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Skapa hållbar handel på börsen – tips till små bolag

Börsen är en bra källa till kapital 
och löpande finansiering över 
tid. För att börsen ska vara den 
källa av kapital man hoppas på 
måste det finnas en grundlägg- 
ande handel i den egna aktien. 
Detta är en förutsättning för 
att aktien ska kunna användas 
även i andra sammanhang som 
förvärv eller optionsprogram.  

Vår sektor tillhör en av de starkaste för 

listade småbolag i Sverige. Samtidigt 

är konkurrensen inom sektorn hård 

och det krävs att man jobbar med de 

frågor som berör aktiehandeln. Det 

gäller att man har en tydlig plan för att 

särskiljas i mängden, då en fjärdedel 

av alla listade småbolag i Sverige tillhör 

kategorin ”healthcare”.

Handeln föds kanske inte på samma 

sätt som för de stora bolagen dvs på 

verksamheten och dess utveckling, 

utan mer på hur den betraktas, vilka 

som ligger bakom bolaget och till sist 

vad man kan tro på värdeutveckling 

över tid. Varje bolag behöver både 

långsiktiga, mellanlånga och kortsik-

tiga ägare för att få en optimal aktie- 

ägarstruktur.

Förstå svängningar

För att en rimlig handel ska uppstå be-

höver styrelsen ständigt arbeta med 

frågorna kring noteringen och försöka 

förstå de svängningar som uppstår i 

handeln. T.ex. är ett försiktigt stigan-

de antal aktieägare en bra signal hur 

marknaden uppfattar bolaget.

Det mest grundläggande för att effek-

tivt använda aktien för egen utveck-

ling och finansiering är att aktien har 

ett normalt beteende i hur den uppför 

sig jämfört med andra liknande bolag 

både branschmässigt och värdemäs-

sigt. Därför är normaliseringen, dvs steg 

1 ovan, avgörande för hur väl aktien kan 

användas senare i processen.

Eftersträva ett normalt beteende 

Uppstår ett ”normalt” beteende blir 

aktien accepterad bland olika ägar- 

kretsar och därmed intressantare för 

korttidshandlarna. Som ett resultat 

av detta kommer successivt antalet 

aktieägare att stiga löpande. Så länge 

som momentum att köpa aktier över-

stiger de som säljer kommer utveck-

lingen i aktien att vara stabilt stigande. 

En direkt effekt av detta innebär också 

att handelsvolymerna kommer stiga 

försiktigt över tid vilket borgar för att 

aktien kan användas för de ändamål 

man avsåg i samband med noteringen.

Ofta kan vissa hjälpmedel användas 

initialt för att få igång processerna 
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med stigande handel. Dessa utmärkts 

i första hand som passiva och aktiva 

handelslösningar. Val av verktyg bott- 

nar i vilken situation aktien har på 

marknaden och hur man bäst normal-

iserar beteendet. Förutsägbarhet är ett 

viktigt nyckelord. Marknaden vill helst 

att aktien är rimligt förutsägbar och 

inte reagerar på pressmeddelanden. 

Denna följsamhet kallas ”beta”, dvs 

man mäter om aktien följer det index 

man jämför aktien med. T.ex. om man 

tror att en viss sektorn-index total ska 

stiga med 20% ett år så är sannolikhet-

en större om den egna aktien har hög 

följsamhet att även aktien stiger 20%. 

Om istället följsamheten är låg kan 

aktien sluta lite hur som helst, dvs är 

inte förutsägbar.

Välj rätt modell

Börsen är bra på att skaffa kapital 

löpande och över tid. Det finns idag 

många olika modeller på hur detta 

görs bäst. Antalet varianter har under 

senare stigit dramatiskt och därför 

måste varje bolag själva utifrån sina 

förutsättningar värdera såväl val av 

modell som villkor.

Väsentligt är att man vid varje tillfälle 

säkerställer att vald modell och villkor 

inte gynnar någon enskild aktieägare 

mer än andra och att villkoren är mark-

nadsmässiga. Så långe dessa grund-

läggande krav är uppfyllda är det fritt 

fram att välja den modell man tror fung-

erar bäst för den egna aktien.

Utbilda styrelsen

Ju mer kunskap en styrelse har om de 

mindre bolagens situation på börsen, 

desto mer och bättre förutsättningar 

har man för att lyckas. Antal bolag på 

börserna växer i antal, så man behö-

ver ”sticka ut” lite och försöka vara den 

som attraherar nya ägare mest. För att 

lyckas gäller det attrahera nya ägare 

hela tiden utan att förlora de man redan 

har. Finner man ut rätt formel för detta 

kommer man lyckas använda börsen 

på ett framgångsrikt sätt och i förläng-

ningen gett sig själv förutsättningar att 

lyckas med sin verksamhet.

Vi hjälper listade bolag med handels-
tjänster och finansiering av rörelse- och 
utvecklingskapital. En väl fungerande 
aktiehandel är viktig för att skapa till-
växt i små och medelstora bolag. Recall 
Capital arbetar idag med ett 40-tal 
tillväxtbolag i Sverige, listade på alla 
svenska etablerade marknader.
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!Tipsruta

Visste du att:

● Två tredjedelar av alla listade  
 bolag i Sverige är små med  
 ett börsvärde på under 1,2 
 miljarder kronor. Men dessa  
 bolag står endast för 1-2% av  
 den totala aktiehandeln.  
 De små bolagen konkurrerar  
 således om en liten andel av  
 det totala handelsvärdet.

● En fjärdedel av alla små  
 listade bolag i Sverige tillhör  
 kategorin “healthcare”. Denna  
 sektor står även för en fjärde- 
 del av både börsvärde och  
 handelsvärde. 
 
● Svenskar handlar mest
 aktier per capita i Europa och
 i världen ligger vi på 3:e plats
 efter Japan och Australien.


