
 

 

Spotlight Stock Market indgår aftale med Ritzau 
Finans og udvider sit danske øko-system 
 
Spotlight lancerede sit danske tilbud i 2018 med samme vision som i Sverige: at give 
vækstselskaber mulighed for at få tilgang til kapital.  
Små og mellemstore vækstselskaber, er vigtige for det danske samfunds samlede 
økonomi. Undersøgelser viser, at SMV’er i betydelig grad bidrager til samfundets 
samlede værdistigning, samtidig viser undersøgelser også, at noterede 
vækstvirksomheder bidrager til flere job end ikke noterede SMV’er. For at disse 
selskaber skal have mulighed for at vækste, kræver det tilgang til kapital. 
 
Spotlight har fra start arbejdet for at bygge et øko-system omkring vækstselskaberne, som både 
skaber en øget synlighed og transparens af selskaberne for at bidrage til at skabe et sundt 
marked og øget informationsgrundlag for investorer. Det er visionen for Spotlight at bygge og 
bidrage til øko-systemet i Danmark. En vigtig del af øko-systemer er, at der findes flere 
uafhængige parter, som skaber og distribuerer information til investorer. 
 
”Ritzau Finans følger og dækker generelt aktiviteter af samfundsøkonomisk relevans, herunder 
SMV’er. SMV’er er væsentlige for det danske samfunds samlede økonomiske udvikling.” 
Søren Funch, direktør i Ritzau Finans. 
 
Ritzau Finans overvåger, vurderer og skriver og distribuerer i givet fald relevante historier om de 
selskaber, der er noteret på Spotlights danske liste. Nyhederne vises blandt andet også på 
Spotlights egen hjemmeside.  
 
“Det er vores erfaring, at øko-systemet skaber en øget kvalitet og tillid, som i sig medfører en 
mere aktiv markedsplads til fordel for både investorer og selskaber.”  
Peter Gönczi, CEO Spotlight Stock Market 
 
Derfor har Spotlight udvidet sit tilbud til det danske marked og har indgået aftale med Ritzau 
Finans om distribution af selskabsmeddelelser i sine kanaler.  
 
”Ritzau Finans er en meget vigtig aktør i Danmark med mangeårig erfaring inden for finansiel 
journalistik, har brede distributionskanaler og bidrager reelt til det danske øko-system. Det er 
vigtigt for os.” 
Peter Gönczi, CEO Spotlight Stock Market 
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”I forhold til finansiel markedsinformationen er det grundlæggende vigtigt, at informationen 
spredes så bredt som muligt. Ritzau Finans har en meget omfattende distribution i Danmark.” 
Søren Funch, direktør i Ritzau Finans. 
 
OM RITZAU FINANS 
Ritzau Finans er Danmarks førende finansielle nyhedsmedie. 11 højt specialiserede journalister 
sikrer læserne hurtige, pålidelige oplysninger at handle på. Ritzau Finans er den foretrukne 
nyhedspartner for professionelle såvel som private investorer og for danske erhvervsmedier. Vi 
sikrer en grundig dækning af samtlige børsnoterede danske selskaber og deres internationale 
konkurrenter. Hen over dagen leverer vi markedsberetninger om råvarer, valuta, aktier og 
obligationer på de vigtigste markeder. 
 
Spotlight 
+46 8-511 68 000  
info@spotlightstockmarket.com 

 
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 Freetrailer, Bahnhof og Synthetic MR. 
www.spotlightstockmarket.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


