
Safe Lane Gaming AB:s (publ) har godkänts för notering på Nordic SME
på Nordic Growth Market SME, första dag för handel är 18 feb 2021.
Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Safe Lane Gaming AB:s (publ) (“SLG” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till
handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel på Nordic Growth Market kommer att vara den 18 februari 2021.

4 februari 2021 Stockholm

Sista dagen för handel på Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har beslutats till den 17 februari 2021. Safe Lane Gamings aktier kommer att 
fortsätta handlas under kortnamnet (ticker) SLG B med nuvarande ISIN-kod SE0002081166 på Nordic SME. Aktieägare i SLG kommer inte 
behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Markets är en av de ledande nordiska börserna med mer än 30 års erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag. Genom 
deras marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillhandahåller de handel i mer än 15 000 instrument som aktier, obligationer, AIF:er 
och derivat. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, en av Tysklands största marknadsplatser för privatpersoner.

Jesper Nordh, CEO:
“Jag ser med glädje fram emot samarbetet med Nordic Growth Market. Safe Lane Gaming har idag användare över världen hela, att 
byta till NGM är i tydlig linje med vår strategi och möjliggör för framtida parallellnotering i såväl Sverige som Tyskland. Vi ser därför 
stora möjligheter till att kunna växa enligt vår plan, tillsammans med Nordic Growth Market och våra aktieägare”.
 

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329 
ir@safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för
allmänheten. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.safelanegameing.com


