
Lönsamma evenemang 2017
Aktiespararna Event välkomnar dig till

Presentera  
ditt bolag inför 

intresserade  
investerare!



Eventkalender 2017

* Besökssiffrorna är baserade på 2015–2016 års evenemang
** Tittarsiffrorna är baserade på 2015–2016 års evenemang, live samt OnDemand

 
Plats

 
Datum

Antal besökare* 
(cirka)

Antal webb tittare** 
(cirka) Lokal

AKTIEKVÄLLEN (här sätts det fysiska mötet med investerare i fokus)

Stockholm 23 januari 60–100 Café Opera

Göteborg 6 februari 60–100 Elite Park Avenue

Stockholm 13 februari 60–100 Café Opera

Lund 15 mars 60–100 Elite Hotel Ideon

Göteborg 28 mars 60–100 Ullevi Lounge

AKTIEDAGEN (evenemanget webbsänds live och OnDemand)

Lund 31 januari 150–200 17 120 Medicon Village

Stockholm 6 mars 150–180 7 691 Operaterrassen

Jönköping 14 mars 100–150 16 797 Högskolan Jönköping

Göteborg 8 maj 150–200 6 785 Svenska Mässan

Stockholm 15 maj 150–180 9 582 Operaterrassen

Malmö 23 maj 100–150 10 421 Kockum Fritid

Stockholm 11 september 150–180 8 466 Operaterrassen

Göteborg 25 september 150–180 5 912 Svenska Mässan

Malmö 27 september 150–180 9 992 Kockum Fritid

Stockholm 17 oktober 150–180 8 466 Operaterrassen

Falköping 23 oktober 120-150 3 290 Pingstkyrkan

STORA AKTIEDAGEN (presentationer i tre parallella salar, webbsänds live och OnDemand)
Stockholm 13 november 700–800 21 919 Svenska Mässan

Göteborg 27 november 300–350 23 061 Hotel Birger Jarl

SMÅBOLAGSDAGEN (arrangörer: Aktiespararna och Redeye)

Stockholm 12 juni 350–400 16 971 Sheraton Hotel Stockholm



AKTIEKVÄLLEN
4	 Företagspresentation inför privata och pro fessionella 

investerare. Under 20 minuter har ni möjlighet att 
presentera ert bolag, därefter följer en frågestund 
på 10 minuter, ledd av en moderator.

4	Monteryta med ett ståbord.

Vårt erbjudande
AKTIEDAGEN
4	 Företagspresentation inför privata och pro fessionella 

investerare. Under 20 minuter har ni möjlighet att 
presentera ert bolag, därefter följer en frågestund 
på 10 minuter, ledd av en moderator.

4	 Presentationen sänds live på nätet via  
aktiespararna.se. Presentationen finns On Demand 
dagen efter för distribution.

4	Möjlighet att bjuda in bolagets aktieägare och 
intressen ter, kontakta oss för mer info.

4	Monterpaket med ståbord, barstol, el, broschyrställ 
samt godis.

STORA AKTIEDAGEN I GÖTEBORG/STOCKHOLM
4	 Företagspresentation inför privata och pro fessionella 

investerare. 20 minuter presentation, därefter 
moderator ledd frågestund på 10 minuter.

4	 Presentationer sänds direkt på nätet via  
aktiespararna.se. Presentationen finns OnDemand 
två dagar efter för distribution.

4	Möjlighet att bjuda in bolagets aktieägare och intres-
senter, kontakta oss för mer info.

MONTERPAKET
4	 Ståbord, barstol, broschyrställ, el samt skål med 
godis och färsk frukt



LARS HÅKANSON
Event och företagskontakter
0705-55 55 35
lars.hakanson@aktiespararna.se

KONTAKTUPPGIFTER

MIKAEL JANSSON
Eventkoordinator
0739-53 97 73
mikael.jansson@aktiespararna.se

Videointervju
4	 Inspelning av videointervju i samband med ett   

evenemang.
4	 Publicering på analysguiden.se (150 000 läsare 

per månad), Youtube samt genom egna kanaler.

E-postutskick investerarregistret
4	 13 500 läsare som är intresserade av  

erbjudanden från marknaden.

Banner
4	 250 000 unika besökare på aktiespararna.se  

per månad.

