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MenuCards nylige aftale med ClubMatas 
kan blive vigtig genvej til breakeven  

Aktieanalyse 

Spændende 2. halvår i vente 
Efter 6 mdr. som børsnoteret selskab er status, at MenuCard er ved at have rystet den 
skuffende børsnotering og kursudvikling af sig (chart nedenfor). Den nylige fremdrift er 
skabt af forretningsmæssige fremskridt, som lægger op til et spændende efterår for 
aktien og selskabet. Her ser vi en rimelig sandsynlighed for, at en aftale med Club 
Matas og deres 1,7 mio. medlemmer kan give det volumenboost, som MenuCard hidtil 
har manglet trods en pæn eksekvering på antallet af nye restauranter i netværket.  

Risikoen i aktien er stadig høj qua virksomhedens early stage niveau, MEN det betyder 
også, at afkastprofilen er tilsvarende højere, hvis MenuCard kan eksekvere. 
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Konklusion 
Efter en svær start på aktiemarkedet, hvor selskabet kom lidt 

i bad standing, har man med en solid fremdrift fortsat et 

stærkt grundlag for at skabe en markedsdominerede og 

stærkt profitabel forretning i Danmark allerede til næste år. 

En position som samtidig  kan bane vejen for en udrulning til 

andre lande og deres storbyer, som er det der kræves, hvis 

aktien skal kunne indfri et blue sky potentiale. 

MenuCards ledelse har på flere områder eksekveret pænt på 

trods af den begrænsede kapitaltilførsel fra børsnoteringen. 

Vi bifalder, at selskabet på grund af det mindre noterings-

provenu valgte at fastholde fokus på eksekvering i Danmark, 

og dermed udskød internationaliseringen. Denne fokusering viser nu resultater på restaurant- og 

partnersiden, selvom vi endnu har de økonomiske resultater tilgode. I vores første analyse (Læs den her) 

oplistede vi følgende parametre som de væsentligste value drivers for MenuCards forretning og dermed 

også for aktien: 

 vækst i antallet af restaurantpartnere 

 vækst i partnere og dermed i den aktive medlemsbase 

 vækst i besøg per aktivt medlem 

 (vækst i beløb per restaurantbesøg ) 

De 3 første er de væsentlige, og der har vi som senere beskrevet i denne analyse set en fin vækst på de 2 

første, mens det fortsat kniber lidt med at aktivere medlemmerne. Vi har set en vækst i beløbet per 

transaktion, som i udgangspunktet er positivt. Vi tillægger dog først dette punkt større værdi, når vi ser et 

noget højere antal transaktioner og dermed større statistisk sikkerhed.  

Vi har noteret, at selskabet ønsker at tilføre yderligere kapital til bl.a. finansiering af en international 

udrulning. Det er positivt, at man vil hente ekstra kapital ind førend man satser på udlandet. Vi ser dog 

gerne en større vækst i antallet af transaktioner herhjemme førend man kaster sig ud i et udenlandsk 

eventyr. Hvordan den konkrete udenlandske ekspansion skal foretages mangler vi fortsat at høre konkrete 

detaljer om. Det er dog efter vores vurdering meget vigtigt med en lokal tilstedeværelse som kan sikre at få 

de rigtige restaurantaftaler på plads. Et franchisekoncept med en lokal partner kunne være en mulighed, 

som sandsynligvis også vil være mindre kapitalbelastende. 

Kursmål 
Vi vurderer fortsat, at MenuCard har et interessant langsigtet potentiale, i takt med at forretningens 

volumen udbygges. På kort sigt forventer vi, at aktien vil møde modstand ved emissionsniveauet og lige 

over, da de sidste (u)tålmodige investorer fra emissionen må forventes at sælge, når det kan ske uden tab. 

Med ca. 8,2 mio. udestående aktier (inkl. a-aktier) modsvarer introduktionskursen på 4,50 SEK/aktie en 

værdiansættelse på 36,8 mio. SEK eller 28,7 mio. DKK.  

Vi forventer, at de seneste udmeldinger om en evt. emission vil være positivt for aktien – dog afhængig af 

kursniveauet og rabatten der må gives. Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at kapitalforhøjelsen kun 

må andrage 15% af aktiekapitalen. Det vil således være en beskeden udvanding til de eksisterende 

aktionærer mod, at MenuCard får kapital til at satse internationalt. 

