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Satsform Grafisk produktion · info@satsform.dk kære læser.

Indholdet i denne udgivelser er bl.a. blevet til i sam-
arbejde med vores mange sponsorer og annoncører.

Vores tekstforfatterer og journalister har gjort sig umage 
med at finde og skrive indhold til dig, som vi håber vil 
gide dig god information og inspiration.

god læselyst!

Hvem er jeg?

Jeg skaber til daglig rum, hvor private investorer og selskaber kan møde hinanden, ligesom jeg mere 
generelt skaber "rum for læring" på feltet investering. Det gør jeg via events, community-building, 
bøger, vlogs, podcasts samt artikler og blogs på eget website.
Jeg står bag foredrags- og eventvirksomheden Ophelia Invest, Forlaget Penge der udgiver bøger om 
privatøkonomi, opsparing og investering til børn og voksne, investerings-workshop turnéen Danmark 
Investerer samt Danmarks første investerings-festival Nordic Invest Camp.

Uanset hvor gammel du er, hvor du bor, mange penge du tjener, og hvordan din økonomi ellers ser ud, er investering i værdipapirer noget, som du nemt kan tage  
del i. Hvis du vil.  Det er ganske frivilligt, om du vil investere penge på aktiemarkedet eller miste penge til inflationen med nul procent i rente på bankkontoen.

MåSKe INVeSterer DU AllereDe? 

eller måske vil du gerne investere,  
- men er ikke kommet igAng endnu?

 Når vi snakker investering i Danmark, taler vi ofte om C25 
aktierne, som er de 25 selskaber med den største mar-
kedsværdi. Men der findes en hel underskov af andre 

spændende selskaber, som man kan investere i. Selskaber, hvor 
det muligvis indebærer en større risiko at investere i nogle af dem, 
men som potentielt kan skabe et langt større afkast. Forskellen på 
det afkast og den risiko vi tager, når vi investerer i henholdsvis 
store og små selskaber, kan sammenlignes med at investere i de 
vestlige landes finansielle markeder vs. at investere i mere ekso-
tiske landes markeder, også kaldet emerging markets. Både det 
potentielle afkast, såvel som risikoen, er større hvis vi bevæger 
os langt mod øst eller syd for Danmark.Dette tillæg handler om 
de små selskaber. Hvor det potentielle afkast, såvel som risiko, 
kan være større. Selskaber, som er noteret på det vi kalder mini-
børserne; Nasdaq First North og Spotlight Stock Market. Selska-
ber, som har kort fra tanke til handling, hvor CEO’en stadig er 
personen, der fik idéen og løber stærkere end alle andre. Sultne 
selskaber, der er åbne, på og med. 

Mission
Min personlige mission er, at investering er for alle. Jeg skaber 
rum for læring på feltet på alle tænkelige måder. I kraft af de 
mange events jeg har holdt for selskaber i forbindelse med no-
tering på en af minibørserne, ved jeg at interessen fra de private 
investorers side, såvel som fra medierne, er rigtig stor. Selskaber-
ne får altså en rigtig flot start på deres børsrejse med masser af 
opbakning.

Men så sker der det, at vi glemmer, at vi var inspirerede. Vi 
glemmer, at vi steg om bord på et tog, der skal ud over stepperne. 
At vi købte ind på en rejse, der tog lidt tid - en jordomrejse, ikke 
en chartertur til Mallorca.

Vi glemmer, fordi selskaberne arbejder hårdt på at nå alle de 

mål, de lovede os, at de ville nå, og fordi de er bundet af reglerne 
forbundet med at være et børsnoteret selskab. 

Men også fordi medierne ofte holder op med at skrive om 
selskaberne, når først de er kommet på børsen. Så vender de til-
bage til at skrive om C25 igen. Det medfører i mange tilfælde, at 
vi investorer rykker videre til andre aktier, - ofte fra netop C25. 
Men vi ville jo gerne have stigningen, -der lå og lyste ude i det 
lille selskabs fremtid.

Nu har jeg set det ske en del gange i det seneste halv-
andet års tid. Der er massiv interesse i børsnoteringspe-
rioden fra den valgte børs, investorerne og medierne, og 
pludselig dykker kursen, og i nogle tilfælde flatliner den 
på halvdelen af den kurs, som aktien blev noteret til. 

Men intet har ændret sig. Målene er de sammen, sel-
skaberne præsterer dét de sagde de ville, ofte endda mere 
og hurtigere. Resultatet er, at vi nu kan købe en hel stribe 
aktier med rigtig gode betingelser for succes til en pris, der 
slet ikke matcher den værdi, der ligger ophobet i selskabet. 

Vi kan sige, at det er en slags “value-aktie”. Denne 
tendens er skadelig for selskaberne og vi investorer bliver 
nervøse for, om der er noget galt. Det er også skadeligt for 
samfundet, fordi de små selskaber skaber arbejdspladser 
og betaler skat i Danmark. Det skaber vækst. 

Jeg vil med dette tillæg fortsat gerne bidrage 
til en varig diskursændring og et mere leven-
de og aktivt investormiljø i Danmark.
Rigtig god læselyst.

Sarah Ophelia Møss
Ejer af Ophelia Invest, Forlaget  
Penge & Nordic 
Invest Camp

Telefon 7010 0302. www.storeverden.dk

Malariafri

Big 5 Safari
i Sydafrika

Pris fra kun kr. 13.990,- pr. person ved to pers.

Kan forlænges og kombineres med en lang række yderligere oplevelser. 
Se mere på www.storeverden.dk. Rekvirer specialbrochure og komplet rejsebeskrivelse.

Matswani Lion Lodge 5�, AFREJSE HVER TIRSDAG
f.eks. 9/4, 4/6, 10/9, 24/9, 1/10 og 15/10 2019 
fra Aalborg, Billund og Kastrup 10 dage/8 nætter

Få verdens måske bedste safarioplevelse med Store Verdens fantastiske pakke indeholdende:

• Fly fra Aalborg, Billund og Kastrup til Johannesburg t/r
• 7 nætter på det eksklusive Matswani Lion Lodge i luksuriøse bungalows
• 1 nat på Holiday Inn i Pretoria
• Fuldpension med madoplevelser i særklasse
• 5 dage med guidet fotosafari i åben safaribil inklusiv big 5
• Champagne og solnedgang over Sunset Rock
• Traditionel afrikansk champagne brunch ved Leopard Rock
• Guidet vandretur med fokus på den lokale flora og fauna
• Cocktail og wildlife briefing
• Dansk og engelsktalende guide på stedet
• Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet, Union Building og i Johannesburg 

med besøg i Soweto og Apartheid museum
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børsnotering og 
investering På minibørser
Det kan være en hård og omkostningstung proces at lade sig børsnotere på et hovedmarked. Alternativet til Hovedmarkedet er minibørser. 
Her kan mindre selskaber lettere lade sig børsnotere og rejse kapital. I Danmark findes der to minibørser: NASDAQ First North og Spotligt Stock Market.

