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STENOCARE A/S kåret som bedste børsnotering i 2018 
 

Ved en ceremoni i Stockholm, blev STENOCARE kåret som vinder af SvD Börsplus ”Best IPO of the Year 

2018” i kategorien for bedst kvalitet for en børsnotering. STENOCARE fik også hædersomtale for 

kursudviklingen på børsen i Stockholm. 

  
STENOCARE blev introduceret på Spotlight Stock Market i oktober 2018, som det første medicinsk cannabis 

selskab i Europa. Der var stor interesse fra investorerne, som resulterede i overtegning på aktier med 2161%. 

Siden børsintroduktionen (IPO’en) har STENOCARE med succes gennemført vigtige mål og overgået egne 

forventninger til salget af medicinsk cannabis produkter til danske patienter. 

 

“Best IPO of the year” uddeles af SvD Börsplus, som en del af Svenska Dagbladet, og en af de førende medier 

i Sverige. SvD Börsplus analyserer alle nye børsintroduktioner (IPO’er) med det formål at vurdere kvaliteten 

og værdien. Der kåres en vinder for hhv bedste kvalitet og for bedste kursudvikling, og gives til et selskab i 

kategorierne millard-, lille- og mikro selskab. 

  

Der er 29 selskaber i mikro-kategorien, og STENOCARE blev kåret som ”Best IPO 2018” for kvaliteten af deres 

IPO. Der er 24 forskellige kvalitetsmål, hvor selskabet kunne opfylde dem alle. STENOCARE fik også 

hædersomtale for kursudviklingen, hvor selskabets kurs er øget med 205% i forhold til OMXS30 indexet. 

 

 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. of STENOCARE, udtaler: 

“Det er en stor ære for os at blive kåret som bedste IPO i 2018. Der ligger meget arbejde bag denne præstation, 

og det er et kæmpe skulderklap til hele STENOCARE teamet og vores rådgivere hos Sedermera 

Fondkommission, Gemstone Capital and Spotlight Stock Market”. 

 

 

 
For yderligere information om STENOCARE, venligst kontakt:  
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Om STENOCARE A/S 

STENOCARE A/S blev etableret i 2017 med det formål at være en aktiv deltager i den danske forsøgsordning med 

medicinsk cannabis. Selskabet var det første til at opnå alle Lægemiddelstyrelsens tilladelser til at dyrke, producere, 

importere og distribuere medicinsk cannabis. STENOCARE leverer i dag medicinsk cannabis olieprodukter, som 

overholder de strikse danske kvalitetskrav. Selskabet er også i gang med at etablere egen dyrkning og produktion af 

medicinsk cannabis i deres produktionsfacilitet i Jylland. 

 

 


