Parken, den 1. januar 2018
NYTÅRSHILSEN:
TAK FOR ET FORRYGENDE ÅR OG INVITATION TIL NYTÅRSKUR …
Først en stor tak til alle investorer, virksomheder og samarbejdspartnere, der har været
med på rejsen siden Gemstone Capital’s lancering den 3. januar 2017.
Godt begyndt: Til dato er det blevet til notering af 4 spændende selskaber i Sverige
(ExpreS2ion, MenuCard, Realfiction og Omnicar), og det er med stolthed, at vi kan
konstatere, at de alle er inde i en markant positiv udvikling. Samlet set ligger de pænt
over Index 200 fra tegningskursen. Og over index 300 fra pre-IPO, dvs. seneste runde
før noteringen.
In the news: I årets løb fik børsnotering af vækstvirksomheder og aktieskat stor mediebevågenhed. Vi fik også god plads. Inklusive en ”long-read” artikel i Penge &
Privatøkonomi i december nummeret. Som en slags kronen på værket, indtager
Omnicar og Realfiction første og anden pladsen på afkast-listen over alle 40 svenske
technologi børnoteringer i 2017 (se Newsroom).
Nye på vej: I andet halvår 2017, har vi arbejdet på modning af en række nye techbaserede virksomheder, som alle planlægger en notering i løbet af 2018. Tre af disse
har allerede modtaget pre-IPO funding fra Gemstone’s investor netværk. Du kan læse
mere om disse nye virksomheder (se IPO/Investment Opportunities).
M&A: Mange IPO’s fører til behov for M&A transaktioner (køb og salg) eller omvendt.
Med mere end 40 M&A tech-transaktioner i bagagen er det oplagt, at vi fremover vil
betjene vores kunder med kapital og rådgivning i forhold til både IPO og M&A.
Invitation til nytårskur: Samarbejdet med investorer er afgørende for Gemstone
Capital. I 2017 udviklede vi et værdsat samarbejde med en række private svenske
investorer, hvis primære beskæftigelse er at investere i pre-IPO og IPO cases. Dem
lærer vi meget af. Vi fortsætter med at udbygge investor netværket, også i Danmark.
2017 bød på velbesøgte investormøder og vi fortsætter ned af dette spor i 2018. Her
vil der være mulighed for at høre om succes-cases, om nye cases, om hvordan man
investerer pensionsmidler og sidst, men ikke mindst, så planlægger vi workshops, hvor
eksperter deler deres erfaringer. Det første bliver en nytårskur i Q1-2018. Hvis du vil
høre mere, så kan du skrive dig på vores mailing liste (se Contact Us). På den måde får
du også adgang til artiklen fra Penge & Privatøkonomi, som ellers kræver log-in.
Vi ønsker dig et GODT nytår.
Peter Max og Søren Jonas Bruun
gemstonecapital.com