Tilläggstjänster
Annons eller bilaga i tidningen Aktiespararen
4	 Antal läsare: 110 000.
4	 96 procent av läsarna äger svenska aktier  

och 28 procent av läsarna har en placeringsbar 
förmögen het på minst 2 miljoner kronor.

Annons i programblad för evenemanget
4	Helsidesannons i programblad som delas ut  

till alla besökare på evenemanget.  
Upplaga: 150–500.

  Nyemission  ANNONS  

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

B
ioInvent bedriver 
forskning och utveck-
ling av antikropps-
baserade läkemedel 
för behandling av 

cancer. Bolaget har en omfattande 
erfarenhet och kompetens inom 
antikroppsläkemedel och avser 
att under innevarande år initiera 
kliniska studier för tre projekt.

Tre projekt i klinisk fas
Projektportföljen består av tre 
projekt som alla adresserar nisch-
områden inom onkologi där det 
finns betydande behov. Bolaget 
arbetar med särläkemedelsprojekt, 
vilket innebär både kortare ledtider 
och en mer kostnadseffektiv väg 
fram till marknadslansering. Fokus 
på nischområden med få behand-
lingsalternativ har gjort det möjligt 
för BioInvent att erhålla betydande 
finansiellt och operationellt stöd 
för de kliniska studierna från aka-
demiska partners, välgörenhets-
organisationer och patient-
organisationer. Sammantaget har 
BioInvent säkerställt majoriteten 
av de resurser som behövs för att 
genomföra tre kliniska program 
för BI-1206, BI-505 och TB-403 i 
fas I och II om totalt omkring 200 
patienter. Finansieringen har 
säkerställts samtidigt som bolaget 
behållit sitt ägande i projekten.

Utöver de tre kliniska projekten 
har BioInvent en preklinisk forsk-

Betydande kapitalförstärkning 
och ny storägare i BioInvent

NYEMISSIONEN I KORTHET

Villkor: Tre (3) nya aktier för varje fem 
(5) befi ntliga aktier
Teckningskurs: 1,95 kr per aktie
Teckningstid: 29 mars t.o.m. 12 april 2016
Emissionen är villkorad godkännande 
vid extra bolagsstämma den 18 mars.

BioInvent genomför en kapitalanskaffning på 234 mnkr, varav 43 mnkr riktas till 
den amerikanska specialistinvesteraren Omega Funds. 191 mnkr genomförs som 
en företrädesemission med teckningstid 29 mars till 12 april. Teckningskursen är 
1,95 kr per aktie.

ningsportfölj inom immuno-onko-
logi som håller hög kvalité och har 
tilldragit sig ett betydande intresse 
från läkemedelsindustrin.

Riktad emission till Omega Funds
I samband med kapitalanskaff-
ningen kommer Omega Fund 
IV att investera 43 mnkr i BioIn-
vent. Omega Funds är en ameri-
kansk investerare med specialist-
kompetens inom läkemedels-
utveckling. Omega Funds avser 
att ta en aktiv roll i BioInvent med 
representation i styrelsen. 

-Omega Funds är en mycket väl-
renommerad investerare och deras 
engagemang i BioInvent utgör en 
viktig validering av vår projektport-
följ och position inom antikropps-
baserade cancerterapier. Förutom 
kapital bidrar Omega Funds med 
sin expertis och kontaktnät inom 
läkemedelsindustrin. Tillsammans 
med Omega Funds har vi möjlighet 
att flytta fram våra positioner på 
den nordamerikanska marknaden 
både när det gäller investerare och 

potentiella kommersiella partners, 
säger VD Michael Oredsson.

Finansieringen skapar uthållighet
Med den föreslagna kapital-
anskaffningen på totalt 234 mnkr 
tillförs BioInvent resurser att full-
följa de kliniska programmen samt 
även bedriva fortsatt utveckling av 
de prekliniska forskningsprojekten 
i hög takt. Finansieringen skapar 
dessutom uthållighet och stärker 
positionen mot potentiella partners 
till bolagets projekt. BioInvent gör 
bedömningen att kapitaliseringen 
finansierar bolaget i åtminstone 
två år, därtill kommer de intäkts-
möjligheter som återfinns i poten-
tiella samarbeten avseende både de 
kliniska projekten och forsknings-
projekten. Vidare har BioInvent ett 
flertal licenssamarbeten avseende 
bolagets antikroppsteknologi som 
också bidrar till intäktsgenereringen.

VD Michael Oredsson.
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