MenuCard AB 

Anbefaling Køb 

Risikoniveau Høj 

Markedskurs  4,23 SEK 

Markedsværdi 34,6 mio. SEK 

Ticker MENU 

Børs 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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Breakeven-tabel 

Sluttelig gentager vi vor omsætningstabel fra den tidligere analyse, som viser MenuCards omsætning per 

kvartal som en funktion af antal aktive brugere/medlemmer og besøgsraten per kvartal. Break-even anser 

vi fortsat til at ligge i niveauet 2 mio. kr. per kvartal og udgangspunktet er fortsat indtjeningen på 37 DKK 

per besøg (5 % gebyr), der var gældende ved børsnoteringen. Med den voldsomme potentielle vækst i 

medlemstallet fra Club Matas er det rimeligt at antage, at MenuCard hurtigt kan bevæge sig mod tabellens 

højre side, selvom medlemsaktiviteten ikke følger med i samme tempo. 

 

 

 

 

BPK: Gns. besøg per kvartal per aktivt medlem  

AAM: Antal aktive medlemmer 

Break-even ligger omkring  2 mio DKK omsætning kvartal 

MenuCard lå i juni med 1.105 besøg (svarende til 120.000 DKK/ kvartal excl. en forhøjet transaktionsværdi) 

2020-målet for København modsvarer en omsætning på lige over 6 mio. per kvartal. 

 

 

 

 

 

 

Risiko 

MenuCard er fortsat, som også anført i vores første analyse, en høj-risiko aktie i en early-stage 

virksomhed, hvor mange forhold kan og vil på virke selskabets udvikling både positivt og negativt 

retning.Efter vores vurdering er der udsigt til en pæn belønning for den risiko man påtager sig ved at 

investere i en early-stage virksomhed som MenuCard. Som investor må  ikke glemme at risikoen er høj, 

og at det langt fra er sikkert, at MenuCard når i mål.  

  

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 
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Børsnoteringen og kursudviklingen 
Vi indledte dækningen af Menucard med en analyse op til børsnoteringen i december 2016 (Læs den her).  

Vores hovedfokus var den interessante og skalerbare forretningsmodel, som  kunne blive en bæredygtig og 

pæn forretning i DK alene. Dertil kom det internationale potentiale med afsæt i Norden. På positivsiden 

fandt vi også selskabets partnere på restaurant og virksomhedsiden, mens det største risikomoment klart 

var selskabets early-stage og beskedne økonomi. Det betyder, at en investering i aktien naturligvis bør være 

mere langsigtet, for at man med større sikkerhed kan forvente at virksomhedens faktuelle resultater slår 

igennem i aktiekursen. Virksomhedens værdiansættelse vil igennem længere tid være bestemt af 

forventninger og udviklingstendenser (milepæle m.v.) end af den egentlige faktuelle økonomiske udvikling. 

Hertil kommer naturligvis tillidselementet om MenuCard lever op til de egne udmeldinger. 

Emission blev ikke fuldtegnet på udbudskursen 4,50 SEK/aktie, og som vi desværre ofte har set med 

selskaberne på de mindre børser, kan det ende i et efterfølgende salgspres. Børsnoteringen gennemførtes 

med en tegning (bl.a. fra garanter) på 9,5 mio. SEK ud af en samlet kontant tegning på 15 mio. SEK med 

første handelsdag d. 6. februar. Aktien lukkede 10% nede, men var en overgang 20% nede. Det fortæller 

tydeligt, at aktien ikke kunne modstå salgspresset fra den knapt så vellykkede emission. Aktien faldt 

sidenhen mere eller mindre kontinuerligt gennem de følgende måneder. Som det oprindeligt blev meldt ud 

i Memorandummet (se diagram) fra børsnoteringen var den internationale ekspansion første punkt der 

blev udskudt ved en manglende fuldtegning.  

 

Efter 5 handelsdage var kursen nede i 3 SEK/aktie og nåede det absolutte lavpunkt på 1.21 SEK/aktie i 

midten af maj måned, dog under usædvanlig beskeden omsætning. Ser vi på omsætningen må et mere 

reelt lavpunkt siges at være niveauet lige under 2. Det ændrer dog ikke voldsomt på billedet af aktiens post-

emissions performance, der var skuffende. Naturligvis også for os. Vores analyse understregede dog også, 

at en investering ikke skulle ses på kort sigt, da forretningsmodellen skulle have tid til at udfolde sig. 

