Corpura är en finansiell
rådgivare som arbetar långsiktigt,
innovativt och nära kunden.

Om oss
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance
och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag
på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, innovativt och,
framför allt, nära våra kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn.
Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och
institutionella investerare. De större investerarnas inställning till
ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam
transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare
framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning
och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en
omfattande kompetens på området och kan erbjuda högkvalitativa
helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra kunder.

Corporate Finance
Våra medarbetare har mycket bred erfarenhet av börsintroduktioner, företrädesemissioner och andra aktierelaterade
transaktioner. Vi har ett stort nätverk av privata och institutionella
investerare där våra relationer bygger på tillit och tidigare
framgångsrika affärer.
För att uppnå kvalitet genom hela behovskedjan arbetar vi selektivt
och nära våra kunder. Genom åren har vi genomfört ett stort antal
uppdrag med mycket goda resultat.

Vi erbjuder följande tjänster:
•

Kapitalanskaffningar

•

Företrädesemissioner

•

Noteringar och listningar

•

Blockpost-transaktioner

•

Spridningsemissioner

•

Riktade emissioner för noterade och/eller onoterade bolag

•

Garantikonsortium och teckningsåtagande

•

Projektledning

Certified Advisor
Bolag som är eller ska noteras på Nasdaq First North måste anlita
en så kallad Certified Advisor ”CA” som säkerställer att bolagen
uppfyller First Norths krav och regler. Corpura erbjuder bl.a. följande
CA-tjänster för bolag som är noterade eller ska noteras på First North:
•

Rådgivning i samband bolagets ansökan

•

Rådgivning och stöd till bolagets styrelse och ledning

•

Övervaka att bolaget, vid ansökan och därefter, efterlever
de regler som gäller

•

Övervaka att bolaget löpande uppfyller kraven för handel på
First North och kraven på bolagets aktiemarknadsinformation

Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och
institutionella investerare.Corpura Equity är tillgängligt för alla
som är aktieintresserade oavsett storlek på aktieportfölj.
Välkommen att gå med i Corpura Equity – investerarnätverket
som får ta del av löpande investeringsmöjligheter.
Läs mer om och anmäl dig till Corpura Equity på www.corpura.se.

Styrelse och ledning
Fredrik Holst

Tobias Ekelin

Kristofer Westergren

VD/Partner

Partner/Styrelseledamot

Partner/Styrelseledamot

Fredrik har genom åren förvärvat en
bred erfarenhet från den finansiella
sektorn. Fredrik har ett stort kontaktnät
av institutionella investerare från sin tid
på Danske Bank. Fredrik är VD på
Corpura och har tidigare arbetat på
Danske Bank Institutional Banking och
Derivatives & Securities Services Sales
samt på ett annat värdepappersbolag.

Tobias har en mycket bred erfarenhet av
finansbranschen och genom åren har han
byggt upp ett stort kontaktnät av både
privata och institutionella investerare.
Tobias grundade Corpura 2012 och har i
över tio år arbetat som aktiemäklare och
rådgivare på Carnegie Investment Bank
och Handelsbanken. Tobias har även
under flera år varit VD för ett värdepappersbolag med tillstånd från
Finansinspektionen.

Kristofer har genomfört ett stort antal
transaktioner, noteringar och kapitalanskaffningar och har arbetat med
corporate finance sedan 2007. Kristofer
har erfarenhet av styrelsearbete från
flera entreprenörsledda tillväxtbolag.
Kristofer grundade Corpura 2012 och
har under flera år arbetat med finansiell
rådgivning och corporate finance på ett
värdepappersbolag med tillstånd från
Finansinspektionen.

+46 (0) 73-374 17 11
tobias.ekelin@corpura.se

+46 (0) 73-752 35 55
kristofer.westergren@corpura.se

Andreas Stenbäck

Christian Riddarbo

Kontakt

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Andreas har lång erfarenhet från
corporate finance-branschen och
från styrelsearbete i en rad små- och
medelstora svenska bolag. Andreas
är idag delägare och ansvarig för den
svenska verksamheten på Keystone
MCF Corporate Finance med fokus på
(M&A). Andreas är styrelseordförande
på Corpura. Andreas sitter även i
styrelserna för bland andra Combined
Excellence AB och Hjältevadhus AB.

Christian är advokat på MAQS Advokatbyrå. Christian är specialiserad inom
bolagsrätt och har lång erfarenhet av att
hantera legala frågeställningar. Christan
är styrelseledamot på Corpura. Christian är även styrelseledamot i Fortinova
Fastigheter AB samt engagerad i ideella
organisationer som Göteborg och Skånes
gatutidning Faktum och Ung Cancer.

+46 (0) 70-366 09 48
fredrik.holst@corpura.se

info@corpura.se
www.corpura.se

