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MenuCards nya avtal med Club Matas kan 
bli en viktig genväg till break-even 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aktieanalys 

Spännande andra halvår att vänta 
Efter sex månader som noterat företag är status att MenuCard lyckats skaka av sig den 
nedslående noteringen och kursutvecklingen (diagram nedan). Den senaste 
utvecklingen har skapats av affärsmässiga framsteg som banar väg för en spännande 
höst för aktien och företaget. Sannolikheten är förhållandevis stor att ett avtal med 
Club Matas och deras 1,7 miljoner medlemmar kan ge den volymboost som MenuCard 
hittills saknat trots goda resultat när det gäller nya restauranger i nätverket. 

Risken är fortsatt hög för aktien på grund av att företaget är ett nystartsföretag, MEN 
det betyder också att avkastningsprofilen är högre – om MenuCard kan leverera. 
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Slutsats 
Trots att företaget hamnade snett och fick en svår start på 

aktiemarknaden vilar företaget på en stark grund och kan tack 

vare stabil utveckling fortfarande skapa ett 

marknadsdominerande och starkt lönsamt företag i Danmark 

redan nästa år. En position som samtidigt kan bana väg för en 

utrullning till andra länder och deras storstäder, som är det som 

krävs för att aktien ska kunna infria sin blue sky-potential. 

MenuCards ledning har på flera områden levererat starkt trots 

det begränsade kapitaltillskottet från noteringen. Vi tycker att 

det var rätt att företaget på grund av lägre noteringsintäkter än 

förväntat valde att satsa på Danmark och att skjuta upp sin 

internationella satsning. Denna fokusering börjar nu ge resultat 

på restaurang- och partnersidan, även om vi inte har fått de 

ekonomiska resultaten. I vår första analys (läs den här) lyfte vi 

fram följande parametrar som de faktorer som främst påverkar 

värdet av MenuCards verksamhet och därigenom aktien: 

 ökning av antalet restaurangpartner 

 ökning av antalet partner och därmed den aktiva medlemsbasen 

 ökning av antalet besök per aktiv medlem 

 (ökning av belopp per restaurangbesök). 
 

De tre första är viktigast, och vad gäller de två första har vi (vilket beskrivs senare i denna analys) sett en bra 

utveckling, medan det fortfarande är lite problem med att aktivera medlemmarna. Vi har sett en ökning av 

belopp per transaktion, vilket är positivt. Vi tillmäter dock först den punkten större värde när vi ser ett något 

högre antal transaktioner, vilket ger större statistisk säkerhet. 

Vi har observerat att företaget vill öka sitt kapital för att bland annat finansiera en internationell lansering. Det 

är positivt att man vill få in extrakapital innan man satsar på utlandet. Vi ser dock gärna en större ökning av 

antalet transaktioner här hemma innan man kastar sig ut i ett utlandsäventyr. Hur den utländska expansionen 

ska ske rent konkret har vi fortfarande inte fått några detaljer om. Det är dock enligt vår mening viktigt med en 

lokal närvaro som kan säkerställa restaurangavtal på plats. Ett franchisekoncept med en lokal partner skulle 

kunna vara en möjlighet, som även skulle vara mindre kapitaltungt. 

 
Kursmål 

Vi bedömer att MenuCard fortfarande har en intressant potential på lång sikt i takt med att företagets volym 

ökar. På kort sikt förväntar vi oss att aktien kommer att stöta på motstånd på emissionsnivån och strax över, 

eftersom de sista (icke) tålmodiga investerarna från emissionen förväntas sälja när det kan ske utan förlust. 

Med cirka 8,2 miljoner utestående aktier (inkl. A-aktier) motsvarar introduktionskursen på 4,50 SEK/aktie en 

värdering på 36,8 miljoner SEK eller 28,7 miljoner DKK. 

Vi förväntar oss att de senaste diskussionerna om en eventuell emission kommer att vara positivt för aktien – 

dock avhängigt av kursnivån och eventuell rabatt. Bolagsstämman godkände en kapitalökning på högst 15 % av 

aktiekapitalet. Det kommer att innebära en blygsam utspädning för de befintliga aktieägarna mot att MenuCard 

får kapital för att satsa internationellt. 

