BØRSNOTERING
FÅ NY KAPITAL
TIL VÆKST

BØRSNOTERING
Små og mellemstore virksomheder
kan nu igen rejse kapital på børsen
i Danmark til ekspansion og vækst,
sådan som det altid har været formålet
med børsen. Nye digitale muligheder
har åbnet børsens døre for mindre og
mellemstore virksomheder, samtidig
med at investorernes interesse for at
investere i vækstaktier har nået nye
højder.

Hos Kapital Partner kan vi hjælpe med
at rejse kapital fra børsen. Er kapitalbehovet over 10 mio. kr., værdien af
selskabet over 40 mio. kr. og bidrager
den nye kapital til at øge værdien af
virksomheden, så kan en børsnotering
være den helt rigtige løsning.

MANGE FORDELE VED EN
BØRSNOTERING
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Kapital til vækst
Bibeholdelse af kontrol og ejerskab af virksomheden
Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere
Kraftigt forbedrede lånevilkår
Langsigtet værditilvækst
Blåstempling af virksomheden i Danmark og i udlandet
Åbner op for vækst via akkvisitioner
Nemt at rejse yderligere egenkapital
Øget synlighed overfor kunder og samarbejdspartnere

Vi tager hånd om processen før, under
og efter børsnoteringen, og gør det nemt, hurtigt og billigt
at blive børsnoteret. Virksomheden får mulighed for at udnytte
alle fordelene ved at være noteret på Nasdaq - verdens måske
bedste børsplatform, sammen med selskaber
som A. P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.

NEMT

Det har aldrig været nemmere at blive børsnoteret.
Kapital Partners one-stop-shop koncept sikrer, at virksomhedens
ledelse før, under og efter børsnoteringen kan koncentrere sig
om at drive virksomheden.

HURTIGT

Børsnotering kan ske inden for en periode på 6 måneder.
Vi kan også hjælpe med at sikre finansiering indtil børsnoteringen

BILLIGT

Kapital fra aktiemarkedet er en af de billigste finansieringsformer
og med Kapital Partners effektive proces, udgør de samlede
omkostninger typisk 10% af den rejste kapital

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne
for at rejse kapital fra aktiemarkedet, samt de mange
fordele man har som børsnoteret selskab.
OM KAPITAL PARTNER
Kapital Partner er Danmarks eneste virksomhed
med 100% fokus på kapitalfremskaffelse via børsen til mindre
og mellemstore danske selskaber.
Vi er jævnligt i medierne med kommentarer til udviklingen
på aktiemarkedet og udsender investeringscases via vores
nyhedsbrev samt Twitter, Facebook og LinkedIn.
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