
Vi lanserar vår danska lista och presenterar vårt utökade erbjudande för danska bolag

Den 26 november har Spotlight Stock Market för första gången öppnat marknaden i Danmark med en klockringning. Detta för att fira lanseringen av
Spotlight Danmark samt det utökade erbjudandet för danska bolag. Vid öppnings-ceremonin deltog bland andra Näringslivsminister Rasmus Jarlov och
Brian Mikkelsen, VD för Dansk Erhverv.

Spotlight & Danmark – vi skapar en samlad nordisk marknad för tillväxtkapital

Spotlight kan nu erbjuda danska bolag att noteras på Spotlight som danska aktiebolag, handlas i danska kronor samt ta del av vårt danska och svenska
ekosystem.

Att vara del av den nordiska marknaden betyder att danska bolag på Spotlight vänder sig till både svenska och danska investerare, under IPO:n men även
fortlöpande. Alla bolag, danska och svenska, är noterade på samma marknad. Vi bygger alltså inte en lokal dansk marknad skild från den svenska vilket
ger en mängd fördelar:

Bolagen får tillgång till fler investerare, från Danmark och Sverige vilket är en fördel för bolagen vid sin IPO men även för framtida kapitalanskaffningar.
Bolagen får också en ökad synlighet på flera marknader vilket är en fördel i relation till kunder, samarbetspartners och även vid rekrytering.
Bolagen blir mindre beroende av marknadernas utveckling. För investerarna betyder det att de får tillgång till mer information om fler bolag. De har
tillgång till ekosystemet med synlighetstjänster i både Danmark och Sverige med mediesamarbeten som inkluderar Cision, Nyhetsbyråerna Finwire
och Direkt, SvD Börsplus, IPO Guiden och Trading Direkt.

Den danska listan

På den danska listan presenterar vi de bolag som tagit del av vårt nya erbjudande med handel i danska kronor, samt bolag med en dansk anknytning som
är noterade hos oss sedan tidigare

Listen omfattar idag:

 Freetrailer
 Initiator Pharma
 Menucard
 Omnicar
 Risk Intelligence
 Rhovac
 Scandion Oncology
 Stenocare
 Synact Pharma
 WNT Research

Läs gärna mer om bolagen samt vårt danska erbjudande hittar ni på www.spotlightstockmarket.dk 
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Om Spotlight: 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en
helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i över 170
tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Freetrailer, Bahnhof och Synthetic MR. Spotlight Stock Market är under tillsyn av
Finansinspektionen. Spotlights aktivitet i Danmark sker genom ett tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträdet till en MTF- eller OTF
plattform.  


