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Bättre aktieråd med nya SvD Börsplus 
	
SvD Näringsliv lanserar i dag SvD Börsplus – en ny tjänst där Sveriges 
främsta börsanalytiker erbjuder digitala aktieanalyser på ett helt nytt sätt. 
Börsplus redaktion har över 50 års erfarenhet och kommer dagligen att 
tipsa om de allra bästa aktieköpen. 
 
SvD Börsplus-redaktionen består av den flerfaldigt topprankade aktieskribenten Peter 
Benson, Börsveckans mångårige chefredaktör Daniel Svensson, experten inom Life 
Science Jonas Jendi samt av George Bol, en av Sveriges mest kända finansbloggare och 
av det nya stjärnskottet Daniel Hniopek.  
 
Tillsammans har dessa profiler över ett halvt sekels erfarenhet av att syna börsbolag och 
de kommer dagligen att spana efter nästa långsiktiga vinnaraktie.  
 
– Vårt blygsamma mål är att bli Sveriges erkänt bästa analysmedia. För det krävs rätt 
folk, rätt format, rätt arbetsmetoder, rätt värderingar - i dubbel bemärkelse - samt inte 
minst rätt avsändare. Det är en drömkombination att dra igång Börsplus tillsammans 
med SvD, som är digitalt urstarka i allmänhet och inom Näringsliv i synnerhet, säger 
Peter Benson, som också är vd på SvD Börsplus. 
 
Tjänsten SvD Börsplus vänder sig till läsare som är extra intresserade av investeringar 
och aktier och som efterfrågar djupare bolagsanalyser för att kunna lyckas bättre på 
börsen. För dessa kommer Börsplus skarpa analytiker att erbjuda fler insikter än någon 
annan liknande tjänst. Och djupare insikter ökar ju också chansen till högre avkastning. 
 
Ett antal utvalda aktier finns vid varje tidpunkt samlade i SvD Börsplus modellportfölj, 
som syftar till att ge en långsiktigt god riskjusterad avkastning. Hittills har portföljen gått 
13 procent bättre än index. Portföljen presenteras i samarbete med den sociala tjänsten 
Shareville, som drivs av SvD Börsplus kommersiella partner Nordnet. 
 
Varje år kommer SvD Börsplus att publicera runt 300 analyser och den som tecknar en 
prenumeration får alla dessa först. Hälften av analyserna kommer med viss fördröjning 
att göras tillgängliga för SvD:s ordinarie prenumeranter och för Nordnets kunder. 
 
– SvD Näringsliv är en av Sveriges största och viktigaste plattformar för 
affärsjournalistik. Att vi nu kan stärka erbjudandet inom aktieanalys känns väldigt roligt 
eftersom vi vet att många av våra läsare är aktiva aktieägare och har tillgångar att 
förvalta. Redaktionen på SvD Börsplus är ett extremt kompetent team, som ska hjälpa 
Börsplus-prenumeranterna att hitta de riktiga guldkornen och undvika fallgroparna på 
aktiemarknaden, säger SvD:s redaktionschef Maria Rimpi och fortsätter: 
 
– De senaste månaderna har börsen varit skakig. I det läget är det extra viktigt att få bästa 
tänkbara analysstöd när man ska göra affärer och det är precis det som SvD Börsplus nu 
erbjuder. 
Börsplus-redaktionen är en integrerad del av SvD Näringsliv. Det innebär att Sveriges 
starkaste ekonomiredaktion jobbar tätt ihop med Sveriges bästa aktieanalytiker. 
 
– Det kallar jag för ett vinnande koncept, säger Maria Rimpi. 



	

	 	

 
Det är givetvis ambitionen att det ska vara lönsamt att följa Börsplus aktieråd, men när 
det gäller aktiemarknaden finns som bekant inga garantier. SvD Börsplus ger inspiration, 
idéer och insikter. Eventuella köp eller försäljningar av aktier baserat på SvD Börsplus 
aktieanalyser sker alltså på kundens eget ansvar. 
 
Priset för tjänsten SvD Börsplus är 390 kronor per månad.  
 
För mer information kontakta: 
 
Maria Rimpi, redaktionschef SvD – 070-634 58 04 
Peter Benson, vd SvD Börsplus – 0706-30 13 66 
Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD – 070-553 61 54 
Ola Henriksson, utvecklingsredaktör SvD – 070-635 93 80 
 
Länkar 
 
Här kan du läsa mer om SvD Börsplus: https://kundservice.svd.se/om-borsplus 
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