
Vores  
tillbud





For os er det en selvfølge, at alle 
de selskaber, der er noteret hos 
os, får del af den kundskab og 
erfaring som vi har samlet efter 
20 år som markedsplads for 
vækstvirksomheder. Vi giver jer 
den nødvendige støtte for at 
møde noteringskravene, dette 
for at skabe transparens og 
pålidelighed. Samtidig får I også 
muligheden for at blive mere 
synlige for investorer. 
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En opstart med 
fast pris.
Noteringsprocessen

135.000 DKK

Vi gør 
det enklere
Uddannelse i at være noteret
Inden I bliver et noteret selskab på Spotlight 
gennemgår I to uddannelser:

—  Investor Relations-uddannelse, der 
fokuserer på jeres kapacitet som noteret 
selskab og hvordan information skal 
varetages.

—  Selskabsuddannelse, der fokuserer på at 
øge forståelsen af informationsreglerne 
og relevant lovgivning, der gælder for 
selskaber noteret på Spotlight. 

Investor Relations-side som vi varetager
Under emissionsprocessen skaber vi en 
Investor Relations-side (IR-side) til jer, hvor 
investorerne kan finde den information, som 
de har behov for. IR-siden findes på  Spotlights 
velbesøgte hjemmeside, med flere tusinde 
unikke besøgende dagligt. I får tilgang til dette 
indhold, så I enkelt kan vise det på jeres egen 
hjemmeside. 
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Vi gør 
det tryggere
Juridisk og finansiel gennemgang
Før noteringen gennemføres en juridisk og 
finansiel gennemgang af jeres selskab, for at 
sikre, at I som selskab er klar til en notering. 
Samtidig etablerer vi et godt samarbejde og 
kommer med forslag til mulige ændringer.

Gennemgang af informationskapacitet
Vi laver en gennemgang og vurdering af jeres 
informationskapacitet som noteret selskab, 
eftersom, der findes særskilte krav på at give 
information til markedet. Her hjælper vi jer 
med at sikre, at I har rutiner for at sikre en 
hurtig og smidig information til aktiemarkedet. 

Gennemgang af memorandum eller prospekt
Hos os er gennemgangen af memorandum 
eller prospekt en del af processen i forbindelse 
med en notering eller efterfølgende emission. 
Vi vejleder jer således, at dokumenterne 
opfylder kravene og vi er jeres holdepunkt, 
hvis I har spørgsmål.

I er i fokus, med egen regelværksekspert
Alle selskaber, der noteres hos os, får det 
første år deres egen regelværksekspert, som 
giver tips og vejledning. Målsætningen er, 
at I skal føle jer bekvemme med de regler 
og krav, der findes for noterede selskaber. 
Efter det første år er vi selvfølgelig fortsat let 
tilgængelige og er kun en telefonsamtale væk. 

Vi gør 
jer synligere
Synlighed i forbindelse med noteringen 
Vi sørger for, at I bliver synlige og at jeres 
budskab kommer ud i forbindelse med 
notering og gennemførelse af emissioner. 
Mange investorer besøger vores hjemmeside 
for at finde deres næste investering. Derfor får 
I allerede under tegningsperioden en egen 
IR-side samt tilgang til Cision for at kunne nå 
ud med jeres meddelelser. Vi laver også et 
banner, som vi spreder bredt i svenske medier. 
I Danmark får I en bannerpakke og nyhedsbrev 
hos Euroinvestor og et årsmedlemskab 
af Dansk Aktionær Forening samt et pre 
arrangeret investormøde arrangeret af Dansk 
Aktionær Forening. Som medlemmer af 
foreningen får I tilgang til reducerede priser 
når I arrangerer yderligere investormøder, 
deltager på events mm. 

Klokkeringning
En notering er et stort skridt i et selskabs 
udvikling – og det skal selvfølgelig fejres! Vi 
fejrer jer, jeres rådgivere, samarbejdspartnere 
og øvrigt indbudte. Alt fotograferes og 
offentliggøres på Spotlights hjemmeside. 
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Vi gør 
det enklere
En helhedsløsning
Vi vil give alle vores selskaber de bedst 
mulige forudsætninger for at leve op til 
noteringskravene og for at blive synlige for nye 
investorer. Derfor er vores services del af den 
faste månedlige afgift. Hos os ved du, hvad du 
får og hvor meget det koster.

Uddannelser
Spotlight tilbyder uddannelse for 
ledelsesgruppen og bestyrelsen i 
de selskaber, der er noteret hos os. 
Uddannelserne fokuserer på reglerne 
vedrørende information og relevante love som 
gælder for noterede selskaber i Danmark.

Seminarer om aktuelle emner
Spotlight holder seminarer om aktuelle emner, 
der er relevante for jer som noteret selskab.

Omkostningsfri oprettelse af yderligere 
finansielle instrumenter
Hos os betaler I ikke noget ekstra for handel 
i forskellige finansielle instrumenter. Det 
indebærer, at handel kan ske med aktier, 
tegningsretter, betalte tegnede aktier og 
tegningsoptioner uden ekstra omkostning.

Emissioner og corporate actions uden ekstra 
omkostninger
Vi syntes ikke, der skal være hindringer for jer, 
hvis I skal rejse yderligere kapital og fortsætte 
jeres vækstrejse. Derfor tager Spotlight ingen 
afgift ved emissioner og øvrige corporate 
actions* så som aktiesplit, navneændring mm.

Januari 2019

Mange services 
– én fast 
månedspris.
Månedlig noteringsafgift

16.000 DKK
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Vi gør 
det tryggere
Vejledning
Alle vores selskaber får under deres 
første år som noteret selskab en egen 
regelværksekspert. Herefter findes vi 
selvfølgelig stadig let tilgængelige – vores 
regelværkseksperter er altid tilgængelige for 
vejledning på telefon og mail.