5 virksomheder,  
som er børsnoteret  
på minibørser

Risk intelligence: 
•	 Hans Tino Hansen
•	 40 ansatte
•	 Spotlight Stock Market 

Freetrailer: 
•	 Allan Sønderskov Darré
•	 35 ansatte
•	 Spotlight Stock Market 

Conferize, CEO:
•	 Martin Ferro-Thomsen 
•	 23 ansatte 
•	 Noteret på Nasdaq First  North 

Omnicar: 
•	 CEO Claus T. Hansen
•	 26 ansatte 
•	 Spotlight Stock Market 

NP Investor: 
•	 CEO Jan Andersen 
•	 6 ansatte 
•	 Nasdaq First North 

Virksomheder på
danske minibørser:

Spotlight
Freetrailer
Initiator pharma 
Menucard 
Omnicar holding 
Rhovac 
Risk intelligence 
Scandion oncology
Stenocare
Synact pharma
Wnt research 

Nasdaq First North Cph
Agillic 
Cleantech Building Materials 
Conferize 
EgnsINVEST Ejd., Tyskland 
Enalyzer 
Erria esoft systems 
FastPassCorp Gate Ventures 
GreenMobility 
Happy Helper 
HRC World Plc 
Hypefactors 
Jobindex 
NPinvestor.com 
Odico 
Scape Technologies 
Seluxit 
ViroGates 
WIRTEK
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Hovedbørs

minibørs minibørs

Nasdaq First North Cph Spotlight Stock Market

 Børsnotering og investering på minibørser. 
Det kan være en hård og omkostningstung 
proces at lade sig børsnotere på et hoved-

marked. Alternativet til Hovedmarkedet er mini-
børser. Her kan mindre selskaber lettere lade sig 
børsnotere og rejse kapital. I Danmark findes der 
to minibørser: NASDAQ First North og Spotligt 
Stock Market.

Hovedbørs
I hvert land er der et hovedmarked, main market, 
hvor der er en række regler og reguleringer. Det 
er en hård og omkostningstung proces at lade sig 
børsnotere på et hovedmarked. 

I Danmark hedder hovedmarkedet Nasdaq 
Copenhagen, men det kaldes stadig oftest 
Københavns Fondsbørs, som den oprindeligt hed 
(på engelsk The Copenhagen Stock Exchange). 
Københavns Fondsbørs blev grundlagt som mar-
kedsplads i 1600-tallet og begyndte i 1808 at handle 
med værdipapirer. I 1996 blev den omdannet til 
aktieselskab, og i 2005 fusionerede den med det 
svenske selskab OMX. Her blev også den mindre 
markedsplads Nasdaq First North introduceret 
(Danmarks første minibørs). 
Siden 2015 har det officielle navn været Nasdaq 
Copenhagen A/S. 
Der er pt. 140 selskaber noteret på Nasdaq 

Copenhagen, hvoraf 42 selskaber er large cap (store 
selskaber), 23 selskaber er mid cap (mellemstore sel-
skaber) og 73 selskaber er small cap (små selskaber).
De 25 mest omsatte aktier på Nasdaq Copenhagen 
udgør OMXC25-indekset.

Minibørser
På niveauet under hovedmarkedet ligger gerne en 
eller flere minibørser. De er underlagt en lavere 
grad af regler og regulering, og der er derfor ikke 
samme form for kontrol med minibørserne, som 
der er med de store børser.

Her kan mindre selskaber lade sig børsnotere og 
rejse kapital (skaffe penge). I Danmark har vi indtil 

for nylig kun haft en enkelt, Nasdaq First North, 
men i efteråret 2018 trådte Spotlight Stock Market 
ind som konkurrent til Nasdaq First North.

Spotlight Stock Market er en svensk minibørs, 
men opererer som den eneste af de tre svenske 
minibørser i Danmark med danske kroner. 

Selskabernes bedste råd til private investorer

  1. Start småt med midler, som du kan tåle at tabe (Martin Ferro-Thomsen)
  2. Lad dig ikke forblænde af en hype og husk, at når du køber en ny aktiepost kan det  
 være en idé at reducere en anden (Hans Tino Hansen)
  3. Man skal ikke være bange for at investere i mindre selskaber, men hav tålmodighed og  
 køb små poster (Jan Andersen)
  4. Brug din mavefornemmelse og overvej, hvad kan du stå inde for. Overvej også, hvilken  
 aktie der ligger bedst i maven og føles rigtig i forhold til selskabets værdisæt (Allan S. Darré) 
  5. Investér fx. 1.000 kr. i 10 forskellige cases. Så er du i gang og kan følge deres udvikling  
 i eget depot (Martin Ferro-Thomsen)
  6. Vær opmærksom på kursudsving. De hænger ikke nødvendigvis sammen med  
 selskabets præstationer (Claus T. Hansen) 
  7. Husk på, at dét som selskabet fortalte i forbindelse med børsnoteringen er dét der efter-
 følgende leveres på. Så hold fast, upsiden skal nok komme, det tager blot tid (Hans T. Hansen)
  8. Undgå at lægge alle æg i én kurv - spred dine investeringer (Jan Andersen)
  9. Investér i noget, som du selv kan relatere til (Martin Ferro-Thomsen)
10. Lav en plan for dine investeringer. Er du til lav, mellem eller høj risiko? Fastsæt  
 procentsatser, hold dem og revidér. Tal med nogen du kender (Hans Tino Hansen)
11. Lær at skelne mellem startups og etablerede selskaber. De kan noget forskelligt (Claus T. Hansen)
12. Rammer du rigtigt kan der være stor payout, men som der også står i alle prospekter  
 tager det tid (Jan Andersen)
13. Vurdér om de selskaber du vil investere i skaber resultater, der er skalerbare  
 - tænk to til fem år ud i fremtiden (Claus T. Hansen)

Nasdaq First North vs. 
Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market
•	 Velfungerende mediesamarbejder
•	 Stor erfaring
•	 Støttende økosystem 
•	 Fleksibilitet og færre regler
•	 Dygtige corporate finance rådgivere

Nasdaq First North
•	 Nasdaq familien har et stærkt 

brand
•	 Dansk børs med lang historie
•	 Veletableret på det danske marked
•	 Roligt og imødekommende miljø
•	 Bred international genkendelse

Baseret på interview med ledelsen 
fra Conferize, Freetrailer, NP Investor, 
Omnicar og Risk Intelligence

For hvem er det interessant  
at investere i vækstselskaber?
At købe aktier på minbørsen kan være attraktivt for 
investorer, som gerne vil have mere mulighed for et 
større afkast end det historiske på 7 procent. Men 
også for langsigtede investorer, som ser værdi i at 
støtte mindre selskaber og være med på deres rejse. 

Langsigtet investering
Når man investerer i små vækstselskaber har man 
udsigt til at være med på en rakettur, den kommer 
dog ikke i morgen. At investere i vækstselskaber er 
en langsigtet investering, hvor det er vigtigt at væbne 
sig med tålmodighed. Det kan godt tage 3-5-10 år 
før raketten sætter i gang. Men for at være med 
på raketten og drage fordel af den, kan det være 

nødvendigt at købe når det er muligt, og det er ofte 
på et tidligt tidspunkt. 

Potentielt stort afkast
Jo tidligere du kommer ind, desto billigere kan du 
komme med i noget, der på sigt kan blive rigtig 
værdifuldt. Hvis vi forestiller os at et specifikt 
værdipapir om 10 år koster 1.000 kroner. Du kan 
købe det i dag for 1 krone, om fem år for 500 kroner 
eller om 9,5 år for 950 kroner. Selskabets værdi 
stiger hele tiden, jo tidligere du kommer ind desto 
højere er dit afkast.

