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Välkommen till aktiehandel i Relation & Brand AB via
Alternativa aktiemarknaden
Relation & Brand AB (publ) har beslutat om att flytta handeln av sin aktie från
Aktietorget till Alternativa aktiemarknaden. Syftet med flytten är att skapa en högre
likviditet i aktien samt reducera bolagets kostnader.
Relation & Brand AB har tillsammans med Alternativa aktiemarknaden beslutat att
inleda handel i aktien från och med den 12 juni 2013. Alternativa har idag ca 6 000
privata och institutionella registrerade investerare som kunder. Kurser från handeln
hittar du förutom på Alternativas hemsida bland annat på di.se, svd.se, dn.se och i
tidningen Dagens Industri på måndagar.
Enkel registrering och lättillgänglig information
Du kan handla direkt hos Alternativa eller via de flesta banker och mäklarfirmor. Vill
du handla direkt ska du registrera dig som kund hos Alternativa. Registreringen är
kostnadsfri och sker via Alternativas hemsida www.alternativa.se. Du kan också ringa
Alternativa på 08 – 673 17 90 för mer information och få en blankett hemsänd.
Handeln
Handeln vid varje handelsperiod sker till ett pris som fastställs efter två inledande
dagars orderläggning. Köp- och säljorder läggs via hemsidan, via e-post
info@alternativa.se eller telefon (08 – 673 17 90) direkt till Alternativa.
Från och med den tredje dagen, 14 juni, finns därmed ett fastställt pris för aktien.
Orderläggning till det fastställda priset pågår därefter mellan den 14 och 17 juni. Efter
avslutad handel skickas avräkningsnotor med betalnings- eller leveransinstruktioner till
dem som genomfört affär. Din vanliga aktiedepå/VP-konto kan användas.
För ytterligare information:
Nichlas Spångberg, VD Relation & Brand AB
Tel: 08-586 111 02
e-post: nichlas.spangberg@relationbrand.com
Victor Helbrink alt Marcus Bonsib, Alternativa aktiemarknaden
Tel: 08-673 17 90
e-post: info@alternativa.se

Relation & Brand jobbar med relationsmarknadsföring. Vi erbjuder rådgivning och konceptutveckling
för din kundkommunikation och tar också ansvar för att idéerna förverkligas med hjälp av vår
kommunikationsplattform. Det som skiljer oss från andra är vår tekniska kompetens och vårt
arbetssätt där strategi och systemstöd knyts samman.
Vi skapar kundkommunikation som hjälper dig att hitta rätt kunder och öka deras värde genom att få
dem att köpa mer, oftare, för ett högre värde – under en längre tid. Vi sätter upp tydliga, mätbara mål
för kommunikationen och skapar personliga dialoger. Resultatet är ökad försäljning och lönsammare
affärer.
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