GODT NYTÅR 2022
Sikke et år! 2021 blev et nyt rekord år for Gemstone Capital. Vi gennemførte 3 børsnoteringer (IPOs), 6 pre-IPOs, og én
stor emission. Vi rejse flere penge end i noget tidligere år og passerede 350 millioner DKK i alt. Vi gennemførte M&A
transaktioner og byggede en stærk pipeline til 2022. Vigtigst af alt: vores “Gemstone Index”, som viser udviklingen i alle
transaktioner siden vores start, ligger nu over 200, hvilket er bedre end de tilsvarende markeder i Danmark og Sverige.
Det handler om resultater: Mange af de 12 selskaber vi har noteret siden 2016
klarede sig flot i 2021. Expres2ion triplede og Freetrailer (noteret i 2018) blev
fremhævet af Nordnet som bedste danske aktie (se første illustration til højre).
Vi introducerede tre stærke selskaber i 2021: Svenske Spermosens (1H21),
danske Brain+ samt svenske Sound Dimension (begge 2H21). Alle tre
selskaber står på spring til for alvor at vise, hvad de dur til i 2022.

Bedste aktie i Danmark
med afkast på 354%
i 2021

Førende: Gemstone er en førende dansk/svensk ”cross-border” rådgiver og vi
bygger på styrken og det bedste fra begge markeder. I 2021 leverede vi
Danmarks første Unit notering (Brain+) og introducerede Gemstone’s Lean
IPO concept, som er en simplere, ren digital IPO-proces og derfor også
billigere. Vi vil fortsætte med at bidrage til modningen af det danske marked
og vil bringe flere innovative udbud til markedet i 2022.

Tyngdeloven er tilbage: 2021 var en såkaldt ‘hype’ cycklus. Alt kunne flyve i
første halvår. Hurtigere, højere, toppen, hurtigt ned og derefter tømmermænd
i andet halvår. Pludselig var det sværere at notere nye selskaber med success.
Vi oplevede en sund korrektion (særligt i Danmark) med et nyt fokus på fair
værdisætninger. Vi så samme trend på det globale IPO marked, som det
fremgår af anden illustrationen til højre.
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Hvad nu? Den sunde fornuft er på vej tilbage. Markedet skal i gang igen
med et sundt afsæt. Heldigvis er der stadig vækst i økonomien og de store
aktieindex ligger på rekord niveauer. Men vi ser også inflation og rente-stigninger. For børsmarkedet betyder
dette, at der vil være mere appetit på kvalitets-cases og mindre på vilde eventyr. Det er godt nyt.
Fokus på kvalitet: I Gemstone arbejder vi intenst og langsigtet med vores kunder for at sikre at de er bedst muligt
rustet til at eksekvere efter noteringen, med en stærk plan og et kompetent, komplet og dedikeret team. Vi vil
fortsætte med at bringe kvalitetsselskaber til markedet med fair værdisætninger. Selskaber med stor upside og en
styret risiko, som er klar til at levere og måske ligefrem overraske positivt i relation til værdiskabelse.
Samlet set: Udsigten for 2022 er generelt set positiv. Vi forventer at markedet vil være modtageligt for sunde
cases. Som altid vil der være mørke skyer på himlen fra tid til anden. I 2022 er det sandsynligt at der vil være
måneder og måske endda kvartaler, hvor det er klogt at blive ‘indendørs’, ikke pga. Covid med på grund af
korrektioner på de finansielle markeder, vækst i inflation, renter og andre bekymringer, Alt dette kan koges ned til
ét vigtigt tema for 2022: timing. Uanset hvad, så vil vi fortsætte med at støtte vores nye og eksisterende kunder
med kapital og sparring i deres stræben efter vækst og markedslederskab.
Et stort tak: Gemstone er et team i vækst. Vi er 9 i alt (Patrick var ikke til stede da billedet blev taget). Tak til jer
alle for en stærk indsats i 2021. Vi forventer at ekspandere teamet yderligere i 2022. Også et stor tak til alle
kunder og forretningspartnere for godt samarbejde. Vi ser frem til fortsættelsen i det nye år.
På vegne af Gemstone teamet ønsker vi alle et godt nytår.
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