
Spotlight Stock Market – ringer med klokken i Danmark og markerer, at deres danske
tilbud er udvidet og den danske liste er lanceret
Den 26. november har Spotlight Stock Market ringet med klokken for første gang i Danmark for fejre lanceringen af Spotlight Danmark og at markere, at det
danske tilbud er blev udvidet. På dagen deltog blandt andre også Erhvervsminister Rasmus Jarlov og Adm. Direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Spotlight & Danmark – del af et samlet nordisk marked for vækstkapital

Spotlight tilbyder nu danske selskaber klokkeringning i Danmark, handel i danske kroner, at de kan optages til handel som et dansk aktieselskab og være
del af det danske og svenske øko-system.

At være det del af et samlet nordisk marked betyder, at danske selskaber henvender sig til både det danske og svenske marked, dette både under deres
IPO og når de er blevet noteret. 

Alle selskaberne er noteret på samme aktiemarked. Vi bygger således ikke en svensk silo og en dansk silo. Det giver en række fordele:

Selskabet har tilgang til flere investorer, det giver mulighed for at flere får kendskab til aktien i forbindelse med noteringen samt, hvis selskabet på et
senere tidspunkt vil rejse yderligere kapital.
Selskabet får et generelt øget kendskab på flere markeder, det er ofte en fordel i relation til bl.a. kunder, samarbejdspartnere og rekruttering.
Selskabet bliver mindre afhængig af ét markeds rammevilkår, udvikling mv.
For investorerne betyder det, at de får tilgang til mere information og mulighed for at få gavn af øko-systemet med synlighedstjenester i både
Danmark og Sverige, vores mediesamarbejder omfatter CISION, Nyhedsbureauet Finwire, Nyhedsbureauet DIREKT, SvD Börsplus, IPO guiden og
Trading Direkt.

Den danske liste

På listen er de danske selskaber, der er noteret indenfor rammerne af vores nye tilbud med handel i danske kroner, samt de dansk relaterede selskaber, der
historisk har haft henvendt sig til os med henblik på notering. Listen omfatter:

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

Mere information om selskaberne og deres historiske udvikling fås på dette link: www.spotlightstockmarket.dk 
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Kort om Spotlight:

Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos os er det enklere og tryggere for selskaberne at være noteret.
Vi tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for vores selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at
blive delejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande, deriblandt selskaber som Bahnhof, Synthetic MR og Freetrailer.

Spotlight Stock Market er en nordisk markedsplads under tilsyn af den svenske Finansinspektion. Spotlight Stock Markets aktiviteter i Danmark, sker via
en tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF.


