
  

 

2E Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler 

än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2E Group teater, musikal, show och konsert, förmedlar 

artistbokningar och skapar specialbeställd underhållning. En annan del av verksamheten är dinnershow, som 2E Group erbjuder på fyra av 

tio egna arenor. Inom affärsområde E-handel bedriver 2E Group e-handel inom show, musikal, teater och konsert. På SHOWTIC.se erbjuds 

såväl koncernens egna som andra aktörers produktioner. Inom affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför dotterbolaget 

Hansen möten med hela världen som arbetsfält. 2E Group är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.. 

 

 
 
 

 
 
2E Groups aktie listas från och med den 21 december  
på First North Premier 
 

Aktien i 2E Group byter handelsplats från First North till First North Premier den  

21 december 2015.  

 

- Förflyttningen till Premier-segmentet är ett kvitto på bolagets interna kvalitet och en 

signal till aktieägare och investerare att företagets ambition är att ha en hög grad av 

transparens, säger Jan Friedman, styrelseordförande 2E Group. 

  

2E Groups finansiella rapportering sker sedan 1 januari 2014 i enlighet med IFRS. 

Första dag för handel på First North Premier är den 21 december 2015. 

 

 

 

Om First North Premier 

På First North finns ett särskilt segment; First North Premier. Bolag som handlas inom detta segment följer 

striktare regler vad gäller informationsgivning samt redovisningsprinciper än de bolag som är noterade på First 

North. Dessa krav överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX. 

 

First North Premier är utformad för att ytterligare hjälpa bolag på First North öka synligheten mot investerare 

och därmed erhålla en ökad likviditet. First North Premier har även en stödjande roll som syftar till att hjälpa 

bolagen bli mer investeringsvänliga och för att förbereda dem för en notering på NASDAQ OMX Stockholm. 

 

First North Premier är ett segment inriktat mot bolag som gör ett medvetet beslut att följa högre krav för 

informationsgivning och redovisningsnormer än de vanliga reglerna som gäller på First North. Detta ställer 

högre krav på transparensen, vilket ger fördelar till både noterade bolag och investerare. 
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