  

MenuCard AB  

Rekommendation Köp  

Risknivå Hög 

Marknadskurs 4,23 SEK 

Marknadsvärde 34,6 miljoner SEK 

Ticker MENU 

Marknadsplats AktieTorget 

ISIN SE0009383615 

Antal aktier (A+B) 8 178 467 
  

 

http://www.proinvestor.com/uploads/ir/cms/MenuCard-analyse-ProInvestor-12dec2016.pdf
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Break-even-tabell 

Till sist upprepar vi vår omsättningstabell från den tidigare analysen som visar MenuCards omsättning per 

kvartal beräknat efter aktiva användare/medlemmar och besökstakt per kvartal. Vi anser fortfarande att break-

even ligger på nivån 2 miljoner DKK per kvartal med en vinst på 37 DKK per besök (5 % avgift), precis som vid 

noteringen. Med den stora potentiella ökningen av medlemsantalet från Club Matas är det rimligt att anta att 

MenuCard snabbt kan röra sig mot höger sida i tabellen, även om medlemsaktiviteten inte följer med i samma 

takt. 

 
 

AAM 
/BPK 

1 000 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 

1 37 000 185 000 370 000 740 000 1 110 000 1 480 000 1 850 000 

3 111 000 555 000 1 110 000 2 220 000 3 330 000 4 440 000 5 550 000 

6 222 000 1 110 000 2 220 000 4 440 000 6 660 000 8 880 000 11 100 000 

 
BPK: Antal besök i genomsnitt per kvartal per 

aktiv medlem AAM: Antal aktiva medlemmar 
 

Break-even ligger på en omsättning på omkring 2 miljoner DKK per kvartal 

MenuCard hade i juni 1 105 besök (motsvarande 120 000 DKK/kvartal exkl. ett förhöjt transaktionsvärde) 

2020-målet för Köpenhamn motsvarar en omsättning på strax över 6 miljoner DKK per kvartal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk 
MenuCard är fortfarande, vilket vi också påpekade i vår första analys, en högriskaktie i ett nystartsföretag, 

och det finns många omständigheter som kan och kommer att påverka företagets utveckling såväl positivt 

som negativt. Enligt vår bedömning finns det utsikter till en god avkastning för den risk man tar genom att 

investera i ett nystartsföretag som MenuCard. Som investerare får man inte glömma att risken är hög och 

att det är långt ifrån säkert att MenuCard går i mål. 
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Noteringen och kursutvecklingen 

Vi inledde vår bevakning av MenuCard med en analys fram till noteringen i december 2016 (läs den här). Vårt 

huvudfokus var den intressanta och skalbara affärsmodellen som skulle kunna bli ett bärkraftigt och bra företag i 

Danmark. Dessutom tillkom den internationella potentialen med avstamp i Norden. På den positiva sidan fanns 

också företagets partner inom restaurang och företag, medan det stora riskmomentet helt klart var att företaget 

var ett nystartsföretag med blygsamma resurser. Det betyder att en investering i aktien självklart måste bli mer 

långsiktig, innan man med större säkerhet kan förvänta sig att företagets faktiska resultat slår igenom i 

aktiekursen. Företagets värdering kommer under en lång tid mer att bestämmas av förväntningar och 

utvecklingstendenser (milstolpar osv.) än av den faktiska ekonomiska utvecklingen. Dessutom tillkommer 

förtroende: kan MenuCard leva upp till det man lovar? 

Emissionen blev inte fulltecknad till emissionskursen 4,50 SEK/aktie, och som vi dessvärre ofta sett hos företag 

på de mindre börserna kan det sluta med en efterföljande säljpress. Noteringen genomfördes med en teckning 

(bl.a. från garanter) på 9,5 miljoner SEK av en samlad kontant teckning på 15 miljoner SEK med första 

handelsdag den 6 februari. Aktien avslutade 10 % ned, men hade vid en tidpunkt tappat 20 %. Det visar tydligt 

att aktien inte kunde stå emot säljpressen från den mindre lyckade emissionen. Aktien föll därefter mer eller 

mindre kontinuerligt under de efterföljande månaderna. Som angavs i det PM som publicerades efter 

noteringen (se diagram) var det den internationella expansionen som skulle skjutas på framtiden om emissionen 

inte fulltecknades. 
 

 

Efter fem handelsdagar var kursen nere på 3 SEK/aktie, och nådde sin lägstanotering på 1,21 SEK/aktie i mitten 

av maj, dock med en osedvanligt blygsam omsättning. Ser vi på omsättningen kan en mer korrekt lägstapunkt 

sägas ligga på en nivå strax under 2. Det förändrar dock inte den nedslående bilden av aktiens utveckling efter 

emissionen särskilt mycket. Inte heller för oss. Vår analys underströk dock också att en investering inte skulle ses 

på kort sikt, eftersom affärsmodellen måste få tid att utvecklas. 