Spred dine investeringer
Af de danske selskaber der er noteret på Nasdaq 
First North og Spotlight Stock Market er cirka den 

ene halvdel i plus og den anden i minus i forhold til 
deres introduktionskurs. Hvis man investerer i 10 
selskaber vil halvdelen altså statistisk set formentlig 
klare sig godt, og den anden dårligt. Har du spredt 
dine investeringer øger du chancen for at være med 
ikke blot på de 50 procent der statistisk klarer sig 
godt men også på den ene der præsterer et helt 
ekstraordinært afkast.

Populære børsnoteringer
Interessen er i starten stor for selskaberne, når de 
går på minibørsen. Udfordringen opstår når vi 
glemmer den historie vi hørte og gerne ville købe 
ind på. Det kan også være vi bliver utålmodige når 
vi intet hører om selskabet i medierne. Så sælger vi 
aktierne på trods af, at selskaberne faktisk havde 

For at besvare dette spørgsmål sættes der i den-
ne artikel fokus på fem danske vækstselskaber, 
Freetrailer, Omnicar, Risk Intelligence, NP Investor 
og Conferize, som har delt deres tanker og oplevelser 
med at blive børsnoteret.

Der var bred enighed blandt de fem adspurgte 
selskaber om at man først og fremmest lader sig 
børsnotere for at skaffe kapital nu, men ligeledes 
for at have adgang til kapital senere og derved sikre 
fortsat vækst. At rejse kapital åbner døre til større 
aftaler, og den vækst kan være essentiel for mindre 
virksomheder. For CEO Hans Tino Hansen fra 
Risk Intelligence var muligheden for fremtidige 
opkøb og fusioner samt muligheden for at “betale” 
med nyudstedte børsnoterede aktier også noget der 
vægtede tungt. 

Styrker brand og legitimitet
En børsnotering giver legitimitet, øger synligheden 
og får et selskab til at fremstå mere pålidelig over for 
kunder og samarbejdspartnere, fortæller CEO Jan 
Andersen fra NP Investor. En børsnotering er altså 
et kvalitetsstempel. Hvilket også gør selskabet til 
en særlig attraktiv arbejdsplads. “Som børsnoteret 
selskab kan man rekruttere A-level medarbejdere 
fra hele verden,” forklarer Hans Tino Hansen. CEO 
Allan Sønderskov Darré fra Freetrailer har også 
mærket, at deres børsnotering har haft betydning 

for at virksomheden har kunne tiltrække nye stærke 
profiler ifm. rekruttering.

Beholde kontrollen over forretningen
En børsnotering betyder også at ledelsen i høj grad 
bevarer kontrollen over selskabet. Dette vurderer 
virksomhederne som en klar styrke ift. at skulle 
rejse kapital gennem en venturekapitalist: “Risikoen 
ved at få en eller to meget store aktionærer, er at 
man kan risikere at blive tvunget til at afvige fra 
den lagte plan” forklarer Jan Andersen. For CEO 
Claus T. Hansen fra Omnicar var det afgørende 
fortsat at være herre i eget hus. “Jeg havde hørt om 
forskellige skrækscenarier - virksomheder der var 
blevet opslugt af venturekapitalister og pludselig var 
blevet en brik i en større strategi,” forklarer Claus, 
som understreger, at det ikke var en risiko, som de 
var villige til at løbe. 

Imødekomme stigende efterspørgslen
Efterspørgsel fra samarbejdspartnere og kunder er 
ligeledes en faktor, som sætter skub i børsnoterings-
tankerne. Seluxit, den aalborgensiske internet of 
things virksomhed, forklarede til deres investorpræ-
sentation i forbindelse med deres børsnotering, at de 
havde mødt netop denne udfordring. Kunderne var 
der, men det gjorde dem utrygge, at selskabet ikke 
var børsnoteret. For Freetrailer var børsnoteringen 

også et resultat af efterspørgsel. “Vi vidste, at hvis 
vi skulle fortsætte vores vækstrejse, havde vi brug 
for et stærkere kapital grundlag” forklarer Allan 
Sønderskov Darré. Ifølge ham betyder børsnote-
ringen et ekstra hop fra almindelig virksomhed til 
“vækstvirksomhed”. 

Danske rødder og flere  
danske arbejdspladser
CEO Martin Ferro-Thomsen fra Conferize fortæller, 
at det betyder noget for dem at bidrage til det danske 
samfund: “Vi er glade for Danmark og ønsker at 
blive og skabe noget her frem for at flytte til for 
eksempel Sverige eller USA. Risikovillig kapital gør, 
at der rejses penge i Danmark, og at vi virksomheder 
kan blive i Danmark og skabe arbejdspladser”.

Vækstselskaberne ønsker netop at invitere 
danskerne med på rejsen, både som mulige med-
arbejdere, -men også som aktionærer. Potentielt 
kan man blive en ægte “folkeaktie” ved at notere 
sig i Danmark, som betyder en aktie med stor 
folkelig opbakning. “Vi vil gerne give helt almin-
delige danskere mulighed for at være med på rejsen 
gennem åben og ærlig kommunikation” fortæller 
Martin Ferro-Thomsen, som sammen med resten af 
Conferize drømmer om at blive en stor virksomhed 
med 1.000 ansatte. 

HvorFor lAder mindre  
selskAber sig børsnotere?

Man får det der fungerer i 
Danmark sammen med alt 

det gode fra Sverige

- Allan Sønderskov Darré,  
Freetrailer

nået deres mål og måske endda hurtigere end de 
sagde de ville. 

Når man køber ind i små selskaber er man med 
til at støtte en forretning i vækst, skabe flere arbejds-
pladser i Danmark og bidrage til et spændende og 
innovativt samfund, hvor danskerne inddrages i 
selskabers rejse.

Det er stærk kvalificerende 
at gå igennem den proces, 
som kravene fra Nasdaq 

indebærer

Martin Ferro-Thomsen,  
Conferize

De tre måder hvorved en 
virksomhed kan rejse kapital

At blive børsnoteret betyder, at 
man rejser kapital uden at invitere 
andre med i bestyrelsen og dermed 
beholder man fuld bestemmelse over 
virksomheden. Venture kapital betyder 
at en privat venturekapitalist investerer 
i virksomheden mod at få aktier og 
indflydelse retur. Private equity kan 
defineres som investeringer i ikke-
listede (private) selskaber. Med en 
private equity investering rejser man 
kapital gennem private investorer, men 
uden at være børsnoteret.

Af Sarah Ophelia Møss
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Få det  
mAksimAle
ud AF det  
minimAle
Per Hansen fra Nordnet giver her 5 gode råd, som investorer med fordel 
kan tage med i overvejelserne ved investering i nye, små og mindre 
selskaber, som allerede er -eller planlægger at blive børsnoteret:

At investere i selskaber som er på vej som børsnoterede selskaber er i den risikomæs-
sige sværvægtsklasse. Når nye selskaber kigger sig i spejlet og bliver portrætteret 
af rådgivere, er mulighederne større end faldgruberne. Papir er taknemmeligt og 
bliver ikke sagt imod. Pas på for meget ensidig lovprisning.

Jo mindre et selskab er, jo færre skuldre skal bære selskabets fremtid. Samtidig 
er historikken meget ofte kort eller kortere end for selskaber, som allerede er 
børsnoterede. Nye selskaber er i en opbygningsfase. 
Det kan gå godt eller slet ikke gå.

Store risici skal gerne modsvares af store muligheder. En sammenligning af afkastet 
mellem 5 selskaber som allerede har været børsnoteret i mange år med 5 selskaber 
som bliver børsnotereret nu, vil falde ud til de allerede børsnoterede selskaber, hvis 
man skal måle på afkast i forhold til risiko fremadrettet om eksempelvis 3 år. Det 
skal afspejles i en meget lav pris på introduktionstidspunktet. Det er en god ide at 
have de prisskeptiske briller på.

