
	  
	  

Om NGM 

Nordic Growth Market (NGM) er en autoriseret børs, der har virke i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Børsen blev grundlagt 
i 1984 og er i dag et helejet datterselskab til Börse Stuttgart, der er Tysklands førende børs for private investorer. Vi tilbyder en 
komplet markedsplads til børshandlende investeringsprodukter og stiller en komplet arena til rådighed for virksomheder, der vil 
notere eller liste sig. For yderligere oplysninger om NGM henvises til http://www.ngm.se/?lang=da. Følg os på LinkedIn og 
Twitter; https://twitter.com/ngmexchange. 

	  
	  
	  
	  

 

Pressemeddelelse d. 15. november 2016  

NGM-børsen tilbyder finske firmaer nye noteringsmuligheder 

Nordic Growth Market (NGM) tilbyder nu finske firmaer mulighed for aktienotering på den 
regulerede liste NGM Equity, samt den ikke-regulerede liste Nordic MTF. Samtidig åbnes også 
platformen for det unoterede firma, Nordic Pre Market, for finske virksomheder. 
 
Nordic Growth Market (NGM) har tilbudt finske investorer en handelsplatform for børhandlede 
produkter, NDX (Nordic Derivatives Exchange), siden 2010. Nu begynder de sågar deres 
virksomhedsvirke og begynder at tilbyde finske virksomheder notering af deres aktier i EUR og SEK.  

NGM vil stille de samme lister til rådighed for de finske firmaer, som de i dag tilbyder de svenske, det 
vil sige NGM Equity (reguleret børsliste) og Nordic MTF (ureguleret liste). Platformen for unoterede 
virksomheder, der hedder Nordic Pre Market, vil også blive åbnet for de finske virksomheder. Det 
åbnede i Sverige i løbet af 2013. 

I dag er Nasdaq den eneste børs, som er i spil på det fiske marked på virksomhedssiden. At kunne 
tilbyde markedet et alternativ anses af NGM-børsens VD, Roger Peleback, for at være anledningen til 
lanceringen.  

- Der skal konkurrence til, hvis et marked skal udvikle sig, og på det finske marked er der behov for en 
kundeorienteret børs, som tager et større ansvar for at hjælpe virksomheder med at vokse. Jag er 
sikker på, at vores stærke kundefokus og vores omkostningseffektive løsninger kommer til at være 
meget interessante for mange virksomheder, siger Roger Peleback.	  

Finske virksomheder, der i øjeblikket noterer sig på NGM kommer, nøjagtig som svenske 
virksomheder, til at få en del af handelsindtægterne i den såkaldte indtægtsfordelingsmodel, som 
NGM er de første i verden til at tilbyde. Det betyder, at alle finske virksomheder får 25 procent af 
NGM’s indtægter, som dannes, når virksomhedens aktier omsættes på børsen. NGM kommer også til 
at foretage journalistisk overvågning af de finske virksomheder via et samarbejde med et 
nyhedsbureau.	  
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