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Holdings lanserar nya ägarlistor som avanonymiserar utländskt ägande på börsen 
 
Holdings är Sveriges största databas och analysplattform för ägare och flöden i noterade och 
listade bolag. Idag adderar vi ytterligare en dimension i analysen av börsens ägare. 
 
En grundläggande utmaning när det kommer till innehavsdata är att många aktörer, företrädelsevis 
utländska fondbolag, deponerar sina aktier på så kallade custodiankonton. Detta resulterar i att 
ägandet klassas som anonymt och blir omöjligt att följa.  
 
I vissa fall finns kompletterande datakällor för detta ägande. Denna data har dock tidigare varit 
omöjlig att integrera med innehavsdata utan felmatchning och dubbelräkning. Modular Finance har 

nu, med hjälp av nya databasstrukturer, lyckats med detta och kan nu avanonymisera ytterligare 

5-20% av av kapitalet i de flesta stora och medelstora noterade bolag. Denna nya paradigm 
lanseras idag för samtliga befintliga Holdings-kunder och i samband med detta införs dessutom ett 
unikt källhänvisningssystem för maximal analyser- och spårbarhet. 
 
"Detta har varit ett komplext utvecklingsprojekt som vi arbetat med under flera månader och vi 
känner oss därför mycket glada och stolta över att idag kunna lansera denna funktionalitet till våra 
kunder. Detta öppnar dessutom upp för nya möjligheter vad gäller tilläggsapplikationer i Holdings 
och även helt nya produkter" säger Petter Hedborg, VD och grundare på Modular Finance. 
 
"Hela Modular Finance vision bygger på minskad informationsasymmetri och ökad transparens. 
Att vi med nya databasstrukturer och ny teknologi kan förklara ytterligare 15% av ägandet i ett 
bolag som Swedbank känns revolutionerande i vår lilla värld" säger Måns Flodberg, vice VD och 
grundare på Modular Finance. 
 
Om ni vill veta mer om Holdings. Tveka inte på att höra av er! 
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