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Penneo forlader First North: "Det har været en
succesfuld rejse"
Vækstbørs: It-virksomheden Penneo ringede mandag morgen med klokken og satte
handlen i gang på hovedbørsen i København, Nasdaqs Main Market. Skiftet fra vækst- til
hovedbørsen skal være med til at tiltrække større og internationale investorer.
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Det var med en lettere ekstaktisk stemning, at Penneo-direktør Christian Stendevad,
bestyrelsesformand Christian Sagild og Nasdaqs noteringschef, Carsten Borring, mandag morgen
præcis kl. 09.00 kunne trykke på knappen og ringe med den famøse Nasdaq-klokke.
”First North har været en inkubator for os som vækstvirksomhed de sidste to år, hvor vi målrettet har
arbejdet med at professionalisere vores processer, regnskaber og alt det, der skal til, for at vi kan
komme på Main Market, som har været vores ambition fra start,” siger adm. direktør Christian
Stendevad oven på skiftet.
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Han fortæller, at den største fordel ved skiftet i Penneos optik er øget synlighed — både blandt kunder
og potentielle investorer.
”Vi kan allerede nu mærke, at interessen bliver større, og det er vigtigt for os som børsnoteret
virksomhed at kunne tiltrække investorer,” siger Christian Stendevad.
Fra scenen fremhævede han, hvordan noteringen på Nasdaqs hovedmarked skal styrke Penneos
position, understøtte den fortsatte vækst og sætte skub i internationaliseringen af virksomheden.
Nasdaq: Et textbook-eksempel
Publikum klapper og hujer i takt med, at handlen sætter ind og Penneos aktiekurs umiddelbart kravler
opad på storskærmen.
Den startede i kurs 21,4 og steg til 22,45 i løbet af de første 40 minutter.
Selve det fysiske skifte foregår i Penneos lokaler på Vesterbro i København, hvor de fremmødte
repræsenterer medarbejdere, investorer, samarbejdspartnere og selvfølgelig et solidt fremmøde fra
Nasdaq.
”Det er et textbook-eksempel på, hvordan et First North-selskab kan komme videre på hovedmarkedet
og forhåbentlig blive der i mange år fremover,” siger noteringschef ved Nasdaq, Carsten Borring, som
uddyber:
”For os er Penneos rejse en, som vi forestiller os, at de fleste selskaber på First North skal tage i hver sit
tempo. Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have, at de unge selskaber på First North også har plads til
at udvikle sig og sætte retningen, og det ser vi nu, at virksomheder som Penneo gør,” siger han.
Selvom virksomhederne i teorien kan blive på First North og ikke behøver at rykke over til
hovedmarkedet, er det alligevel en naturlig udvikling for mange, fortæller noteringschefen. Penneo får
nemmere ved at realisere sit potentiale og vokse yderligere på hovedmarkedet.
”For os handler det også om størrelse, og vi ser gerne, at virksomhederne når en størrelse som Penneo,
så de får det fulde potentiale ud af at komme op i det investorforum, hvor der er flere institutionelle
investorer,” siger Carsten Borring.
”Der må man også bare sige, at Penneo har fået en blåstempling, ikke bare ved at komme ind på
Nasdaq Main Market, men også i kraft af at have fået en investor som ATP med ombord,” tilføjer han.
Mere omstændig proces
Christian Stendevad fortæller, at han og Penneo aldrig har været i tvivl om, hvorvidt et børsskifte var
den rigtige vej for virksomheden at gå.
”Vi synes, det har været en succesfuld rejse, og det at vi står her i dag beviser det. Vi har lært rigtig
meget af at være på First North, og hele måden at kommunikere på og være transparent over for
investorerne har vi lært rigtig meget af. First North er et godt sted at starte, for vi har løbende kunnet
professionalisere os under lidt løsere krav,” siger han.
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En af de hyppigste udfordringer ved skiftet fra First North til Main Market er det øgede omfang af
regler, både i forhold til kommunikation og interne processer.
Carsten Borring mener dog, at Penneo som selskab er godt klædt på til at håndtere de udfordringer.
”Lige præcis Penneo kender jo compliance, for de er født ind i det, og det er det, de lever af, så måske
de endda synes, at det er sjovt, hvor andre selskaber kan se det som en byrde,” siger han.
Penneo er det første selskab i år, der bliver noteret på Nasdaq Main Market i København og nummer
22 på listen, hvis man ser på hele Norden. Virksomheden er desuden den første danske virksomheder,
der rykker fra First North til hovedbørsen siden Green Mobility i december 2020.
Penneos aktie sluttede sin første handelsdag på hovedbørsen i kurs 21,95 — 0,55 højere end den
startede.
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