
 

 
 
Pressmeddelande från Ortoma AB 
Göteborg den 3 februari 2023 

 
Ortoma AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm 

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för 
upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med 
detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight. Bolagets sista dag för handel 
på Spotlight Stock Market är den 17 februari 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är 
den 20 februari 2023. Aktieägare i Ortoma kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband 
med listbytet. 

Ortomas aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Den 19 december 2022 meddelade Bolaget att 
styrelsens ambition är att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm. 
 
Ortoma har tidigare meddelat avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North 
Growth Market. Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt 
mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats 
till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett brett investerarkollektiv med privata, 
professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta 
bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling. I samband med detta 
offentliggörande har Bolaget publicerat en intervju med Styrelseordförande Gunnar Németh som 
kommenterar listbytet på Bolagets hemsida: https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/ 
 
Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget fullföljer sitt Erbjudande enligt plan och att tillräcklig likvid 
inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader; (ii) Spridningskravet 
uppfylls för Bolagets B-aktier; (iii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll 
innan handeln påbörjas på First North Growth Market Sweden; och (iv) ingenting inträffar i Bolaget före 
första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen. 
 
Ortoma har med anledning av listbytet upprättat ett Tilläggsdokument som kommer att publiceras på 
Bolagets hemsida den 16 februari 2023. Prospektet, publicerat den 25 januari 2023, utgör 
Bolagsbeskrivning tillsammans med Tilläggsdokumentet. Tilläggsdokumentet har enbart upprättats i 
samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte 
något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella 
instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. 
 
Ortomas aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet ORT B på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har 
Norma AB varit legal rådgivare till Ortoma. 

 
Ortoma – Improved Performance 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Ortomas vd Linus Byström  
e-post: info@ortoma.com 

 
Om Ortoma AB (publ) 
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 
Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför 
operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt 
sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för 
patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av 
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid 
operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM 

https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/


 
kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp 
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 

 