Aktien har den senaste tiden återhämtat sig bra, och ligger nu återigen på cirka 4,00 SEK/aktie. Enskilda dagar 

i juli månad har aktien till och med legat över emissionskursen på 4,50 SEK. 

http://www.proinvestor.com/uploads/ir/cms/MenuCard-analyse-ProInvestor-12dec2016.pdf


ProInvestor Aktieanalys [MENUCARD – UPPDATERING] Augusti 
2017 

Sida | 5 

 

 

 

Utveckling av affärsfallet 

Själva börsintroduktionen kanske inte slog så väl ut, men sedan dess har MenuCard levererat flera nyheter som 

validerar delar av affärsfallet. Först och främst kan vi notera en fortsatt utveckling på restaurangsidan, där flera 

prominenta namn tillkommit. Överst på listan står partnerskapet från mars månad med Copenhagen Concepts, 

som bl.a. står bakom MASH, Le Sommelier, Umami m.fl. I april meddelades att man inlett ett samarbete med 

operatören TAKEOUT som levererar mat från kvalitetsrestauranger. Det förväntas träda i kraft i slutet av tredje 

kvartalet. 

Sammantaget har MenuCard nu enligt sin Facebooksida passerat 300 restauranger, medan siffran i deras 

senaste börsmeddelande låg på ”över 280”. Planen från noteringen (se nedan) var 311 restauranger i slutet av 

tredje kvartalet 2017, vilket betyder att man följer planen. Det ligger i linje med förväntningarna på 450 

restauranger andra kvartalet 2018, som är en viktig grund för att nå break-even. 
 

 
Första maj lanserade MenuCard en servitörsapp, som restaurangägare och deras anställda kan använda för att 

styra och utnyttja medarbetarrabatter. Det är inte en stor nyhet, men det kan bidra till att öka medvetenheten 

om MenuCard-appen hos anslutna restaurangers anställda. Där brister det en aning enligt vår analys. Sannolikt 

är det också en naturlig följd av appens ännu blygsamma användning på de enskilda restaurangerna. 
 

Uppdatering av nyckeltal 

MenuCard rapporterade i maj månad för första gången om utvecklingen när det gäller väsentliga ekonomiska 

parametrar. Företaget följde därefter upp med uppdateringar både första juni och återigen den 12 juli. Den 

senaste uppdateringen innefattade även ett kungörande av ett mångsidigt samarbete med Matas (mer om det 

senare). Andra kvartalet, som var det första hela kvartalet efter noteringen, visade en bra utveckling på de 

viktiga parametrarna. En ökning som bekräftar företagets förväntningar om att kunna nå break-even 2018 

(endast baserat på verksamhet i Danmark) som meddelandes i PM:et före noteringen. 

Restaurangomsättningen uppgick i juni månad till 1 164 000 DKK (1 013 000 DKK efter rabatt), medan antalet 

transaktioner (restaurangbesök) som hanterades via appen uppgick till 1 105 st. Av det kan vi också utläsa att 

omsättningen per transaktion ligger på 1 053 DKK, vilket är mer än 14 % över genomsnittet från noteringen, 

där siffran var 924 DKK. Det är ännu för tidigt att höja uppskattningen i vår modell, men det pekar i rätt 

riktning. En ökad användning av appen kommer sannolikt att leda till en lägre genomsnittlig omsättning per 

transaktion. 

Det tillkom fler än 100 nya användare per dag under flera dagar i juni månad. Med användare avses här 

nedladdning av appen samt registrering av personuppgifter och kreditkort. Efter en fullständig registrering 

inkl. kreditkortsuppgifter tror vi att sannolikheten är stor att användaren genomför transaktioner via 

MenuCard-appen. Det är klart positivt med en sådan ökning av vad man kan kalla ”seriösa användare”, 

eftersom vi vet att den senaste siffran för antal registrerade användare som offentliggjorts var 11 366 den 

23 maj 2017. Det motsvarar en ökning på hela 1 710 (18 %) sedan den 31 mars 2017. En enskild dag ökar 

användarbasen alltså med cirka 1 %. 
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Trots den fina tillväxten är användartalen fortfarande den parameter där företaget haltar lite, trots det stora 

bruttomedlemsantalet på sammanlagt 400 000. Antalet är mer att uppfatta som ett slags kundunderlag än ett 

egentligt medlemsantal, eftersom det omfattar alla företagspartners anställda och samtliga medlemmar i de 

anslutna föreningarna/organisationerna. 

