
 

Lanserar Holdings Nordic 

Nu erbjuder vi data även för norska, finska och danska bolag i Holdings! 
 
Modular Finance lanserade i januari 2015 Holdings, Sveriges mest kompletta databas och 
analysverktyg för ägardata. Holdings används idag av majoriteten av de banker, finansiella 
institutioner och medier både i Sverige och utomlands, som är aktiva mot den svenska 
börsen. Produkten utvecklas in-house av teamet i Stockholm. 
 
Ett återkommande önskemål från befintliga kunder har varit att kunna applicera Holdings 
unika databasstruktur och screeningverktyg även på data från övriga nordiska länder. Det är 
därför med glädje vi idag kan meddela att vi lanserar möjligheten att addera Holdings Nordic 
till befintliga abonnemang. Vi öppnar samtidigt upp för helt nya direktkunder i våra nordiska 
grannländer.  
 
Holdings Nordic innehåller en bred uppsättning av data för bolag noterade i Norge, Finland 
och Danmark. Allt i samma struktur och med liknande, om än något mer begränsat, 
dataunderlag som för svenska bolag. Holdings Nordic lanseras inom ramen för Holdings 
befintliga plattform, så kunder som väljer att addera nordisk data kan då se denna i precis 
samma struktur och med samma inloggning som de är vana vid. Dessutom innebär det att 
portföljöversikter nu visar samtliga nordiska innehav och ägarförändringar. 
 
"Det känns oerhört roligt att kunna erbjuda nordisk data i Holdings unika format, något som 
befintliga och potentiella kunder har efterfrågat en längre tid. Jag ser även med tillförsikt fram 
emot att få chansen att utvecklas som en Nordisk aktör" säger Petter Hedborg, VD och 
grundare av Modular Finance. 
 
"Vi har höga krav på vår data i termer av kvalitet och uppdateringsfrekvens. Det känns därför 
glädjande att kunna erbjuda våra kunder högre datakvalitet än vad de är vana vid inte bara 
för Sverige utan nu även för hela Norden" säger Måns Flodberg, Vice VD och grundare av 
Modular Finance. 
 
Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om Holdings Nordic! 

Kontakt  

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 

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 

mailto:petter.hedborg@modularfinance.se
mailto:mans.flodberg@modularfinance.se
http://www.holdings.se/


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. 
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