
Analys 
verktyget som hjälper dig att analysera ägandet
i ditt bolag snabbt och effektivt



Som kund hos oss kan du med hjälp av vår 
tjänst Analys enkelt och effektivt analysera och 
sortera information om ägarna av bolagets 
värdepapper. Du kan själv ta fram rapporter 
utifrån vilken information du behöver.

Du kan välja mellan sammanställningar över:

• de största ägarna, sorterade antingen på innehav 
eller antal röster

• samtliga ägare, med eller utan adressuppgifter

• förändringar i ägandet – vem som har sålt och 
köpt innehav i bolaget

• ägarstruktur.

Ägargruppering för fonder 

I Analys hittar du även våra fördefinierade 
ägargrupperingar av samhörande svenska fonders 
innehav i bolagets aktier. Dessa grupperingar har 
vi utarbetat tillsammans med fondbolagen. Du kan 
också själv definiera ägargrupper efter dina behov.

Prenumerera på Analys

Genom att prenumerera på tjänsten får du enkelt 
tillgång till information om alla ägare i ett och 
samma register.

Du kan välja bland följande 
rapporteringsperioder:

• Uppdatering antingen halvårsvis, kvartalsvis 
eller månadsvis .Med någon av dessa perioder  
får du tillgång till alla ägare som har sitt innehav 
registrerat på ett värdepapperskonto eller på 
en depå, d.v.s. både direktregistrerade och 
förvaltarregistrerade ägare

• Med uppdatering varje dag får du tillgång till 
information om de direktregistrerade ägarna. 
Med denna rapport kan även få information 
om andra anslutna värdepapper som t.ex. 
obligationer, konvertibler, teckningsoptioner och 
warranter.

Filformat

Du kan beställa rapporter i antingen text- eller 
PDF-format. Rapporterna går att importera till 
program som t.ex. Microsoft Excel eller Microsoft 
Access. 

En viktig del i det löpande Investor Relations-
arbetet är att noga följa utvecklingen
av ägandet i ditt bolag.

Utländskt ägande

Vi erbjuder även en tjänst som ger dig information 
om det utländska aktieägandet i ditt bolag. Med 
tjänsten får du tillgång till utländska institutionella 
aktieägare som inte syns i ägarförteckningarna i 
exempelvis Analys, eftersom de döljer sig bakom 
utländska förvaltare.

En viktig del i det löpande Investor Relations-arbetet är att noga följa utvecklingen  
av ägandet i ditt bolag.
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En av våra mest populära rapporter är Snapshot. 
Med Snapshot får du snabbt en överblick över 
de mest relevanta aktiviteterna bland bolagets 
aktieägare. Informationen i Snapshot baseras på 
tjänsten Analys och visar en jämförelse av ägardata 
för den senaste månaden, föregående månad 
och det senaste årsskiftet. Snapshot levereras 
månadsvis i PDF-format via e-post. Du kan även få 
tillgång till Snapshot via vår app.

Ladda ner Snapshot appen

Du kan ladda ner vår app från Appstore för iPad 
eller Google Play för Android. Sök på ”Euroclear 
Sweden IssuerCorner”. Appen går enbart att ladda 
ner via en surfplatta, och inte via mobiltelefonen. 
Därför kan du bara hitta appen när du söker via din 
surfplatta.

Snapshot – få en snabb överblick 
över de viktigaste förändringarna
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Kontakta oss 
så berättar vi mer.