Jo mindre selskaberne er, jo større er risikoen for at det er de private investorer, som 
skal bære børsnoteringen hjem. Det betyder ikke mindst noget for kursudsvingene i 
aktien. I gennemsnit sælger nye og større selskaber 90 % af nye aktier til langsigtede 
institutionelle investorer og 10 % til de private. Når det drejer sig om de helt små 
selskaber, hedder den fordeling 0/100. På kort sigt betyder det, at der mangler 
stabiliserende investeringspenge, og det gør bl.a. at aktiekursen svinger ganske 
meget i små selskaber.

Det betaler sig at forstå spillereglerne i forbindelse med en børsnotering. Stemningen 
er god og hypen er tilsvarende stor på introduktionstidspunktet, og mange antager, 
at efterspørgslen overstiger aktier til salg så markant, at der er gratis penge at hente. 
Gratis penge findes dog ikke. En del af den synlige interesse er kunstigt skabt og 
forsvinder ligeså hurtigt, som den kom. Det er en god ide at overveje om det du køber 
også er noget, som du kan se dig selv investere i ud over den første noteringsdag.

1
2
3
4

5

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet

tlf. +45 75 52 52 20
www.nordicpowertrading.dk

Aktiekurs for Nordic Power Trading aktien:
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De bedste idéer kan forklares kort:

Afkast år til 
dato: 13%

Elpriserne svinger. Meget. Men behovet for energi går 
kun én vej: det vokser. Der er med andre ord altid gode 
penge at tjene, hvis du er god til at forudsige, hvorfor 
og hvornår det går op og ned. Det er vi, i al beskedenhed, 
og over tre til fem år er potentialet stort.

Faktisk har Nordic Power Fund i perioden fra 2010 
til 2019 skabt et afkast til vores investorer på mere 
end 100%. Hvis det tal lyder interessant, så står vi nu 
til din rådighed for en uforpligtende samtale om, 
hvordan vi kan få din investering eller pension til 
at vokse med samme hast.
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Sarah Ophelia Møss

Alder: 39

Står bl.a. bag:
•	 Ophelia Invest: Virksomhed der 

formidler læring om investering via 
skrift, lyd, video og events

•	 Forlaget Penge: Udgiver bøger 
om privatøkonomi, opsparing og 
investering til voksne og børn

•	 Nordic Rise: Kommende site om 
vækstselskaber

•	 Nordic Invest Camp: Danmarks 
første investeringsfestival

•	 Kvindelogen Investeret: 
Investorcommunity på Facebook 
om investering, for kvinder

•	 Aktieklubben 
Danmark:Investorcommunity på 
Facebook for begge køn, for nye/re 
investorer

•	 Ophelia Invest Talks: Ugentlig 
podcast, der udkommer hver fredag

•	 Danmark Investerer: 
Landsdækkende investerings- 
workshop turné

Åbn en konto og et depot 
Det er gratis at have flere depoter samt flytte penge 
rundt mellem dem (og din almindelige bankkonto), 
men børsmæglerne opkræver et gebyr, når man flyt-
ter aktieposter rundt (fx ifm. et bankskifte eller til 
mere attraktive vilkår andetsteds end oprindeligt), 
efter de er indkøbt i et depot.

Overfør nogle penge
Det skal være penge, som du kan undvære i en rum 
tid. Hvor meget eller hvor lidt afhænger af dig og 
din økonomi. Nogle steder kan du investere helt 
ned til for 50-100 kr. Andre steder vil der være en 
minimum investering som fx. 1.000 kr. 

Hvor meget du overfører i første omgang har 
ikke den store betydning.

Vælg et værdipapir
Det kan være en aktie eller en fond. Det betyder ikke 
noget hvilken. På nuværende tidspunkt handler det 
om at lære din valgte platform at kende.

Køb værdipapiret
Tryk på “handel”/”køb” (det kan hedde lidt for-
skelligt). Herefter kommer handelsvinduet frem, 
hvor du kan indtaste antal værdipapirer, ligesom 
du kan vælge, hvor meget du ønsker at betale. Du 
kan vælge markedsprisen (det som prisen er lige 
nu), eller du kan vælge en hvilken som helst anden 
pris, som du tror, at aktien vil komme til at koste 
på et senere tidspunkt. Her skal du huske at vælge 
en anden dato. Ellers vil din ordre blive slettet ved 
dagens udløb. 

Nu har du et værdipapir i dit depot og kan 
følge dets udvikling nærmere.

trin 2 økonomi
Overvej hvordan din økonomi ser ud helt 
overordnet.

Har du en “pose penge” som du vil placere i 
aktiemarkedet eller måske som en investerings-op-
sparing, hvor du sætter et beløb ind hver måned. 
Hvis det er i aktiemarkedet at du ønsker at placere 
dine penge, skal du tænke over hvor lang tid du vil 
investere dem (man kan sagtens benytte den meget 
anbefalede strategi “dollar cost averaging”, selvom 
man har alle pengene på een gang). 

Hvis det er en månedsopsparing, så skal du 
tage stilling til hvilket beløb som du vil investere 
hver måned.

TRIN 3 personlighed
Overvej hvordan du har det med risiko generelt. 
Er du til fart og eventyr eller stabilitet og tryghed?

Overvej hvor meget tid du kan bruge på at 
investere. Er det hver dag, hver uge, hver måned 
eller årligt du vil kigge på det?

Overvej om ting som etik/ansvarlighed, li-
gestilling mellem kønnene på direktionsgangen, 

en personlig tilknytning til en virksomhed (fx et 
tøj-/bilmærke du selv bruger), maksimal profit 
eller andet har særlig betydning for dig og derfor 
er noget du gerne vil være opmærksom på, når du 
vælger værdipapirer (aktier/investeringsfonde)?

Tidshorisont
Overvej hvor længe du evt. vil kunne undvære de 
penge du investerer. Hvis der kommer en større 
korrektion i markedet, vil dine penge potentielt 
være mindre værd i en kortere/længere periode. 
Det er ærgerligt ikke at have tid til at afvente den 
efterfølgende optur.

Sørg eventuelt for at have tilpas med penge 
stående i banken, så du ikke bliver tvunget til at 
sælge på et uhensigtsmæssigt tidspunkt.

Risiko
Overvej hvad din risikoprofil er. Er du til høj risiko: 
fart, kurser der stiger/falder meget, sus i maven 
og deraf behov for megen følgen med i markedet, 
nyheder og dit depot. Eller er du til lav risiko: ro i 
sindet, stabilitet, ej behov for at følge for meget med.
Det kan være svært helt at vide før man begynder, 
men mærk efter som tiden går og din erfaring bliver 
større og giv dig selv plads til at skifte mening.