Aktien har den seneste tid rettet sig pænt og er nu tilbage omkring kurs 4,00 SEK/aktie. På enkelte dage i 

juli måned har aktien endda været over emissionskursen på 4,50 SEK.  

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

Mens selve børsintroduktionen kan siges at være lidt fejlslagen har MenuCard efterfølgende frem til nu 

leveret flere nyheder, som validerer dele af business casen. Først og fremmest noterer vi fortsat fremdrift 

på restaurantsiden, hvor flere prominente navne er kommet til. Øverst på listen står nok partnerskabet fra 

marts måned med Copenhagen Concepts, som bl.a. står bag MASH, Le Sommelier, Umami, m.fl. I april 

annonceredes et partnerskab med operatøren TAKEOUT omkring udbringning af mad fra 

kvalitetsrestauranter. Det forventes i drift i slutningen af 3. kvartal.  

Samlet set har MenuCard nu ifølge deres facebookside passeret 300 restauranter, mens det seneste tal i en 

børsmeddelelse er ”over 280”. Planen fra børsnoteringen (gengivet herunder) guidede mod 311 

restauranter ultimo 3. kvartal 2017 og planen følges således. Det understøtter dermed forventningen om 

450 restauranter ultimo 2. kvartal 2018, som er et vigtigt fundament for at kunne nå breakeven. 

 

 

 

Primo maj lancerede MenuCard en tjener-app, som restauratører og deres ansatte kan bruge til at styre og 

udnytte medarbejder-rabatter. Det er ikke nogen voldsom nyhed, men det kan dog være med til udbrede 

kendskabet til MenuCards app hos de tilsluttede restauranters tjenere. Et punkt, der ifølge vores research 

har vist sig at halte lidt. Sandsynligvis er det også en naturlig konsekvens af app’ens endnu beskedne brug 

på den enkelte restaurant.  

Updates på nøgletal 

MenuCard berettede i maj måned for første gang om fremdrift på væsentlige økonomiske parametre. Siden 

fulgte selskabet op med opdateringer både primo juni og igen den 12. juli. Sidstnævnte opdatering 

indeholdt tillige meddelelsen om et perspektivrigt samarbejde med Matas (mere herom senere). 2. kvartal, 

som var første hele kvartal efter noteringen, udviste en pæn vækst på de vigtige parametre. En vækst som 

bekræfter selskabet i forventningen om at kunne nå frem til break-even i 2018 (alene baseret på aktivitet i 

Danmark) som annonceret i Memorandummet forud for noteringen. 

Restaurantomsætningen nåede i  juni måned 1.164.000 DKK  (1.013.000 DKK efter rabat), mens antal 

transaktioner (restaurantbesøg) der blev håndteret via app’en nåede 1.105 stk.  Heraf kan vi også udlede, 

at omsætningen per transaktion ligger på 1.053 kr., hvilket er mere end 14% over gennemsnittet fra 

børsnoteringen, hvor tallet var 924 kr. Det er endnu for tidligt at hæve estimatet i vores model, men det 

peger i den rigtige retning. Det er næppe usandsynligt, at øget brug af app’en vil føre til en lavere 

gennemsnitlig omsætning per transaktion. 

Der kom flere end 100 nye brugere per dag i løbet af flere dage i juni måned. Ved brugere forståes her 

download af app samt registrering af personoplysninger og kreditkort. I en sådan gennemførelse af den 

fulde registrering inkl. kreditkortoplysninger ser vi en stor sandsynlighed for at brugeren ender med 

gennemføre transaktioner via MenuCards app. Det er klart positivt med en sådan vækst i hvad man kan 

kalde ”seriøse brugere”, da vi ved at det senest offentliggjorte antal registrerede brugere er 11.366 per 23. 

maj 2017. Det modsvarede en flot vækst på 1.710 (18%) siden 31. marts 2017. På enkeltdage er 

brugerbasen således øget med omkring 1%.  
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Trods den pæne vækst er bruger-tallene er fortsat det punkt, hvor forretningen halter lidt trods det store 

bruttomedlemstal omkring 400.000 totalt. Tallet skal forståes mere som et slags kundeunderlag end et 

egentligt medlemstal, da det dækker over alle virksomhedspartneres ansatte og samtlige medlemmer af de 

tilsluttede foreninger/organisationer. 

