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Devyser Diagnostics inleder samarbete med 
estimattjänsten Pinpoint Estimates

Diagostikbolaget Devyser Diagnostics AB inleder ett samarbete med estimatplattformen 
Pinpoint Estimates för att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna. Pinpoint är en 
öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och 
delårsrapporter.

Devyser Diagnostics noterades den tionde december 2021 och är på en spännande tillväxtresa. 
Tillsammans med Pinpoint får vi nu möjlighet att få ytterligare insikter om marknadsförväntningar, 
mer än enbart genom aktiekursreaktioner. Vi ser det som ett bra sätt att få feedback på hur vi 
kommunicerar och skapa ökad transparens, säger Sabina Berlin, CFO på Devyser Diagnostics.
 
Genom Pinpoint kan Devyser Diagnostics kontinuerligt få sammanställningar av
marknadsförväntningar och därigenom få insikter om hur den breda allmänheten tar emot och 
uppfattar händelser kring bolaget. Samarbetet inleds omedelbart, vilket innebär att vem som helst 
nu genom några mycket enkla steg kan bidra med sin förväntansbild inför Devyser Diagnostics 
kommande rapporter från och med idag.

Genom att lämna estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde (konsensusestimat) som 
tas fram med hjälp av algoritmer, samt en referenspunkt som görs tillgänglig för hela marknaden. 
Bolaget uppmanar nu alla sina aktieägare och intressenter att bidra med sin förväntansbild inför 
rapporterna för att skapa en ökad transparens både för bolaget och marknaden i stort.

Vi ser fram emot att bidra till en tvåvägskommunikation mellan Devyser Diagnostics och den 
breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas 
emot och tolkas, säger Natasha Belinska VD på Pinpoint.

För mer information, vänligen kontakta:

Pinpoint Estimates
Natasha Belinska, VD
Tel: +46-76 881 58 73
natasha@pinpointestimates.com
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Om Pinpoint Estimates

Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat 
inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda 
marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar 
snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det 
är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/
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