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MARKET RELATIONS
Markedsføring af nordiske investeringscases

MARKET RELATIONS
Market Relations er for selskaber der ønsker,
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En prissætning af selskabet der afspejler værdien af selskabet

En større aktionærbase og større likviditet i aktien
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At nå og kommunikere med alle typer af investorer
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Effektive relationer til aktiemarkederne

TEAMET
Top-rated kommunikation og interaktion med institutionelle, professionelle og private
investorer i mere end 25 år.
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ONE SIZE – FITS NOBODY
Market Relations der passer til netop jeres virksomhed.
SERVICES

Basis

Pro

Halvårlig opdatering

Kontinuerlig opdatering

Plan for Market Relations aktiviteter

Egen hjemmeside under kapitalpartner.dk Investeringscases (investeringsside)**
Investeringscase på selskabets egen hjemmeside under Investeringscases**
Opfølgning på selskabsmeddelelser***

Op til 6 pr. år

Onlinepræsentation (webinar) af regnskaber

Halvår og helår

Markedsføring af webinarer og opdateringer (hjemmeside, nyhedsbreve og SoMe)
Synliggørelse af selskabets investeringscase i mails, blogs m.v.
Månedlig handelsstatistik
Materiale kan vises på selskabets hjemmeside
Opfølgning som følge af væsentlig kursudvikling eller nyheder (peers/sektoren)***
Onlinepræsentation (webinar) af væsentlige begivenheder
Deltagelse i online sektorseminarer og lignende
Videopræsentation/interview på egen hjemmeside under Investeringscases
Online markedsføring

*

*

"Money Talks" interview (video)

*

*

DKK 11.000

DKK 16.000

Pris pr. måned ekskl. moms
* Efter aftale
** Udarbejdes både på dansk og engelsk
*** Udarbejdes også på engelsk efter aftale

OPTIMAL EFFEKT
Bestående effekt skabes på den lange bane
For at sikre optimal effekt af Market Relations planlægges aktiviteterne 6-12 måneder fremad.
Planen opdateres løbende, så mulighederne og selskabets eksisterende og fremtidige behov
afstemmes.
Med lang erfaring inden for
kommunikation med aktiemarkedet
sikrer Kapital Partner en optimal effekt,
herunder gennem kontinuerlig analyse
af de konkrete effekter, således at
planerne løbende kan justeres.

EGEN INVESTERINGSSIDE
Alt samlet ét sted.
Selskabets får sin egen side under ”Investeringscases”
(investeringsside) på kapitalpartner.dk indeholdende
selskabets investeringscase samt alt Market Relations
materiale (posts, webinarer, videoer m.v. samt investorog analysemateriale, f.eks. sektor- og markedsanalyser).
På investeringssiden findes også fact-links til f.eks.
Nasdaq/Morningstar samt Nordnet. Herved får
investorerne ét sted, hvor investorinformation er samlet
på en systematisk måde. Dertil fungerer siden som arkiv
for Market Relations materiale og aktiviteter.
Investeringscasen udarbejdes af Kapital Partners
analyseteam og giver investorerne et hurtigt overblik
over selskabet samt de væsentligste elementer i
investeringscasen, herunder faktorer og nyheder, som
investorerne skal holde øje med.
Selskabets investeringsside udformes på både dansk
og engelsk.

KVALITATIVE OPFØLGNINGER
PERSPEKTIVERING
En central del af Market Relations er at perspektivere
nyheden ift. Investeringscasen, så den er relevant for
investorerne – ikke blot at informere om/gengive nyheden.

SEKTOR/PEERS
Nyheder fra sektoren og peers samt
væsentlig udvikling i selskabets
aktiekurs ift. selskabets
investeringscase (Pro-pakken)
perspektiveres.

DISTRIBUTION
Alle posts uploades på Investeringscases på selskabets
specifikke hjemmeside, og posts distribueres via
Kapital Partners nyhedsbrev "Investeringscases" samt
Kapital Partners SoMe kanaler. Selskabet kan frit
distribuere alt Market Relations materiale i f.eks.
nyhedsbreve og på selskabets hjemmeside og SoMe
platforme.

WEBINARER OG INVESTORVIDEOER
Effektiv kommunikation
Webinarer og videointerviews er effektive metoder til at nå ud til eksisterende og nye aktionærer,
hvis indholdet er målrettet. Kapital Partners analytikere strukturerer og modererer alle webinarer og
interviews. Ofte er webinarer bedst til at forklare selskabsbegivenheder og sikre, at aktiemarkedet
forstår nyheden og effekten heraf samt til at få afværget misforståelser. Afholdelse af disse ad hoc
webinarer er inkluderet i Pro-pakken.
Webinarer og investorvideoer
kan eksekveres og optages
professionelt hos Kapital
Partner, men selskabets
deltagelse kan også ske fra
egen lokation.

I visse tilfælde vil en
investorvideo bestående af et
interview/samtale være bedre,
hvorfor sådanne optages som
alternativ til et webinar.

Alle medier uploades på
selskabets investeringsside.
De distribueres via Kapital
Partners nyhedsbreve samt
på Kapital Partners SoMe
platforme.

KONTINUERLIG SYNLIGGØRELSE
Væsentlig for Market Relations.

Foruden upload af posts,
webinarer og investorvideoer på Kapital Partners
hjemmeside samt distribution
via forskellige kanaler, sørger
Kapital Partner for yderligere
synliggørelse af selskabet og
investeringscasen.

Yderligere synliggørelse sker
ved at inkludere selskabet i
andre posts, nyhedsbreve, emails m.v. samt ifm.
afholdelse af sektorseminarer
eller sektor- og markedsanalyser. Herved eksponeres
selskabet også, når der ikke
er nyheder fra selskabet,
hvorved den vigtige,
kontinuerlige synliggørelse
opnås.

Selskabet og investeringscasen kan endvidere opnå
synliggørelse gennem f.eks.
sponsorat af konkurrencer,
meningsmålinger og
markedsføring af
webinarer.
Dertil kan selskabet
deltage i Kapital Partners
online investorinterview
"Money Talks", som sætter
skarpt fokus på begivenheder
i selskabet og relaterer dem til
investeringscasen.

INVESTORFOKUS
Primært danske investorer

For at opnå størst interesse og
effekt hos de danske investorer
udarbejdes alt materiale på dansk.

LUXEMBURG

LICHTENSTEIN

Market Relations materiale kan
efter aftale også udarbejdes på
engelsk. Dette er særligt
interessant for selskaber med
udenlandske, herunder svenske,
investorer eller stakeholders.

LØBENDE ANALYSE AF IMPACT
Analytisk tilgang til Market Relations
Formålet med Market Relations er, at
opnå en prissætning af selskabet der afspejler værdien af selskabet
øge handlen i selskabets aktie
øge antallet af aktionærer
øge aktionærbasen i andre lande
Handelsdata m.v. analyseres og præsenteres
månedligt i en analyserapport, hvorved effekt af
Market Relations tiltagene kan aflæses og
løbende justeres, således at de ønskede
resultater opnås.
Kapital Partner tilbyder også direkte
kontakt til institutionelle og
professionelle investorer i Danmark
og Sverige. Denne service indgår i
Kapital Partners Investor Relations
services.

KONTAKT
Lars Vindahl
+45 42 92 92 80
lv@kapitalpartner.dk
Frank Hørning Andersen
+45 25 66 86 02
fha@kapitalpartner.dk
Kapital Partner A/S
Jernbanegade 4, 1608 København V
+45 8988 7846 www.kapitalpartner.dk

