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Develop and manage
an international
shareholder base
Vårens IR-symposium lyfter fram IR-funktionens internationella
arbete. Vi får lyssna till specialister som känner de utländska
investerarna, vet deras investeringskriterier och förstår vilka krav
de ställer på bolagen vid rapportering och möten.
Varmt välkommen!

9 mars 2011, 15.30 –17.00
Operaterrassen, Stockholm
Talare
Anders Dahl och Daniel Fristedt, SIS Ägarservice
Matthew Hooper, Shared Value
Richard Bahrke, institutionsmäklare senast på Erik Penser Bankaktiebolag
Björn Jansson, Carnegie
Madeleine Woodward, CFA Sweden
Per-Erik Holmström, Financialhearings / IR Global League
Moderatorer
IR-symposiet: Jacob Nyberg, FH awards: Per-Erik Holmström
Information och anmälan
Mail: info@taurus.se eller telefon: 08-411 43 80

På agendan
15.30 Internationellt ägande i svenska börsbolag
Vilka är de internationella investerarna och vad köper de?
Fakta och aktuella trender.
		 Get to know the investors
Different investors and their point of view.
The role of the investment bank.
		 Step by step to an international shareholder base
Why an international shareholder base?
What resources do I need?
What resources are available?
How to build a shareholder base, step by step.
		 Discussion: Maintaining and developing a shareholder base
Challenges and opportunities.
Good and bad examples – do’s and don’ts.
Audience Q&A:s and conclusions.
		 Reporting and coordination
New reporting guidelines from international Financial Analysts.
Vad händer med IRGL – IR Global League, financialhearings globala planeringssystem?
17.00 Financialhearings awards
Vi flyttar ner till Café Opera där det blir mingel och Financialhearings delar ut sitt
årliga pris till företagsledare och börsprofiler som gjort avtryck under det gångna året.
En hemlig gäst och industrilegend dyker upp och intervjuas.
		 Buffé serveras från 17.00. Seminariet hålls på svenska och engelska.

Fakta IR-symposiet 2011
Tid	Onsdag 9 mars, 15.30 –17.00 (registrering från 15.00)
Plats 	Operaterrassen, Stockholm
Pris 750 kr inklusive buffé och den nyutkomna nordiska rekommendationsboken
		 Recommendations & Financial Ratios från CFA Sweden (faktureras, moms tillkommer)
Arrangör 	Taurus Shared Value i samarbete med Financialhearings
Anmälan	Mail: info@taurus.se eller direkt på www.taurus.se
		Telefon: 08-411 43 80

Välkommen till en inspirerande eftermiddag fylld av ny kunskap
för dig som arbetar med information och investor relations.