TRIN 4 opbyg din portefølje
Her kan du gå forskellige veje, og jeg nævner herun-
der nogle forskellige, som er tænkt som inspiration. 
•	 Du kan vælge 10 til 20 store danske aktier fra det 

danske indeks OMXC25
•	 Du kan vælge store brede indeks på globalt plan 

eller du kan holde dig til Danmark
•	 Du kan vælge danske aktier eller udenlandske 

aktier
•	 Du kan vælge de mere stabile aktier, som large 

cap-, defensive- og værdiakter
•	 Du kan vælge mere ustabile aktier (hvis du tør 

satse og gå efter et potentielt højere afkast, vær 
opmærksom på at dette er mere risikabelt), som 
small cap-, cykliske-, og vækstaktier

•	 Du kan vælge at investere efter et tema som ek-
sempelvis bæredygtighed, ligestilling, maksimal 
profit eller noget helt fjerde

•	 Vælg for eksempel fire fonde (man kan på nogle 
platforme handle optil fire fonde kurtagefrit hver 
måned)  

•	 Du kan vælge imellem aktivt- eller passivt for-
valtede danske fonde og du kan vælge ETFer.

•	 Du kan vælge mellem det danske, euro-
pæiske, amerikanske, globale, asiati-
ske marked el ler emerging market. 

TRIN 5 entry og exit
Entry
De fleste af os, inklusive de professionelle investorer, 
har meget svært ved at gætte hvornår det er et godt 
tidspunkt at henholdsvis købe og sælge på. 

Vi vil alle gerne købe billigt og sælge dyrt! Men 
en aktie kan falde 50 procent den ene dag hvor nogle 
fristes til at tænke “nu er aktien billig!”, og derefter 
købe stort ind. Men dagen efter kan samme aktie 
igen falde 50 procent, og vi har tabt halvdelen af 
vores investering. Dette er groft sat op, og langt fra 
alle aktier falder så meget, så hurtigt. Eksemplet er 
for at illustrere hvor svært det kan være at forudsige, 
hvad der vil ske i fremtiden. 

Det bedste kan derfor være at handle ind efter 
“dollar cost averaging” princippet. Her handler 
man for samme beløb i det samme produkt med det 
samme tidsinterval. Fx kan man købe fondsbeviser 
i en global fond for 1.000 kroner hver måned.

Alternativt kan du holde øje med en akties 
graf for en dag/uge/måned. Derefter vælge et punkt 
i “dalene”, som kursen har ramt flere gange og 
vælge det som dit entry punkt (der hvor du køber 
aktien/værdipapiret). Når du gerne vil sælge, kan 
du gøre det samme, men omvendt. Vælge et punkt 
på toppene, som kursen har ramt flere gange eller 
som du med rette kan forvente, at den vil ramme 
senere - husk der ingen garantier er.

Dernæst vælger du, hvor lang tid du vil vente 
på at kursen rammer dit entry eller exit punkt, 
fx en dag, en uge eller en måned eller mere ude i 
fremtiden.

Exit
Hvilket tidspunkt er det rigtige tidspunkt at sælge?
Overvej hvor mange procents afkast du gerne vil 
opnå med aktien. Det kan fx være, at du har hørt, 
at en akties pris pt er 10$ og forventes at ramme 15$ 
i løbet af et halvt år, dvs en forventet 50 procents 
stigning.

Så kan du evt planlægge at sælge, når du er 
oppe med 40 procent (hellere sikre gevinst i tide 
end at miste hele afkastet, ved et potentielt fald i 
kursen). Mange platforme kan sættes til at sælge 
automatisk, men man kan også selv holde øje. Hvis 
du er i tvivl om, hvad du kan forvente af en aktie, 
kan du også beslutte at sælge, hvis du går meget i 
minus, fx efter 10 eller 20 procent.

Men medmindre at virksomheden oplever 
meget stor konkurrence og/eller der er risiko for at 
den går konkurs, kan kursen potentielt stige igen 
senere. Kig eventuelt på kursen bagudrettet, uden 
at det dog på nogen måde er en garanti for den 
fremtidige udvikling.

Ansvarsfraskrivelse
Jeg er ikke økonomisk rådgiver, og fralægger mig 
ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte 
træffe på baggrund af det, du læser i denne guide. 
Indholdet på er af oplysende karakter og har et 
uddannelsesmæssigt sigte. 

Det er ikke at betragte som hverken inve-
steringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller 
forholder jeg mig til læserens private, økonomiske 
situation. Enhver brug af oplysninger er på egen 
risiko. 

kom godt i gAng  
med At investere
Hvis du er helt ny investor, er du måske i tvivl om, hvordan du helt lavpraktisk kommer godt fra start? 
Vi har spurgt Sarah Ophelia Møss om hendes råd til at komme godt i gang med at investere. Sarah Ophelia Møss står bl.a. bag Nordic Invest Camp, 
som netop er blevet afholdt for første gang i København. Med over 900 investerings-interesserede besøgende, følger vi derfor successen op ved at bringe  
Sarahs tringuide til at komme i gang med investere. 

trin 1 start
Vælg børsmægler
Vælg hvorigennem du gerne vil gøre dine inve-
steringer. Det kan være din egen bank eller en af 
investeringsbankerne. Flere af dem har fx lavere 
gebyrer end din egen bank. Der er fordele og ulemper 
ved alle børsmæglere. 

Made by hand for those who value perfection.

Observe the glide motion second hand of a Spring Drive watch. It is

unique, a precise expression of how time naturally �ows. Our master

watchmakers create these mainspring-powered timepieces by hand.
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polished surfaces of the dial courses an intricate play of light and

shadow that speaks of the subtle aesthetics of Japanese cra�smanship.

Dedication to perfection pursued for more than half a century.
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virksomHed

FreetrAIler GrOUP A/S

brAncHe
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, som opererer indenfor  
deleøkonomien. 

nuværende mArkedsværdi
40 mio. kr. 

HvAd sælger/lAver i?
Vi skaber delekultur. Vi er en teknologivirksomhed, som arbejder med delekultu-
ren gennem vores It-platform. Vi er en teknologivirksomhed, som arbejder med 
delekultur og gennem vores IT-platform, gør vi det muligt at låne en gratis trailer 
i hele Norden. Teknologien består af et 100% selvbetjent IT-system med apps, 
elektroniske låse, m.v., hvilket giver vores kunder fuld fleksibilitet og adgang til 
virksomhedens services præcis, når de ønsker. 
Vi har gjort det nemt og tilgængeligt at låne og dele en trailer og med mere end 
360.000 udlejninger om året, har det gjort os til Nordens største udlejningstjene-
ste indenfor deleøkonomiens rammer. 

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed? 
Fordi der altid er behov for transport fra A til B. 
rundt om kernen har vi opbygget en velfungerende vækstforretning, som arbejder 
med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder 
udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det 
andet. Der er skabt en robust og skalerbar forretningsmodel, som frem til i dag 
har vist en stabil og kontinuerlig vækst i såvel omsætning som resultat. 
Vi stræber efter at tænke anderledes og udforme ideer, der gør transport fra A til 
B så nemt som muligt. 

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt?
D.d. har Freetrailer 35% aktier i free float.