1 105 transaktioner på en månad (juni), när man haft avtal med strax under 300 restauranger visar tydligt att 

det fortfarande finns utrymme för en mångdubbling av antalet transaktioner. Det innebär att endast var 

tionde användare använt appen under en månad. Det motsvarar också nästan fyra restaurangbesök per 

månad, eller nästan ett per vecka. Det är alltså en bit kvar till målet om cirka 1,5 besök per dag per restaurang. 

I absoluta tal är det 54 000 transaktioner i kvartalet eller 18 000 per månad. Det motsvarar en 16-faldig ökning 

från nuvarande nivån. Det har alltså hänt en del sedan vår senaste analys (baserat på septembersiffrorna), där 

det nästan behövdes en 30-faldig ökning för att nå break-even (knappt 600 per dag). 

Med en vinst på 3–5 % på restaurangomsättningen är den absoluta omsättningen fortfarande på en så låg nivå 

att det krävs en oerhörd ökning för att nå målet om break-even 2018. I vår ursprungliga analys räknade vi med 

en vinst på 5 %. De senaste siffrorna som MenuCard offentliggjort visar en vinst på 3,9 %. I takt med att 

användningen av appen ökar förväntar vi oss en ökad vinst. Som vi även påpekade i vår ursprungliga analys 

ligger avgiften hos Just Eat, Hotels.com och dylika operatörer i regel på rätt sida om 10 %. 

 
Club Matas 

MenuCard offentliggjorde den 12 juli ett samarbete med Club 

Matas, som innebär att MenuCards restaurangprogram erbjuds 

samtliga Club Matas 1,7 miljoner medlemmar. Bland dem finns 

cirka 80 % av alla kvinnor i Danmark mellan 18 och 65 år.  

Samtliga Club Matas-medlemmar får 10 % i rabatt på anslutna restauranger samt Club Matas-poäng, som kan 

användas hos Matas och andra partnerföretag som MenuCard. Det ökar MenuCards ”bruttomedlemmar” – eller 

kundunderlag – från ca 400 000 till 2 miljoner. 

Vi känner fortfarande en viss tvekan när det gäller MenuCards strategiska val att övergå från det rena B2B-

segmentet till att även inkluderar B2B2C. B2B2C innebär att ett antal konsumenter ansluts via ett B2B-avtal 

mellan MenuCard och företaget/organisationen. Vi oroar oss över restaurangernas inställning om det till slut 

blir så att ”alla” får rabatt, eftersom alla är medlemmar i Club Matas eller en annan stor organisation. Vi har 

tidigare sett den här typen av föreningsavtal med t.ex. 

Magisterforeningen, så det är inte ovanligt för MenuCard. Vi måste dock även erkänna att de stora 

organisations-/föreningsavtalen inte lett till problem hittills på restaurangerna, som ju anslutit sig till MenuCard-

nätverket för att få fler besökare. Restaurangerna måste också aktivt välja att vara en del av Club Matas-avtalet, 

vilket ger t.ex. de exklusiva Michelin-restaurangerna en möjlighet att säga nej. 

Enligt MenuCard har restaurangerna också tagit emot nyheten om Club Matas-avtalet positivt, så för 

närvarande fokuserar vi på de stora möjligheterna att öka affärsvolymen. En volym som är viktig för att lyfta 

företaget flera nivåer, och för att sprida kännedomen om MenuCard som varumärke och företag. 
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Avtalet med Club Matas har därmed potential att bli en avgörande faktor för MenuCard, men vi väntar på 

de första resultaten från avtalet innan vi på allvar tillmäter det något större värde. Avtalet förväntas 

genomföras i september, och därefter kommer Club Matas medlemmar ha tillgång till MenuCards app. 

Effekten på MenuCards finansiella nyckeltal kommer inte att börja synas i räkenskaperna förrän fjärde 

kvartalet som presenteras tillsammans med årsredovisningen den 22 februari 2018. Sannolikt kommer 

MenuCard redan i januari att uppdatera de mest väsentliga nyckeltalen för verksamheten under fjärde 

kvartalet 2017. 

