
1 – Ett bra år: 2018 var ett bra

år med hög aktivitetsnivå. Vi
genomförde mer än tio
transaktioner inkluderat både
noteringar, kapitaliseringar före
och efter noteringar samt M&A.
Med totalt sju noteringar är vi
stolta över att ha uppnått
positionen som den ledande
microcap-rådgivaren i Danmark
både när det gäller antal
noteringar och avkastning.

2 – Bra från början:

Alla tre ”Gemstone-
noteringarna” i 2018,
Freetrailer, Risk Intelligence
och STENOCARE blev kraftigt
övertecknade. STENOCARE
sprängde alla gränser med ett
mycket stor internationellt
intresse, den offentliga delen
övertecknades mer än 50
gånger och det var en
osedvanligt stor handel i
aktien både vid och efter
noteringen.

3 - Avkastning: Under de senaste månaderna har aktiemarknaden upplevt

de största kursnedgångarna sedan krisen hösten 2011 bl.a. föll Spotlights index
drygt 10 % under andra halvåret. Övriga microcap-noteringar i Sverige har gått
ner mer än 10 % i genomsnitt och de danska First North-noteringarna har fallit
mer än 20 % i genomsnitt med sju av åtta bolag på minus. Trots detta så har de
tre bolagen från vår ”årgång 2018” en positiv utveckling på cirka 10 % i
genomsnitt. Därtill kommer att våra pre-IPO investorer, som tar en större risk,
har uppnått en ännu bättre avkastning. Status just nu är att Freetrailer tjänar
pengar och ligger omkring noteringskursen, Risk Intelligence är under
noteringskursen trots en positiv utveckling av verksamheten och STENOCARE är
upp cirka 60 % under stor omsättning i aktien

4 – Vår formel: I Gemstone Capital väljer vi

våra kunder med omsorg. Kunderna representerar
kombinationen av en ackumulerad erfarenhet och
ett historiskt värdeskapande från en existerande
verksamhet med en stor konkret potential.
Samtidigt sätter vi vårt rykte och vår heder på att
optimera chanserna för alla parter, d.v.s. att
verksamheterna, de existerande ägarna och de nya
ägarna alla får något positivt ut av börsnoteringen,
både på kort och lång sikt. Detta inkluderar bl.a. att
de existerande ägarna förstår att ödmjukhet inför
värderingen och fokus på att exekvera på kort sikt
och stora ambitioner på lång sikt är en bra och sund
kombination för alla parter.

5 – Mognad och marknad: En normal noterings-

proces tar 4-6 månader, men vi arbetar ofta under längre tid
med att ”mogna” verksamheten före vi går in i själva
noteringsprocessen och genomför en eventuell pre-IPO. Sist
men inte minst, så rekommenderar vi alltid den börsplattform
som passar bolaget bäst, i praktiken Nasdaq First North eller
Spotlight. Våra senaste noteringar har varit ”helt danska” och
noterats på den nya Spotlight-listan i København. I motsats till
de danska eller svenska rådgivarna så arbetar vi alltid med
parallell dansk och svensk marknadsföring av våra noteringar.
Det betyder att marknaden och därmed efterfrågan är större.

6 – Vad med 2019…? Vi är försiktiga

optimister. Vår IPO-pipeline har aldrig varit
starkare och vårt investerarnätverk växer
kraftigt (registrera dig här). Vi tror på ett bra
men också turbulent 2019. IPO-marknaden just
nu är under press. Samtidigt vet vi att det kan
ändra sig fort. De fundamentala
marknadsförhållandena är starka och mycket
negativt är redan inprisat i aktiemarknaden.
Turbulensen kommer genom osäkerhet kring
Brexit, Trumps kamp med Kina, ryska troll i den
kommande danska valkampanjen, investerings-
robotar som skapar överreaktioner m.m. Trist
kommer det inte att bli.

Vi önskar dig ett riktigt Gott Nytt År!
Peter Max och Søren Jonas Bruun

7 - Vårt fokus: Som respons på

vibrationerna i marknaden har vi
redan under en period fokuserat
våra krafter på nya IPO-case där
verksamheten i största möjlig mån
är resistent mot en finansiell kris. Vi
ser också ett stort behov för
ytterligare kapitalanskaffningar i
spännande, redan noterade bolag i
både Danmark och Sverige.
Dessutom hjälper vi kunder med
uppköp eller försäljning (M&A),
vilket är det andra benet i vår
verksamhet. Sammanfattningsvis så
kan man säga att där turbulensen
ger utmaningar till aktiemarknaden
så ger turbulensen även
möjligheter och aptit på att
genomföra andra intressanta
transaktioner.
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