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktie? 
Vi blev medio juni 2018 noteret på Spotlight Stock Market, og det er muligt at 
følge og handle vores aktie via banker og handelsplatforme.  

læs mere På FreetrAiler.com

kontAktinFo
Freetrailer Group A/S
Sydmarken 31
2860 Søborg
asd@freetrailer.com

book en Freetrailer nær
dig på kun 2 minutter

virksomHed 

FlUOGUIDe A/S
INtellIGeNt SUrGIcAl tArGetING

kontAktinFo
Morten Albrechtsen, ceO
FluoGuide A/S
M: +45 24 25 62 66
ma@fluoguide.com

Light up cancer and
increase surgical precision

Hvilken brAncHe beFinder i jer indenFor?
Medicinsk teknologi / kirurgi

nuværende mArkedsværdi Ca. DKK 19,8m

HvAd sælger/lAver i?
Kirurgi er stadig den foretrukne behandlingsmetode til fjernelse at lokaliseret 
cancer, når målet er at fjerne alt kræftvæv. I omkring 50 procent af tilfældene er alt 
væv dog ikke fjernet, og patienten får lokalt tilbagefald af canceren grundet vækst 
af efterladt kræftvæv, som ikke er blevet identificeret og fjernet under operationen. 
FluoGuide udvikler først FG001 mod glioblastom (hjernetumor), som er en kræftin-
dikation hos en mindre patientgruppe, der har et stort behov for forbedret behand-
ling. Herudover er det målet i fremtiden at udvikle flere produkter til brug ved andre 
kræftindikationer, som fx brystcancer. FluoGuide har til hensigt at gennemføre en 
klinisk undersøgelse i patienter (fase I/II) med FG001, hvor de første resultater 
forventes at foreligge i første halvdel af 2020.

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed?
-  FluoGuides nyskabelse gør tumoren og de små lokale metastaser fluorescerende, 

hvilket gør det lettere for kirurger at fjerne al cancer og skelne mellem cancer og 
raskt væv.

- FG001 er blevet tested succesfuldt i prækliniske test.
-  Potentialet for FluoGuide er større end glioblastoma og bryst cancer, og kan på 

sigt forbedre effektiviteten af al kirurgi. Hvert år bruges over 1.000 milliarder euro 
til operationer globalt. 

- erfarent team.
- Hurtig vej til kommercialisering.

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier?
FluoGuide’s aktier bliver udbudt første gang IPO og kan tegnes igennem Nordnet 
eller direkte hos Sedermera (besøg www.fluoguide.com for mere information)

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt?
Det afhænger af hvor mange aktier der tegnes i IPO’en. Det forventes at tallet er  
ca. 40%

læs mere På Fluoguide.com

9 udvAlgte virksomHeder På First nortH/sPotligHt9 udvAlgte virksomHeder På First nortH/sPotligHt

virksomHed

cONFerIze A/S

brAncHe
Eventindustrien. Markedet for Event Management Software vokser årligt 11,6% 
og estimeres til at udgøre 72 mia. kr. i 2022

nuværende mArkedsværdi
Ca. 90. mio. kr. 

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier?
Nasdaq Firth North i København

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed? 
Vi har brugt år og mange millioner kroner på at udvikle vort produkt. Nu forærer 
vi det væk.
 
Forstå galskaben. Forstå hvordan Conferize kan blive en god forretning ved at 
forære vort onlineprodukt væk til en milliard stor eventindustri. Det handler om 
skalérbarhed. Om at tiltrække store mængder potentielle kunder, betjene flere 
events på vores online platform og dernæst udvikle nye features og forretnings-
muligheder - uden at skulle skrue proportionelt op for omkostningsniveauet.
 
Det er dyrt at tænke stort på den korte bane. Men de, der lykkes med det, kan 
skabe ekstremt stor værdi på længere sigt.
 
Conferize har taget de første skridt på rejsen. Vil du høre om de næste - og  
hvorfor vi gerne vil have dig med som medejer?
 
læs mere På conFeriZe.com

kontAktinFo
ceO Martin Ferro-thomsen
ir@conferize.com 

Conferize adresserer et kæmpe problem 
i et støt voksende, globalt marked

det globAle eventmArked
udgør 72 miA. i 2022.

vi går eFter en lille bid.
vil du med På rejsen?

virksomHed

AGIllIc

Hvilken brAncHe beFinder i jer indenFor?
Marketing teknologi

nuværende mArkedsværdi
270. mio.

customer mArketing PlAtForm
Agillic hjælper marketingafdelinger med at få mest muligt ud af data og omsætte 
det til relevant og personaliseret kommunikation, der skaber stærke relationer 
mellem mennesker og brands. Vores customer marketing platform bruger AI 
til at skærpe den forretningsmæssige værdi af kundekommunikationen. Ved at 
kombinere datadrevet kundeindsigt med evnen til at eksekvere personaliseret 
kommunikation giver vi vores kunder et forspring i kampen om at vinde marke-
der og kunder. Det gør vi blandt andet for Banco Santander, egmont Publishing, 
Matas, Vita og Storytel.

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed? 
Ledende markedsposition i Norden med vækst på vigtige europæiske markeder.
Konkurrencedygtig markedsposition med en next-gen teknologiplatform.
Stabil og attraktiv SaaS forretningsmodel baseret på tilbagevendende  
abonnementsindtægter.
Stærk finansiel performance med stabil toplinjevækst på mere end 50% årligt og 
profitable kunder.
Stærkt og erfarent ledelsesteam på plads til at drive den fremtidige vækstrejse.

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt? 
826090 (10%)

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier? 
First North
 
læs mere På Agillic.com

kontAktinFo
Jesper Valentin
jesper.valentin@agillic.com
+45 60 93 36 30

act on insight



virksomHed

NPINVeStOr.cOM

Hvilken brAncHe beFinder i jer indenFor?
Investering og trading

nuværende mArkedsværdi
41 mio. kr.

HvAd sælger/lAver i?
NPinvestor.com tilbyder online investering, hvor private investorer kan handle 
værdipapirer (aktier, CFD, indeks, valuta) og investere via den banebrydende 
investeringsform copy trading. copy trading betyder at investorer fra deres egen 
handelskonto hos NPinvestor.com, automatisk kan kopiere eksperters investerin-
ger og portefølje, og få samme handler til samme pris.

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed? 
NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investering og for-
muepleje med egen EU fondsmæglerlicens, reguleret af det danske finanstilsyn. 
Vi har udviklet en ny generation trading teknologi og investeringsformen copy 
trading, som ikke tilbydes af traditionelle banker, forvaltere og brokere. Målet er 
at tilbyde kunder hos NPinvestor.com bedre investeringsmuligheder, gennemsig-
tige produkter og konkurrencedygtige priser.

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt?
24%

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier?
Nasdag First North Copenhagen, (NPINV)

kontAktinFo
NPinvestor.com A/S 

læs mere På www.nPinvestor.com

kontAktinFo 
Adm. direktør 
Jan F. Andersen, 
tlf: 8830 0008, 
jfa@npinvestor.com 

Copy trading - banebrydende  
investeringsform

virksomHed

VIrOGAteS

brAncHe
Diagnostik/medicoteknik

nuværende mArkedsværdi
DKK 150 mio

HvAd sælger i?
ViroGates markedsfører en in-vitro diagnostisk (blodprøvebaseret) test, der 
måler forekomsten af et protein (suPAR) i blodet hos patienter. Niveauet af 
suPAr i blodet fortæller om patientens risiko for sygdomsforværring og kan 
derfor bruges i forbindelse med beslutning om at indlægge eller hjemsende 
patienter i akutmodtagelsesregi på hospitalerne. 
et lavt niveau af suPAr betyder at patienten mere hensigtsmæssigt kan 
behandles ved en aftalt tid på hospitalet eller i andet lægefagligt regi. 
Vores suPARnostic® produkter kan endvidere også anvendes til bestemmel-
se af risikoen for udvikling af sygdom hos raske personer.
 
