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Analysedækning via samarbejde med Aktieinfo.  

 
Selskaber noteret uden for LargeCap-indekset kan få den investoropmærksomhed, som de fortjener ved at 
indgå samarbejde om analysedækning med Aktieinfo. Hvis ikke der foreligger analyser på et selskab, fravælges 
disse ofte som investeringsmulighed hos private investorer. Med analysedækning fra Aktieinfo kan vi hjælpe 
med at øge synligheden og styrke det enkelte selskabs profil over for investorerne.  

 
Vi tilbyder tre samarbejdsmodeller: 
LIGHT: Udarbejdelse af én årlig analyse, fx på baggrund af årsregnskabet. Pris kr. 35.000,-. 
MEDIUM: Udarbejdelse af to årlige analyser, fx efter halv- og helårsregnskaber. Pris kr. 40.000,-. 
PRO: Fire årlige analyser på baggrund af årets regnskaber. Pris kr. 60.000,-. 

   
En analyse er typisk på 6-8 sider og indeholder en beskrivelse af selskabet, produkterne/ydelserne, ledelsen, de 
økonomiske forhold og andet relevant information. Vi foretager en subjektiv vurdering af potentialet 
fremadrettet, ser på stærke og svage sider samt kommer med konkrete kursmål på 0-6 og 12-18 måneders sigt.  

 
Se et eksempel på en analyse via dette link: https://www.aktieinfo.net/filer/netcompanyq32022.pdf  

 
Fælles for de tre analysemodeller:  

• Alle priser er ekskl. moms.  

• Analyserne forelægges selskabet, inden de publiceres. Vi er åbne for input, såfremt der mangler 
relevante informationer i analysen. Hvis det ønskes, offentliggøres analysen på vores hjemmeside 
(=synlighed). Vi distribuerer ved udsendelse af nyhedsbrev til mere end 4.700 modtagere og via Sociale 
Medier m.m.  

• Hvis der indgås aftale om MEDIUM eller PRO, er der 3 måneders skriftligt opsigelsesvarsel til udløb.  

• Analyserne udfærdiges seriøst og professionelt på basis af regnskaber og informationsmateriale fra det 
enkelte selskab. Hvis nødvendigt indhentes supplerende oplysninger hos selskabets IR-ansvarlige.  

• Selskabet har alle rettigheder til analysen, som efter eget ønske og behov kan distribueres, uploades på 
egen hjemmeside, sendes til aktionærkredsen, uddeles ved arrangementer eller messedeltagelse, 
oversættes til andre sprog m.m.  

• Aktieinfo og dets ansatte er forpligtet til at oplyse om ejerskab af aktier i det analyserede selskab.  
 
Om Aktieinfo:  
Selskabet blev etableret i 2001 og er i dag et af Danmarks førende, uafhængige analysehuse. Aktieinfo ejes af 
John Stihøj (født 1960), som har en mangeårig erfaring fra den finansielle branche både i Luxembourg og 
Danmark. Aktieinfo tilbyder desuden abonnementsservices til ”gør-det-selv-investorer”. Vi samarbejder med en 
række børsnoterede selskaber omkring analysedækning. Vi har bistået en række selskaber i processen både før 
og efter en børsnotering. 
 

Styrk jeres synlighed og profil via et samarbejde med Aktieinfo 
 
Aktieinfo, Kobbelhave 44, 6000 Kolding - Tlf. 41 27 81 24 - e-mail: info@aktieinfo.net - www.aktieinfo.net  
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