
 

Pressmeddelande 2015-04-29 

 

Välkommen till Sedermeradagen i Göteborg den 5 maj! 
 
TISDAG 5 MAJ PÅ CLARION HOTEL POST KL 07:30-17:20 
 
Nu har du som är aktieintresserad möjlighet att träffa 13 spännande smallcapbolag på en investerardag. Välkommen till 
Sedermeradagen i Göteborg! 
 
Sedermeradagen kommer att hållas på Clarion Hotel Post i Göteborg med start klockan 07:30 då frukost och mingel erbjuds 
till de som så önskar. Härefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder. Dagen avslutas med en Börsbar 
klockan 17:30 där det ges tillfälle att umgås samt delta i mingel med både företagsrepresentanter och investerare. 
 
Bland bolagen som är med återfinns listade bolag som Cantargia och WntResearch, bolag som genomför emission inför 
planerad listning så som Idogen och Corline Biomedical och ett olistat bolag vid namn Oncology Venture. På investerardagen 
presenterar sig även GU Holding, som är ett Holdingbolag vid Göteborgs Universitet. Schema för dagen finns på hemsidan 
nedan. 
 
Vi har ett begränsat antal platser så ”först till kvarn” gäller. Eventet är kostnadsfritt. Anmälan görs på 
www.sedermeradagen.se.  
 
Om Sedermeradagen 
Sedermeradagen är en investerardag som anordnas av Sedermera Fondkommission. Under 2015 anordnas tre 
Sedermeradagar: den 26 mars i Lund, den 5 maj i Göteborg och den 17 november i Stockholm. 
 
För mer information: 
Sedermera Fondkommission  
Telefon: +46 (0) 431 47 17 00 
E-post: info@sedermera.se  
 
Hemsidor och sociala medier: 
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se  
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
Facebook: www.facebook.com/sedermera  
 
 

 
Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera 

erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate 

Finance, Certified Adviser, Förvärv & Företagsöverlåtelser (M&A), Finansiell kommunikation, Emissionshantering och Likviditetsgaranti. 

Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm, bolaget har kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). 

Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer. 
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