HvAd er et godt Argument  
For At investere i jeres virksomHed?
en investering i ViroGates er en investering i en bedre udnyttelse af sundheds-
ressourcerne. Med en aldrende befolkning og pres på sundhedssektoren er det 
vigtigt at ressourcernes prioriteres bedst muligt og det er ViroGates produkter 
med til at sikre

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt?
Alle aktier er noterede og det samlede antal udestående aktier er 3.034.347

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier?
ViroGates’ aktier handles på Nasdaq København First North under  
tickerkoden ”VIRO” – ISIN DK0061030574

læs mere På www.virogAtes.com/investor

kontAktinFo
ceO Jakob Knudsen
ViroGates A/S – Blokken 45  
3460 Birkeroed – Denmark
Mobile: +45 22 26 13 55
jk@virogates.com 

suPAR – En Biomarkør til  
Risikovurdering af Patienter
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OMNIcAr

brAncHe
Omnicar er en SAAS virksomhed, og har lavet en software løsning  
til Auto industrien. 

nuværende mArkedsværdi
Omkring 50 mill SeK.

HvAd sælger i?
Vores løsning hjælper autoforhandlere med at sikre kunde loyalitet, gensalg og 
salg af alle de services der er i forbindelse med et bilejerskab.

HvorFor skAl mAn investere i jeres virksomHed? 
Det skal man fordi vi har bevist at vi kan sælge vores løsning til mere end 700 
kunder, fordi vi har bevist at vi er skalerebare ved både at have kunder i Danmark, 
sverige og norge. Endelig så omsætter vores platform for mere end 3 mill kr. 
ugenligt og dette tal vokser pt. med 16% ugenligt. Dette beviser at vores kunder 
kan tjene mange penge på vores løsning og det er alt andet lige vigtigt ift at 
lykkes med en virksomhed.

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt? 
vi har samlet set 14,5 mill aktier.

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier? 
På spotlight i stockholm.

læs mere På omnicAr.com/dA/

kontAktinFo 
claus t. Hansen, Group ceO
Omnicar Holding AB 
cth@omnicar.dk

We empower the auto industry
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2cUreX A/S

nuværende mArkedsværdi
SEK 148.400.000 

HvAd sælger i?
2cureX har udviklet Inditreat®, et analyseværktøj til bestemmelse af den optimale 
behandling for den enkelte kræftpatient. Fra en lille vævsprøve skaber Inditreat® 
et stort antal 3D mikrotumorer, der har samme egenskaber som den originale 
tumor. 3D mikrotumorerne testes overfor mulige kræftlægemidler og lægemiddel-
kombinationer. IndiTreat® måler således hvilken behandling der er mest effektiv 
til behandling af den enkelte patient. Den individualiserede behandling kan initieres 
umiddelbart efter testen. 

HvAd er et godt Argument For At investere i  
jeres virksomHed?
2cureX Vision: At etablere IndiTreat® som en global standard til måling af den 
individuelle kræftpatients respons på forskellige lægemiddelbehandlinger.

2cureX er en lAvrisiko investering med solid gevinst:
• IndiTreat® bliver lanceret i 2020 i Tyskland og Norden efterfulgt af Storbritannien. 
•  Meget stærke kliniske partnerskaber med store kræfthospitaler i Danmark, Tysk-

land og england. 
•  Det samlede tilgængelige marked for IndiTreat er 12 milliarder SEK i Europa, hvor-

af 30% er i England og Tyskland.
• IndiTreat® er CE-IVD registreret.
• Stærk patentbeskyttelse. 

HvAd er Forventningerne til 2019?
I 2019 forbereder 2cureX lanceringen af IndiTreat®:  

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt?
The total free float er 3.105.000 aktier

Hvor kAn mAn HAndle jeres Aktier?
NASDAQ First North Stockholm ticker: 2cUreX.St

læs mere På 2cureX.com

kontAktinFo
Ole thastrup, ceO
+45 2211 5399  
Ot@2curex.com

Individualizing Cancer Treatment
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Aktie- 
sPArekontoen
Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. 

 Dskal være nemt og attraktivt for danskerne 
at investere i aktier, og flere danskere skal 
have en aktiv interesse i, hvordan det går 

de danske virksomheder. Der er behov for at styr-
ke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virk-
somhederne bredes ud til flere danskere, og flere 
danskere får interesse i at investere i aktier.

Derfor indføres en aktiesparekonto, hvor perso-
ner kan placere opsparing i noterede aktier og aktie-
baserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil 
have en lavere beskatning af afka-stet på indeståender 
end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil 
gøre det attraktivt for danskerne at placere en del af 
deres opsparing i aktier gennem aktiesparekontoen.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter la-
gerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og 
urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående 

på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald 
(tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. 
Der kan oprettes én aktie-sparekonto pr. person. 
Der kan handles, så ofte som det ønskes, inden for 
aktiesparekonto-en.

Ordningen kan indfases gradvist med et loft 
på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 
kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 
og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så 
længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. 
Aftaleparterne be-slutter hvert år, første gang i 2019, 
om der er grundlag for at gå videre med at forhøje 
loftet for aktiesparekontoen.

Aktiesparekontoen indføres fra 1. januar 2019. 
Ordningen skønnes at indebære et mindre-provenu 
på ca. 130 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 270 mio. 
kr. i 2022 og frem.  En ventureinvestering er en risikabel inve-

stering med et stort indtjeningspotentiale
Nogle af verdens største virksomheder, som 

for eksempel Google og Amazon er startet som 
venture investeringer. Genentech og Genmab er 
eksempler på store selskaber indenfor sundhedssek-
toren som er startet som med venture investeringer. 

En ventureinvestering er kendetegnet ved en 
investering i et ungt selskab, som har et enormt 
vækstpotentiale. De tidlige investorer i en ventu-
reinvestering kan tjener deres penge hjem mere 
end 100 gange. Risikoen er dog tilsvarende stor. 
Det er derfor vigtigt at sprede sine investeringer i 
flere ventureselskaber.

Investering i ventureselskaber kræver stor 
tålmodighed, da der kan komme flere bump på 
vejen før gennembruddet viser sig. En risiko for en 
venture investor er, at det kan være svært at komme 
ud af investeringen, altså at sælge aktierne, hvis 
man beslutter sig for det eller omstændighederne 
dikterer det. De institutionelle venture kapital 
firmaer håndterer den risiko ved at sikre sig stor 
kontrol med de selskaber, som de investerer i og 
opnår derigennem en bestemmende indflydelse på 
hvornår selskabet skal sælges. 

Vækstbørser som fx First North og Spotlight 
tilbyder en attraktiv mulighed for venture selskaber 
og private investorer til at arbejde sammen. 

De institutionelle venture kapital firmaer 
ønsker som oftest ikke at investere i selskaber med 
mange ejere med en mindre andel. De foretrækker 
at være få ejere og starte med en mindre investering 
og så fylde op, hvis det går godt. Med mindre man 
har rigtig mange penge bliver man sjældent inviteret 
til at investere i spændende venture investeringer. 

Og bliver man inviteret med kan det være svært 
at vurdere kvaliteten og potentialet i selskaberne. 
Institutionelle venture kapital firmaer investerer 
store ressourcer i due diligence af selskaber før de 
investerer. På vækstbørser som fx First North og 
Spotlight stiller børserne og de finansielle rådgivere, 
der forstår børsnoteringen store krav til selskaber-
ne og udarbejder ofte et prospekt som tillige skal 
godkendes af Finanstilsynet.