 
Marknaden 

Vi kan på den positiva sidan notera att det har kommit andra aktörer med liknande affärsmodeller, men dessa är 

anpassade efter hemlandets digitala utvecklingsnivå. Ett exempel är Georgia-baserade (USA) Dinova.com, som i 

maj månad fick in 40 miljoner USD till vidareutveckling av sin restaurangservice till företag och dess 

medarbetare. Affärsmodellen är något annorlunda, eftersom deras rabattavtal ligger inbyggda i företagets 

kreditkort och appen hittills endast hjälper användaren att hitta anslutna restauranger. Dinova.com har enligt 

egen utsago mer än 14 000 anslutna restauranger, vilket gör en jämförelse med MenuCard svår, om de endast 

nått upp till ”över 280”. En del av de 14 000 tror vi dock beror på att antalet drivits upp av kedjesamarbeten med 

t.ex. Pizzahut och Panda Express, som tillsammans står för 7 000 restauranger. (Se kedjeexempel). 

 

När det gäller värderingen av den största konkurrenten, Just Eat, har vi sett väsentliga förändringar under 

perioden. Aktien har rört sig inom ett intervall på +/- 15 %, vilket vi uppfattar som normalt. Aktien ligger högt 

med ett P/E-värde på 36,5 för 2017, 26,5 för 2018 och 20,6 för 2019, även om den föll med över 10 % efter 

halvårsrapporten den 27 juli. 

 
Investerarrelationer 

På IR-sidan kan vi notera att MenuCard tycks ha inlett ett samarbete med den svenska fondmäklaren 

Sedermera och deltagit på flera av Sedermeras framgångsrika investerardagar. MenuCard finns även med på 

anmälningslistan för Dansk Aktionærforenings kommande investerardag i Köpenhamn i september. 

http://www.dinova.com/
https://www.foodnewsfeed.com/content/dinova-receives-40m-investment-frontier-capital
http://www.dinova.com/businesses/#new-page-4
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Förväntat nyhetsflöde: 
Nyhetsflödet blir blygsamt. Vi förväntar oss dock, som vi redan sett i år, en rad löpande uppdateringar 

om företagets utveckling. 
 

Datum Typ Beskrivning/värdering 

25 augusti 2017 Halvårsrapport 2017 Inga väsentligheter på siffersidan, men kan ge en 
fingervisning om de ekonomiska förväntningarna på 
2017 och en uppdatering om de nya avtalen med bl.a. 
Club Matas. 

24 november 2017 Kvartalsrapport för 
tredje kvartalet 

Den sista kvartalsrapporten utan effekter av Club 
Matas-avtalet. Publiceringen sent i november betyder 
att vi förväntar oss en uppdatering på Club Matas-
samarbetet som inleds i slutat av tredje kvartalet. 

22 februari 2018 Årsredovisning 2017 Viktig referenspunkt för break-even-målet i mitten av 
2018. 

 

Översikt över de senaste händelserna/börsmeddelanden 
MenuCards utveckling beskrivs bäst via företagets börsmeddelanden, som återfinns på 
AktieTorgets webbplats. 

 

 12 juli 2017: MenuCard ingår ett avtal med Matas: MenuCards restaurangprogram erbjuds från september 
till Club Matas 1,7 miljoner medlemmar som kan få upp till 10 % i rabatt + bonuspoäng. 

 

 1 juni 2017: Viktig milstolpe uppnås. Här beskrivs hur företaget uppnått en restaurangomsättning på 1 
miljon DKK under en månad (maj). Detta är en tiofaldig ökning från inrättandet av den nuvarande 
affärsmodellen i oktober 2015. 

 

 23 maj 2017: Statusuppdatering före årsstämman: MenuCard berättar för första gången om 
påtagliga framgångar för alla parametrar. 

 

 8 maj 2017: MenuCard lanserar app för restaurangpersonal: Restaurangägaren får kontroll över 
medarbetarrabatter och personalen lär känna MenuCard-appen bättre. 

 

 1 april 2017: MenuCard inleder samarbete med TAKEOUT: Samarbetet innebär att det från 
september kommer att bli möjligt att beställa och betala för hämtmat från cirka 300 restauranger direkt 
i MenuCard-appen. 

 

 20 mars 2017: MenuCard ingår avtal med Copenhagen Concepts (bl.a. MASH). Med MenuCards egna 
ord är avtalet med den mest eftersträvade restaurangkedjan ett stort genombrott. 

