
”Vi når ut till flera tusen investerare 
& aktiesparare i Stockholm, 

som vi följer upp efter seminariet
med en filmad presentation”

F I N A N S
N Y H E T E R 
STOCKHOLM

Financial Stockholm i medverkan med Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa)

Träffa Aktiesparare & Investerare!

Inled hösten med Investerarmötet 27 augusti 2019 i Stockholm 

på Hotell Anglais, Stureplan som är en s.k. finansiell hearing, 

vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår 

analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare 

samt ert bolags representanter. 

VD har ordet för ert bolag, ni får frågor från publiken och kan uppdatera 

ert bolags planer för resten av 2019 samt för de kommande åren.

 



F I N A N S
N Y H E T E R 
STOCKHOLM

Financial Stockholm i medverkan med Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa)

Om Investerarmötet

Anledningen till investeringsseminariet är att öka likviditeten och omsättningen i aktien, då det efterfrågas av 
de investerare och aktiesparare som besöker investeringsträffen att få möjlighet att träffa ledningen, samt bli 
informerade om vad bolaget har för planer för resten av året. Intresset är stort inför våra investeringsträffar. 

Vi brukar ha mellan 150-200 gäster.

 Datum & tid 27 augusti på Hotell Anglais, Stureplan Östermalm i Stockholm City ca 17.30-20.00. 

 

Upplägg: 30 min powerpoint-presentation inför publik + 30 min minimässa/mingel med aktiesparare & 
investerare (förslagsvis ta med roll up som placeras vid ett ståbord utanför konferensrummet, samt samla in 

e-mail adresser till intresserade som vill ha era nyhetsmail och uppdateringar). 

Uppföljning: Efter investeringsträffen mailar vi ut den informationen som ni vill kommunicera till de som 
kom och de som inte kunde komma, vilket innebär att vi också dokumenterar er presentation, vilket sprids via 

aktieforum på sociala medier, Financial Stockholm och Aktiespararna i Stockholm City (sthlm vasa) och 
framförallt de som besökte seminariet, då de gärna vill ha en fördjupad presentation.

Tema: Vi kommer bjuda in institutionella investerare & analytiker som också under investeringsseminariet tar 
tempen på världsekonomin med extra fokus på USA & Sverige och aktiemarknaden 

i allmänhet från ett antal börsproffs. 
 

27augusti