1.105 transaktioner på én måned (juni), hvor man har haft aftale med i underkanten af 300 restauranter 

viser tydeligt, at der fortsat er plads til en mangedobling af antallet af transaktioner. Det svarer til at kun 

hver 10. bruger har brugt app’en i en måned. Det modsvarer også næsten 4 besøg per restaurant per 

måned, eller næsten 1 per uge. Der er således et stykke vej op til målet om knap 1,5 besøg per dag per 

restaurant. I absolutte tal er det 54.000 transaktioner i kvartalet eller 18.000 per måned. Det svarer til en 

16-dobling fra det nuværende niveau. Der er således sket en del siden tallene i vores seneste analyse 

(baseret på september-tal), hvor en næsten 30-dobling var nødvendig for at nå breakeven (knapt  600 per 

dag) 

Med en indtjening på pt. mellem 3-5% på restaurantomsætningen er de absolutte omsætningstal fortsat på 

et så lavt niveau, så væksttallene skal være voldsomme for at man kan nå målet om break-even i 2018. I 

vores oprindelige analyse regnede vi med 5% indtjening. De seneste offentliggjorte tal fra MenuCard viser 

en indtjening på 3,9%. I takt med øget brug af app’en venter vi også en stigning i indtjeningen. Som vi også 

noterede i vores oprindelige analyse ligger fee’et hos Just Eat, Hotels.com og andre lignende operatører i 

reglen på den rigtige side af 10 %. 

Club Matas  

MenuCard annoncerede den 12. juli et partnerskab med Club 

Matas, som betyder, at MenuCards restaurantprogram tilbydes 

alle Club Matas 1,7 millioner medlemmer. Her iblandt tæller 

cirka 80% af alle kvinder i Danmark mellem 18 og 65. Alle Club 

Matas medlemmer opnår 10% i rabat på tilsluttede restauranter samt Club Matas point, som kan bruges i 

Matas og hos partner-virksomheder som MenuCard. Samlet set øges antallet af ”bruttomedlemmer” – eller 

kundeunderlaget - hos MenuCard fra ca. 400.000 til 2 mio. 

Vi er stadig lidt forbeholden overfor det strategiske valg MenuCard har taget ved at bevæge sig væk fra det 

rene B2B-segment ved også at inkludere B2B2C. B2B2C dækker over, at en række forbrugere er knyttet op 

via en B2B-aftale mellem MenuCard og en virksomhed/organisation. Det er restauranternes indstilling vi 

bekymrer os lidt om, hvis det til sidst blot bliver ”alle” der kan få rabat, fordi alle vil have en tilknytning via 

ClubMatas eller en anden stor organisation. Vi har tidligere set denne type foreningsaftaler med f.eks. 

Magisterforeningen, så det er ikke et uvant skridt for MenuCard. Vi må dog også erkende, at inklusionen af 

de store organisations-/foreningsaftaler ikke indtil nu har ført til bekymring hos restauranterne, som jo alt 

andet lige er gået med i MenuCard-netværket for at få flere besøgende. Restauranterne skal også ”opte in” 

- eller tilvælge at være med - i Club Matas aftalen, hvilket naturligvis giver f.eks. de helt eksklusive Michelin-

restauranter mulighed for at sige nej.  

Ifølge MenuCard har restauranterne også taget positivt imod nyheden om Club Matas-aftalen, så indtil 

videre fokuserer vi på den store mulighed for at øge forretningsvolumen. En volumen som er vigtig for at 

løfte forretningen flere niveauer, og for generelt at udbrede kendskabet til MenuCard som brand og 

virksomhed.  
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Aftalen med Club Matas har dermed potentialet til at blive en ”game-changer” for MenuCard, men vi 

afventer at se de første resultater fra aftalen førend vi for alvor vil tillægge den stor værdi i vores 

værdiansættelse. Aftalen forventes at være implementeret i september måned, hvorefter Club Matas’ 

medlemmer vil have adgang til MenuCards app. En begyndende effekt på de økonomiske nøgletal i 

MenuCard vil derfor tidligst være synligt i regnskabet for 4. kvartal, som fremlægges ifm. årsregnskabet 

fremlægges 22. februar 2018. Det vil dog næppe være helt utænkeligt at MenuCard allerede i løbet af 

januar måned vil opdatere på de væsentlige forretningsmæssige nøgletal i 4. kvartal 2017. 

