Investerarträff hos Stenberg Företagsrådgivning AB i Skellefteå
3 maj 2017
medarrangör Aktiespararna Skellefteå.
Scandinavian RealHeart AB – GenisisIT AB – Nordea Private Banking – Spiltan Fonder

Välkommen på Investerarträff 2017-05-03
Plats: Stadshotellet, Skellefteå. Lokal: Boviken
Tid: 15:00 – ca 18:30

Agenda
15:30 Välkommen, Stenberg
Företagsrådgivning
15:30 Scandinavian RealHeart AB
Fredrik Pahlm, Projektledare

Anmälan: magnus@stenbergfr.se alt på tel 0730-81 37 27
Det går också att se program och göra anmälan på
www.invest.stenbergfr.se

16:00 Spiltan Fonder,
Linus Owemyhr
16:30 Paus

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen
att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning.
Investerarträffen ger dig möjlighet att tidigt ta del av intressanta
erbjudanden direkt från bolagen.

16:45 Genisis IT AB,
Patrik Liljegren, ch IR
17:15 Paus, smörgås & kaffe
17:45 Nordea Private Banking

Scandinavian RealHeart AB
Scandinavian RealHeart är ett medicintekniskt företag som
utvecklar ett artificiellt hjärta som ska rädda livet på svårt
hjärtsjuka personer som står i transplantationskö. Endast ca 5
000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och
tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Den
hjärtpump som Scandinavian RealHeart utvecklar efterliknar
kroppens egen cirkulation och har utvecklats med patientens
livskvalitet i fokus. Företagets aktie är sedan november 2014
listat på Aktietorget.
GenisisIT AB
Luleå baserade Genisis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av
affärs- och verksamhetssystem, molntjänster och IT
driftslösningar. Flaggskeppet i produktportföljen är iFenix, ett
molnbaserat eget utvecklat affärssystem med komplett IT stöd
för användarna. Genisis IT har nyligen genomfört en
spridningsemission om ca 20 Mkr och 1 000 nya aktieägare.
Företaget är sedan 2010 noterat på Aktietorget.
Nordea Private Banking
Nordea Private Banking ger oss sin bild av det ekonomiska läget i
världen och sin syn på aktie- och räntemarknaden. Vi kommer
också att få en inblick i det fondutbud som Nordea Fonder
erbjuder till marknaden.

18:30 Avslutning Arrangörerna
Presenteras av:
Fredrik Pahlm, Projektledare
www.realheart.se

Spiltan Fonder
Spiltan Fonders motto är "Enkelt är effektivt!". Med det menar vi
att vi inte krånglar till saker i onödan. Vi erbjuder dels aktivt
förvaltade aktie- och räntefonder med ett stort bolagsfokus och
dels smarta och billiga fonder som alternativ till traditionella
indexfonder.

