s torg
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