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Premiär för SvD Börsplus noteringsguide
Ifjol tecknade över 100 000 svenskar aktier för miljarder i över 100
nyintroducerade börsbolag. Ofta brister det i både kvaliteten och bevakningen.
Därför lanserar SvD Börsplus i dag den unika och fristående tjänsten SvD
Börsplus IPO-guide.
Ofta har det helt saknats saklig och oberoende granskning av många börsnoteringar,
eller IPO:er (Initial Public Offerings) som den internationella termen lyder.
– Ekonomimediernas bevakning inskränker sig till enstaka nedslag och analyser av ett
fåtal större bolag. Det är tyvärr bara SvD Börsplus som analyserar mer än en liten
bråkdel av alla nya bolag. Och banker och mäklare bevakar nästan aldrig nya börsbolag.
Det innebär att många sämre bolag och deras rådgivare kommer undan med dåligheter.
Förlorare är de seriösa aktörerna och så klart alla investerare, säger Peter Benson, vd och
redaktör för SvD Börsplus, och fortsätter:
– Det är ofta tidskrävande och svårt att ta sig igenom ett prospekt från pärm till pärm och
hitta både alla viktiga grundfakta och alla halvt undangömda frågetecken eller
varningsflaggor kring erbjudandet. Uppdraget för Börsplus IPO-guide är att granska alla
noteringar så att investerare får ett bättre beslutsunderlag.
Börsplus IPO-guide nås via bland annat www.ipo-guide.se och här kan investerare se alla
aktuella noteringar och göra sökningar och jämförelser bland över 130 färska noteringar.
Förutom viktiga grundfakta så granskar SvD Börsplus alla noteringsprospekt efter så
kallade ”varningsflaggor”, exempelvis höga noteringskostnader, märkliga avtal eller
diverse intressekonflikter.
Ett uttalat syfte för IPO-guiden är också att driva på bolag, rådgivare, handelsplatser,
investerare och andra marknadsaktörer mot högre kvalitet. SvD Börsplus IPO-guide
kommer därför dela ut pris till de bästa noteringarna och rådgivarna i olika kategorier.
Prisutdelning för året 2017 går av stapeln den 4 juni klockan 17.00-19.00 i samband med
IPO-guidens lanseringsfest på Nio Rum, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. Anmälan av
intresse för att närvara görs på ipo-guide@svd.se. Nomineringar och mer information
om priserna finns publicerade på SvD Börsplus IPO-guide.
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