Gennemgang af meddelelser før 
offentliggørelse
Vi gennemgår alle meddelelser og rapporter 
inden offentliggørelse. Dette er en unik 
tjeneste som Spotlight tilbyder og som i høj 
grad er med til at reducere risikoen for, at 
selskaber offentliggør information som ikke 
harmonerer med aktiemarkedets komplekse 
regelværk. På den måde kan vi vejlede og 
diskutere med jer proaktivt, i stedet for 
at reagere efterfølgende. Denne service 
medfører også en øget tryghed for selskabets 
nuværende og fremtidige investorer.

Gennemgang af memorandum
For at sikre tilliden til markedet og trygheden 
for investorer har Spotlight indført krav til de 
memoranda, der offentliggøres ved emissioner 
under prospektgrænsen. Vi gennemgår jeres 
memorandum før offentliggørelse – vi tjekker 
om dokumentet lever op til de krav, der stilles 
og er behjælpelig når I har spørgsmål.

*Hvis selskabet har besluttet eller offentliggjort en intention om at skifte til en 
anden markedsplads med modsvarende regulatorisk status koster corporate 
actions i overensstemmelse med almindelige branche standarder 30.000 sek per 
nyt instrument og 60.000 sek per nyemission.

**Selskabet uploader meddelelser og rapporter i Cision, hvorefter Spotlights 
regelværkseksperter gennemgår disse inden offentliggørelse. 

Vi gør 
jer synligere
Egen Investor Relations-side
Selskaber, der er noterede på Spotlight 
får deres egen Investor Relations-side på 
Spotlights velbesøgte hjemmeside. Vi er 
stolte over at have flere tusinde besøgere 
om dagen. IR-siden indeholder blandt andet 
kursdata, vigtige nøgletal, ejerdata og 
selskabsmeddelelserne – det vil sige meget 
af den information en investor efterspørger 
for at kunne lave sin analyse. Vi tilbyder en 
omkostningsfri og enkel løsning så I let på 
jeres egen hjemmeside kan vise alt indholdet 
fra IR-siden på Spotlight.

Egen Cision-konto til offentliggørelse af 
meddelelser
Hos os indgår en konto på Cision**. Via denne 
konto kan I distribuere et ubegrænset antal 
meddelelser til finansmarkederne i Danmark, 
Sverige og resten af EU. Cision-kontoen kan 
også anvendes til at benytte sig af Cisions 
øvrige tjenester i henhold til Cisions ordinære 
priser. Cision tilbyder tilmed løsninger 
til øvrige dele af jeres kommunikation 
eksempelvis international distribution, 
medieovervågning og udvidet IR-funktionalitet 
med kobling tilbage til jeres hjemmeside.



Januari 201908

”Spotlight er en god markedsplads i 
forbindelse med kapitalrejsning, og det er 
omkostningseffektivt, at være noteret der. ”

”Spotlight støtter og vejleder selskaberne 
proaktivt både før og efter en notering.”

- Per-Ola Forsberg, CFO WNT Research

”Spotlight tillhandahåller bra information 
till oss som bolag när det exempelvis 
kommer nya regelverk som vi behöver 
beakta. Man får också alltid personlig 
hjälp vid behov om man behöver diskutera 
olika frågeställningar vid exempelvis 
pressreleaser.”

- Stefan Tell, CEO Synthetic MR

Mediedækning fra 
ledende 
nyhedstjenester.
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Vi gør 
jer synligere
Nyhedsdækning
Får at øge jeres synlighed overfor investorer 
arbejder vi med ledende nyhedsbureauer, der 
dækker og rapporterer om jeres nyheder.

Finwire
Nyhedsbureauet Finwire er nordens største 
nyhedsbureau til medieovervågning af 
vækstselskaber. Finwire dækker jeres 
nyheder på både dansk og svensk og 
spreder disse til alle relevante danske og 
svenske nyhedsmedier samt til internationale 
aktører så som Reuters og Bloomberg. Dette 
indebær, at de rapporterer om samtlige 
nyheder fra jer, såsom delårsrapporter og 
selskabsmeddelelser. 

Nyhedsbureauet Direkt
Nyhedsbureauet Direkt er Sveriges største 
finansielle nyhedsbureau. Samarbejdet 
indebær at Direkt rapporterer om de af 
jeres nyheder, der vender sig til det svenske 
marked, og i forbindelse med ekstra 
interessante hændelser bliver I interviewet. 
Derudover dækkes jeres aktie og bringes i 
Direkts daglige børsresumeer ved interessante 
kursbevægelser. Ligeledes publicerer Direkt 
også nyheder i forbindelse med nyemissioner 
eller noteringer.

Overvågning og analyser fra SvD Börsplus
Spotlight samarbejder med SvD Börsplus, 
hvilket indebær, at de overvåger de selskaber 
på Spotlight, der vender sig til svenske 
investorer. I et vist omfang skriver SvD 
Börsplus også analyser. Disse analyser er 
tilgængelige for samtlige af SvDs abonnenter, 
for besøgere på SvD.se og på Spotlights 
hjemmeside. En del af analyserne bliver også 
publiceret i papirudgaven af SvD. Analysen er 
på svensk.

Teknisk analyse
I samarbejde med Nyhetsbureauet Direkt 
laver Tobbe Rosén på Vinnarbyrån en teknisk 
analyse på jeres aktie, der laves som film 
for at sikre bredere spredning. Hver anden 
måned gennemføres en teknisk analyse på 
jeres aktie forudsat, at I har været noteret i 
6 måneder, samt at I også vender jer til det 
svenske marked. Analyserne er på svensk og 
publiceres også på jeres IR-side.
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