 
 

Praktiska länkar 

 
 MenuCards senaste investerarpresentationer kan återses här (maj) och här (mars) 

 MenuCards presentation på Dansk Aktionærforenings investerardag i mars i Köpenhamn. 

 MenuCard-översikt i App Annie (Android-app) 

 MenuCard-översikt i App Annie (Apple) 

 MenuCards investerarrelationer med presentationer och meddelanden 

 PM från notering 

 Ladda ned MenuCards app från Google Play eller AppStore 

 ProInvestors analys från noteringen 

http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?ISIN=XSAT01001726&amp;Language=2
https://www.youtube.com/watch?v=lkwVGjMaKRw
https://www.youtube.com/watch?v=aAguW3ox0NA
http://www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/Menucard
https://www.appannie.com/apps/google-play/app/com.menucard.dk/details/
https://www.appannie.com/apps/ios/app/menucard-business/details/
https://menucard.dk/investor
https://menucard.dk/upload/pdf/MenuCard_Memorandum_Final_161207.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menucard.dk
https://itunes.apple.com/us/app/menucard-business/id807659639?ls=1&amp;mt=8
http://www.proinvestor.com/uploads/ir/cms/MenuCard-analyse-ProInvestor-12dec2016.pdf
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Ansvarsfriskrivning/disclaimer 
Denna analys utarbetas av ProInvestors analysteam. Analysen baseras på information från källor som 

analysteamet anser är trovärdiga. Analysteamet tar dock inget ansvar för materialets riktighet eller åtgärder som 

genomförs på grundval av information eller värderingar i analysen. Investeringar i aktier och andra värdepapper 

är förknippade med risken att förlora hela eller delar av det investerade beloppet. 

Analysen är avsedd för personligt bruk och får inte offentliggöras, distribueras eller på annat sätt 

vidarebefordras utan föregående överenskommelse. Analysen är inte investeringsrådgivning och ska inte 

uppfattas som sådan, utan innehåller allmän information om aktien och företaget. Analysen utgår inte från och 

är inte anpassad efter någon investerares personliga omständigheter. 

Bedömningarna i analysen baseras på omdömen och förutsättningar – en investering i de nämnda aktierna är 

därför förknippad med risk. Generella rörelser på aktiemarknaden eller händelser knutna till de enskilda 

företagen eller sektorerna kan påverka aktiekursutvecklingen, som därmed kan skilja sig väsentligt från det som 

förväntas enligt analysen. 

Analysen är utarbetad av ProInvestors analysteam (Helge Larsen med bistånd av Steen Albrechtsen). Helge 

Larsen äger inga aktier i MenuCard. Steen Albrechtsen och/eller dennes närstående äger inga aktier i 

MenuCard. 

Proinvestor.com och/eller analysens författare har tagit emot ersättning från MenuCard AB för det 

utförda analysarbetet. MenuCard har läst igenom analysen och påpekat eventuella faktafel. 

Analysen är baserad på intervjuer med ledningen på MenuCard, offentligt tillgängliga dokument, däribland 

räkenskaper, PM och övriga publicerade dokument och data från MenuCard. 

 
Vi har testat och använt appen. 

 

 

 
 

Kontaktuppgifter: 

Islands Brygge 79C, 4. (8501) 

2300 Köpenhamn S 

hl@proinvestor.com 

Om ProInvestor: 
ProInvestor ApS har lanserat och driver webbplatsen www.proinvestor.com, som strävar efter att bli 
Danmarks bästa sociala portal för privata investerare. ProInvestor.com består av finansnyheter och 
användarnas eget innehåll i form av bl.a. debattinlägg. ProInvestor är också en portal för relationer. Vi 
erbjuder börsnoterade företag eller företag på väg mot börsen en extra plattform för att presentera sina 
företag. 

 

Investerarrelationer: 
ProInvestors IR-portal tillhandahåller användarna aktiekurser och finansnyheter från danska, svenska och 
amerikanska företag. Dessutom anordnar ProInvestor chattkommunikation med privata investerare i Q&A 
Retail, samt erbjuder en aktieanalysprodukt. Klicka här för en analysöversikt. 

mailto:hl@proinvestor.com
http://www.proinvestor.com/
http://proinvestor.com/finansnyheder
http://proinvestor.com/boards
http://proinvestor.com/virksomheder
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