
 
 
 
 

 
 

Om Nordic Growth Market 
NGM er en autorisert børs med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Børsen ble grunnlagt i 1984 og er i dag et 
heleid datterselskap av Börse Stuttgart, Tysklands ledende børs for private investorer. NGM en komplett markedsplass for 
børshandlede investeringsprodukter og er en komplett arena for selskaper som vil notere eller liste seg. For mer informasjon om 
NGM, besøk www.ngm.se. Følg oss på Linkedin och Twitter. Nordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm, Mäster 
Samuelsgatan 42. 
 
Om Aktie Torget 
Aktie Torget er en børs bare for vekstselskaper og for engasjerte investorer. Selskapet tilbyr notering og handel med 
vekstselskapers aksjer og forretningsideen er å skape en sunn handelsplass for såvel vekstselskaper som investorer. Takket 
være samarbeid med SvD Börsplus, FinWire og Cision kan AktieTorget tilby de noterte selskapene synlighet. På AktieTorget blir 
vekstselskapene notert, deriblant selskaper som Cherry, Storytel og Bahnhof. Virksomheten står under tilsyn av den svenske 
Finansinspektionen.  
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NGM Börsen leverer handelssystem til 
AktieTorget. 
 
Fra og med 17.november i år kommer Elasticia, som eies og drives av NGM, til 
å bli AktieTorgets nye handelssystem. All handel på NGM og AktieTorget 
kommer dermed til å skje i samme handelssystem. 
 
Handelssystemet Elasisticia er utviklet av Nordic Growth Market og ble lansert 
høsten 2010. 
 
”Vårt handelssystem har siden lanseringen vist seg å være enormt robust og pålitelig. 
Vi har introdusert innovasjoner i handelssystemet som i dag er markedspraksis. 
Noen av Europas største “market makers” har tidligere valgt oss og priset vårt 
system. At nå til og med en markedsoperatør velger vårt handelssystem er ett 
ytterligere tegn på at NGM leverer topp kvalitet. Vårt tilbud til våre medlemmer blir nå 
enda sterkere, med om lag 200 selskaper og 12 000 andre verdipapirer. Det er med 
stor glede og optimisme at vi nå inngår dette samarbeidet med AktieTorget.” sier 
Tommy Fransson, Viseadministrerende direktør i NGM. 
 
”Skiftet innebærer flere fordeler for AktieTorget og våre kunder. Systemet kommer til 
å gjøre det lettere for oss å gjennomføre endringer for å svare på markedets behov. 
Det gjør det også enklere å utvide vårt tilbud til nye og eksisterende virksomheter, 
blant annet ved å på sikt kunne akseptere handel i flere nordiske valutaer. Dessuten 
skaper det bedre samarbeidsmuligheter omkring MiFid II. Investorene, selskapene og 
våre partnere kommer ikke til å merke noen skilnad når skiftet skjer i november – det 
var veldig viktig for oss i valget av system”, sier Peter Gönczi, administrerende 
direktør i AktieTorget, i deres pressemelding.  
 
 
Informasjon for medlemmer og integratører kommer til å skje separat samt at de vil 
være tilgjengelig på www.ngm.se/for-medlemmar/ 
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