Markedet 

Vi noterer på den positive side, at der begynder at vise sig andre aktører med lignende forretningsmodeller, 

der dog er tilpasset hjemlandets digitale udviklingsniveau. Et eksempel er Georgia (USA) baserede 

Dinova.com, som i maj måned hentede 40mUSD til videreudvikling af sin restaurantservice til virksomheder 

og deres medarbejdere. Forretningsmodellen er marginalt anderledes, da deres rabataftaler ligger 

indbygget i virksomhedens kreditkort, mens app’en indtil videre kun understøtter brugeren i at finde rundt 

i de tilknyttede restauranter. Dinova.com har efter eget udsagn mere end 14.000 tilknyttede restauranter, 

hvilket umiddelbart gør en sammenligning noget vanskelig med MenuCard, hvis seneste offentliggjorte tal 

er ”over 280”. En del af de 14.000 anslår vi dog til at være ”oppustet” af kædesamarbejder med f.eks. 

”Pizzahut” og ”Panda Express” som samlet står for over 7.000 restauranter. (Se kædeksempler her). 

I forhold til værdiansættelsen af den største peer, JustEat, har vi ikke set væsentlige ændringer i perioden. 

Aktien har bevæget sig indenfor et range på  +/- 15%, hvilket vi anser som normalt. Aktiens 

værdiansættelse er stadig høj med en P/E-værdi på 36,5 for 2017, 26,5 for 2018 og 20,6 for 2019, selvom 

den er faldet med over 10% efter halvårsregnskabet d. 27. juli. 

Investor Relations 

På IR-siden noterer vi, at MenuCard ser ud til at have indledt samarbejde med den svenske fondsmægler 

Sedermera og har deltaget på flere af Sedermera’s vellykkede investordage. MenuCard fremgår også af 

tilmeldingslisten for Dansk Aktionærforenings kommende Investordag i København 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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Forventet news flow: 
Det fastlagte news flow er meget beskedent. Vi forventer dog, som vi allerede har set i år, en række 

løbende opdateringer på forretningens udvikling. 

Dato Type Beskrivelse/vurdering 

25. august 2017 Halvårsregnskab  2017 Næppe betydningsfuldt på tal-siden, men kan give 
fingerpeg om de økonomiske forventningerne til 2017 
og en update på de nye aftaler med bl.a. Club Matas. 

24. november 2017 3. kvartalsregnskab Sidste kvartalsregnskab uden en mulig påvirkning fra 
Club Matas-aftalen. Offentliggørelsen sent i november 
betyder, at vi forventer en opdatering på Club Matas-
samarbejdets opstart ultimo 3. kvartal 

22. februar 2018 Årsregnskab 2017 Vigtigt pejlemærke ift. breakeven-målet medio 2018. 
 

Oversigt over seneste events / børsmeddelelser 
Udviklingen i MenuCard beskrives bedst via selskabets børsmeddelelser, som alle kan findes 
på AktieTorgets hjemmeside. 

       12. juli 2017: MenuCard indgår aftale med Matas: MenuCards restaurant-program bliver fra september 
tilbudt ClubMatas’ 1.7 mio. medlemmer, som kan opnå 10% i rabat + bonuspoint. 

       1. juni 2017: Vigtig milepæl nået. Her beskrives hvordan selskabet har nået 1 million DKK i brutto 
restaurant-omsætning for én måned (maj). Dette er en 10-dobling fra etableringen af den nuværende 
forretningsmodel i oktober 2015. 

       23. maj 2017: Statusopdatering inden generalforsamling: MenuCard beretter for første gang om 
markant fremgang på alle parametre. 

       8. maj 2017: MenuCard lancerer app for restaurant-personale: Restauratøren får styr på medarbejder-
rabatter og tjeneren lærer MenuCard app’en bedre at kende.  

