
REGELSÆT FOR FIRST NORTH

- en alternativ markedsplads drevet af Københavns Fondbørs

9. december 2006

Læs mere om de enkelte  
selskaber på:

www.netop.com

www.maxbank.dk

www.lcpharma.com

www.scf-technologies.com

www.firstfarms.dk

www.jobindex.dk

www.wirtek.com

www.neurosearch.com

www.alk-abello.com

InvItatIon

Velkommen til 
Aktionæraften  
den 9. oktober 
2008 kl. 16.15

På Radisson SaS Scandinavia,  
Margrethepladsen 1, 8000 Århus C 
 
Information er noget af det vigtigste, når man som investor skal tage 
stilling til, hvorvidt man vil købe eller sælge aktier i et givet selskab. Kom 
derfor og mød en række danske MidCap, SmallCap samt First North 
selskaber i Århus og hør bl.a. deres syn på fremtiden. 
I pauserne mellem selskabspræsentationerne vil der være 
mulighed for at møde de enkelte selskaber og nogle af 
deres medarbejdere på de forskellige stande i foyeren.

vi glæder os til at se dig! 

 

 

VeNd

Selskaberne på den Nordiske Børs er inddelt efter markedsværdi, 

for at gøre det lettere for investorerne at skelne mellem 

selskaberne 

 

• LargeCap er for selskaber med en markedsværdi  

 over 1 mia euro 

 

• MidCap er for selskaber med en markedsværdi  

 mellem 150 mio euro og 1 mia euro 

 

• SmallCap er for selskaber med en markedsværdi  

 under 150 mio euro 

 

First North er en alternativ markedsplads for mindre og 

mellemstore vækstselskaber.  

First North er en del af  den Nordiske Børs. 



REGELSÆT FOR FIRST NORTH

- en alternativ markedsplads drevet af Københavns Fondbørs

9. december 2006

PORTO

Programmet for aftenen ser således ud:
 

16.15  dørene åbnes

16.45 – 17.00  Velkomst ved den Nordiske Børs

17.00 – 17.30  Selskabspræsentation 1 + 2 + 3

17.30 – 17.40  Pause

17.40 – 18.10 Selskabspræsentation 4 + 5 + 6

18.10 – 18.40  Pause – der serveres sandwich, sodavand og øl

18.40 – 19.10  Selskabspræsentation 7 + 8 + 9

19.10 – 19.20  Pause

19.20 – 19.50  Selskabspræsentation 10 + 11 +12

19.50 – 20.05  Pause med kaffe og kage

20.05 – 20.35  Selskabspræsentation 13 +14 +15

tilmelding

det er gratis at deltage i arrangementet, men af praktiske årsager 

skal du tilmelde dig senest den 7. oktober 2008. det kan du gøre via 

email: tilmelding@nasdaqomx.com eller ved at udfylde nedenstående 

tilmeldingskupon. 

der er et begrænset antal pladser og derfor gælder først-til-mølle 

princippet.

Jeg ønsker at tilmelde       

 personer til 

aktionæraften i Århus

Navn

Adresse

Postnr. og by

Den nordiske Børs
nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Læs mere om de enkelte  
selskaber på:

www-tk-development.dk

www.topotarget.com

www.esoftsystems.dk

www.bavarian-nordic.com

www.maconomy.com

www.aarsleff.com