Investorer med mindre midler til rådighed for 
venture investering bør sprede deres investeringer 
for at sprede risikoen. Det betyder at deres andel i 
hvert selskab bliver lille og den information, som de 
modtager fra selskaberne bliver så forsvindende lille, 
at det er vanskeligt at tage beslutning om man vil 
investere yderligere i selskabet eller om man ønsker 
at komme ud af investeringen. For et selskab på en 
vækstbørs er der et stort krav til kommunikationen 

med dets aktionærer som netop muliggør at tage 
sådanne beslutninger på et oplyst grundlag.  

Værdien i en vækstaktie ligger i selskabets vækst 
(sådan tænker en venture investor)
For en ventureinvestor ligger afkastet i en stor exit – 
et salg af selskabet på 10 til mere end 100 gange den 
oprindelige værdi. Helt afgørende for, at dette kan 
lade sig gøre er, at selskabet viser meget stor vækst 
inden for sine KPI’er (Key Performance Indicators), 
så den er attraktiv for andre at opkøbe. 

Vækst i f.eks. antallet af kunder, markeder, 
licenser eller omsætning kan være målestok, og for 
biotekselskaber, kan det være resultaterne af kliniske 
studier. Overskuddet ses der meget sjældent på, da 
det forventes, at alle pengene bruges til at skabe 
vækst. Sådan er det også for venture-IPO’erne. Her 
er det ikke overskud, investorerne ser efter, men 
potentialet for vækst og sandsynligheden for, at 
selskabet når sine vækstforventninger.

Nøgletallene for værdiansættelse af venture-
selskaberne er derfor markant anderledes end for 
selskaber, der genererer overskud. Venture-IPO’erne 
prisfastsættes f.eks. til 10x deres årlige abonnements-
omsætning (ARR), 25x omsætningen eller til DKK 
250 mio. for at nå frem til klinisk fase 2 studie.

Sverige har vist vejen – Danmark er på vej
”Hvorfor skal det selskab børsnoteres?” er noget 
som ofte høres i den danske debat i forbindelse med 
venture-IPO’er, udtaler partner i Kapital Partner, 
Jesper Ilsøe, og tilføjer; ”Og det viser jo hvor langt 
bagud vi fortsat er i Danmark i forhold til Sverige”. 

Efter at man i Sverige de seneste år har børs-
noteret flere hundrede små vækstselskaber, er det 

nemlig helt naturligt, at selskaberne finder deres 
ventureinvestorer på børsen, mens det står noget 
mere trægt til i Danmark. 

Med et dansk børsmarked, der har haltet efter 
det svenske, har flere danske selskaber fået deres 
ventureinvestorer på af de svenske børser. En af dem 
er Saniona, der startede på Spotlight-børsen i 2014 
til en markedsværdi på under 50 mio. kr. og som i 
dag er noteret på Nasdaqs hovedbørs i Stockholm 
til en markedsværdi på over en halv milliard kr. Det 
danske selskab FluoGuide håber at gøre Saniona 
kunsten efter og er netop nu på vej på Spotligt. 

”Vi har et klart fokus på den korte bane, vi 
hjælper kirurgerne til at se cancer væv ved at gøre 
det fluorescerende og på langt sigt er der store per-
spektiver i at øge præcisionen og effektiviteten i 
kirurgi generelt” siger direktør i FluoGuide, Morten 
Albrechtsen, og fortsætter; ”En IPO på en vækstbørs 
passer godt for FluoGuide med et beskedent kapital 
behov og relativt kort tid til kommercialisering”.

Jesper Ilsøe er også fortrøstningsfuld ift. det 
danske børsmarked: ”I 2017 hjalp Kapital virksom-
heden GreenMobility på børsen, som det første lille 
selskab i 10 år. Siden da er 
der kommet en del flere 
til og med den svenske 
børs Spotlights indtog i 
Danmark, er jeg overbe-
vist om, at det også snart 
vil være helt almindeligt 
for danske selskaber 
at finde deres ven-
tureinvestorer 
på en dansk 
børs”.

børsen som venture kAPitAl 
PlAtForm For PrivAte investorer
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Private investorer har tre 
problemer med 

venture investeringer: 
De bliver ikke inviteret med, 

de får ikke information 
der muliggør vurdering af 

aktien og de har svært ved at 
sprede risikoen.
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ScANDION ONcOlOGY

Hvilken brAncHe beFinder i jer indenFor?
Vi er en dansk biotek-virksomhed, der forsker i at behandle kræftceller, der er blevet 
resistente over for kemoterapi og anden behandling. 

nuværende mArkedsværdi 
55 millioner danske kroner.

HvAd lAver i? 
Vi udvikler en ny form for lægemidler til kræftpatienter, der er resistente over for ke-
moterapi eller antihormonbehandling. Vores mest lovende stof har vist sig at kunne 
fjerne resistensen og derved genskabe følsomheden over for den kemoterapi, der fx 
bruges til at behandle brystkræft, tarmkræft, kræft i bugspytkirtlen og prostatakræft.  

Kræft dræber hvert år omkring 10 millioner mennesker. De fleste dør, fordi deres 
kræftceller bliver resistente. Målet er at færdigudvikle en tablet, der fjerner resisten-
sen, så patienterne igen får gavn af kemoterapien og kan leve længere og med en 
højere livskvalitet eller i bedste fald kan helbredes. 

Vi ved desuden, at nogle af vores stoffer også rammer bakterier, der er resistente 
over for antibiotika, og dermed har potentiale på et område, der kan blive lige så stort 
som behandling af resistente kræftceller. 

HvorFor skAl jeg investere i jeres virksomHed? 
En investering i vores virksomhed giver både mulighed for potentielt at hjælpe tusin-
der af mennesker med uhelbredelig kræft og for at hente en stor økonomisk gevinst 
inden for en ret kort tidshorisont. Det globale markedspotentiale for et lægemiddel 
som vores er utrolig stort, for selvom resistens formentlig er det vigtigste problem i 
dagens kræftbehandling, findes der ingen registrerede kræftlægemidler, der retter sig 
specifikt mod dette. 
Vores medicin har i laboratorier og dyreforsøg vist sig at kunne genskabe følsomhe-
den over for kemoterapi og antihormoner. Det er med succes afprøvet i forsøgsper-
soner i kliniske fase 1-forsøg, der viste, at lægemidlet er sikkert at give til mennesker 
og kun har ganske få bivirkninger. Derfor er vi allerede klar til kliniske fase 2-forsøg 
med kræftpatienter i år – hvilket er en meget kort tidshorisont for udvikling af 
lægemidler. De kliniske fase 2-forsøg skal undersøge, hvilken effekten stoffet har på 
patienter med resistente kræftceller, hvor der ikke har andre behandlingstilbud. 
Vi får resultater fra disse forsøg i 2020. Hvis de er positive, er vejen banet for en stor 
aftale med en international medicinalvirksomhed, der kan færdigudvikle medicinen. 

Hvor mAnge Aktier er ude i Free FloAt? 4.444.444 aktier.

Hvor kAn jeg HAndle jeres Aktier? 
Vores aktier kan handles hos alle danske banker og fx hos Nordnet, Avanza, Etoro 
og Shareville. Handelsnavnet er SCOL, og ISIN-/Trading code er DK0061031895. 
Scandion Oncology A/S er et dansk firma, der er registreret på Spotlight Stock Market 
i Stockholm. 

læs mere På scAndiononcology.com

Ny medicin mod  
resistente kræftceller

kontAktinFo
Jan Stenvang
cSO, Scandion Oncology
Phone: +45 60777678
JS@ScandionOncology.com



   
  


