
 
 
 
 

 
 

Nordic Growth Market 
NGM on auktorisoitu pörssi, jolla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Pörssi perustettiin vuonna 1984 ja 
se on nykyään Saksan johtavan yksityisasiakaspörssin, Börse Stuttgartin, kokonaan omistama tytäryhtiö.  NGM tarjoaa 
kokonaisvaltaisen markkinapaikan pörssinoteeratuille sijoitustuotteille sekä kiinnostavan areenan yhtiöille, jotka haluavat 
listautua pörssiin.  Lisätietoa NGM:sta löydät verkkosivuiltamme www.ngm.se. Seuraa meitä Linkedinissä ja Twitterissä. Nordic 
Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 42. 
 
AktieTorget 
AktieTorget on pörssi, joka on tarkoitettu vain kasvuyrityksille ja sitoutuneille sijoittajille. Yhtiö tarjoaa listauksen ja kauppapaikan 
kasvuyrityksen osakkeille ja sen liikeidea on luoda oikeudenmukainen markkinapaikka niin kasvuyrityksille kuin sijoittajillekin. 
Yhteistyökumppaneidensa SvD Börsplus, FinWire ja Cision ansiosta AktieTorget voi tarjota listatuille yrityksille näkyvyyttä. 
AktieTorgetiin listattuja kasvuyrityksiä ovat muun muassa Cherry, Storytel ja Bahnhof. Ruotsin Finansinspektionen valvoo 
pörssin toimintaa.  

Lehdistötiedote 21. kesäkuuta 2017 
 
NGM siirtää kaupankäyntitoimintansa 
AktieTorgetiin. 
 
17. marraskuuta tätä vuotta NGM:n omistamasta ja ylläpitämästä Elasticiasta 
tulee AktieTorgetin uusi kaupankäyntijärjestelmä. Kaikki kaupankäynti 
NGM:ssä ja AktieTorgetissa tulee tapahtumaan samassa 
kaupankäyntijärjestelmässä. 
 
Nordic Growth Marketin kehittämä Elasisticia-kauppajärjestelmä otettiin käyttöön 
syksyllä 2010. 
 
”Kaupankäyntijärjestelmämme on lanseerauksensa alusta alkaen osoittautunut 
erittäin vankaksi ja luotettavaksi. Olemme ottaneet järjestelmässämme käyttöön 
innovaatioita, että ovat tänä päivänä markkinakäytänteitä. Osa Euroopan 
suurimmista markkinatakaajista on jo aiemmin valinnut meidät ja kehunut 
järjestelmäämme. Se, että nyt jopa markkinaoperaattori valitsee 
kaupankäyntijärjestelmämme, on lisäosoitus siitä, että NGM tarjoaa huippulaatua. 
Tarjontamme jäsenillemme vahvistuu nyt entisestään, noin 200 yrityksellä ja 12 000 
muulla arvopaperilla. Otamme yhteistyön AktieTorgetin kanssa ilolla ja optimismilla 
vastaan", sanoo Tommy Fransson, NGM:n varatoimitusjohtaja. 
 
”Siirtyminen merkitsee monia lisää etuja AktieTorgetille ja asiakkaillemme. 
Järjestelmä tulee auttamaan meitä toteuttamaan muutoksia, jotka vastaavat 
markkinoiden tarpeisiin. Se helpottaa myös tarjonnan laajentamista uusille ja 
olemassa oleville yrityksille, pitkällä tähtäimellä esimerkiksi kaupankäyntiä monilla 
pohjoismaisilla valuutoilla. Siten se luo parempia yhteistyömahdollisuuksia MiFid II -
paketin puitteissa. Sijoittajat, yritykset ja kumppanimme eivät tule huomaamaan 
mitään eroa, kun siirto tapahtuu marraskuussa – tämä oli meille hyvin tärkeää 
järjestelmän valinnassa", sanoo Peter Gönczi, AktieTorgetin varatoimitusjohtaja, 
AktieTorgetin lehdistötiedotteessa.  
 
 
Tietoja jäsenille ja integroijille annetaan erikseen ja ne tulevat löytymään 
osoitteesta www.ngm.se/for-medlemmar/ 
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http://www.ngm.se/
https://www.linkedin.com/company/nordic-growth-market
https://twitter.com/ngmexchange
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