       7. april 2017: MenuCard lancerer samarbejde med TAKEOUT: Samarbejdet betyder at det fra 
september vil være muligt at bestille og betale for take-away direkte i MenuCard app’en fra ca. 300 
restauranter 

       20. marts 2017: MenuCard indgår aftale med Copenhagen Concepts (bl.a. MASH). Med MenuCards 
egne ord er det et gennembrud i forhold til den mest efterspurgte restaurant-kæde. 

Nyttige links 
 

 MenuCards seneste investorpræsentationer kan genses her (maj) og her (marts) 

 MenuCards præsentation på Dansk Aktionærforenings Investordag i marts i København 

 MenuCard oversigt på App Annie (Android-app) 

 MenuCard oversigt på App Annie (Apple) 

 MenuCard Investor Relations med præsentationer og meddelelser 
 Memorandum fra børsnotering 
 Download MenuCards app fra Google Play eller AppStore 
 ProInvestors analyse fra børsnoteringen    

http://aktietorget.se/QuotesInstrumentNews.aspx?ISIN=XSAT01001726&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&mt=8
http://www.proinvestor.com/uploads/ir/cms/MenuCard-analyse-ProInvestor-12dec2016.pdf
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Ansvarsfraskrivelse / Disclaimer 
Denne analyse er udarbejdet af ProInvestors analyseteam. Analysen er baseret på informationer fra kilder, 

som analyseteamet finder troværdige, men analyseteamet påtager sig intet ansvar for materialets rigtighed 

eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Investering i 

aktier og andre værdipapirer er behæftet med risiko for tab af hele eller dele af den investerede sum. 

Analysen er til personligt brug og må ikke offentliggøres, distribueres eller på anden måde videregives uden 

forudgående aftale. Analysen er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, men giver 

generelle informationer om aktien og virksomheden. Analysen tager således ikke udgangspunkt i og er ikke 

tilpasset nogen investors personlige forhold.  

Vurderinger i analysen er baseret på skøn og forudsætninger - en investering i de nævnte aktier er derfor 

forbundet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet generelt eller hændelser knyttet til de enkelte selskaber 

eller sektoren kan påvirke aktiekursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i analysen 

forventede. 

Analysen er udarbejdet af ProInvestors analyseteam (Helge Larsen med bidrag fra Steen Albrechtsen) 

Helge Larsen ejer ikke aktier i MenuCard. Steen Albrechtsen og /eller dennes nærtstående ejer aktier i 

MenuCard. 

Proinvestor.com og/eller analysens forfattere har modtaget honorar fra MenuCard AB for det udførte 

analysearbejde. MenuCard har gennemset analysen og påpeget evt. faktuelle fejl. 

Analysen er baseret på interviews med ledelsen i MenuCard, offentligt tilgængelige dokumenter, herunder 

regnskaber, memorandum og øvrige offentliggjorte dokumenter og data fra MenuCard. 

Vi har testet og brugt app’en.  

  

Kontaktinfo: 

Islands Brygge 79C, 4. (8501)  

2300 København S 

hl@proinvestor.com  

 Om ProInvestor: 
ProInvestor ApS står bag oprettelsen og driften af sitet www.proinvestor.com, som stræber mod at blive 
Danmarks bedste sociale portal for private investorer. ProInvestor.com består af finansnyheder og 
brugernes eget indhold i form af bl.a. debatindlæg.  ProInvestor er også en portal for Relations. Vi tilbyder 
børsnoterede firmaer, eller firmaer på vej mod børsen en ekstra platform for at præsentere deres firma. 

Investor Relations: 
ProInvestors IR Portal servicerer brugerne med aktiekurser og finansnyheder fra henholdsvis danske, 
svenske og amerikanske selskaber. Desuden arrangerer ProInvestor online chatkommunikation med 
private investorer i Q&A Retail, ligesom vi tilbyder et aktieanalyseprodukt. Klik her for analyseoversigt. 

http://www.proinvestor.com
mailto:hl@proinvestor.com
http://www.proinvestor.com/
http://proinvestor.com/finansnyheder
http://proinvestor.com/boards
http://proinvestor.com/virksomheder
http://www.proinvestor.com/analyser
https://www.facebook.com/groups/1552522675046712

