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Pressmeddelande den 26 oktober 2021 

Nordic Growth Market lanserar NGM PepMarket och 

Investment AB Spiltan blir först ut att listas 

Idag lanserar börsen Nordic Growth Market en ny innovativ marknadsmodell NGM 

PepMarket utvecklad i samarbete med Pepins. Investment AB Spiltan blir första bolag som 

listas. 

NGM PepMarket är en ny innovativ marknadsmodell med veckovis handel på tisdagar som på ett 

enklare sätt ska främja långsiktiga investeringar och tillgängliggöra kapital. Investment AB 

Spiltan blir det första bolaget att handlas. NGM PepMarket blir ett nytt handelssegment hos 

Nordic Growth Market med samma krav på bolagen som på Nordic SME, NGM:s marknadsplats 

för tillväxtbolag. Spiltanaktien kommer därmed att kunna ägas via ISK och handlas via NGM:s 

medlemmar som nätmäklare och banker.  

”Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer i finansbranschen. 

Det var en fantastiskt folkfest med över 400 aktieägare som vallfärdat till Berns för att vara med 

oss när vi ringde i börsklockan. Vi har alltid förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel, 

då vi anser att det främjar långsiktighet hos aktieägarna. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i vår 

tillväxtresa på NGM PepMarket,” säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. 

”Vi välkomnar idag Investment AB Spiltan till NGM PepMarket. Det är en historisk dag då vi 

även lanserar ett nytt handelssegment med veckohandel som medför att vi kan erbjuda en 

marknadsmodell för de bolag som vill främja långsiktiga investeringar med handel en gång i 

veckan. Vi har en lång tradition av innovation och är glada över att kunna tillmötesgå efterfrågan 

hos bolag som investerare och ser fram emot att följa Spiltans fortsatta tillväxtresa”, säger 

Magdalena Hartman, vd för Nordic Growth Market. 

”Många av de bolag Pepins hjälper med kapitalanskaffning har målet inställt på en framtida 

börsnotering. Samarbetet med Nordic Growth Market möjliggör att vi nu får ett naturligt steg för 

våra bolagskunder som är mogna för den noterade miljön på ett sätt som främjar långsiktigt 

ägande, med fokus på fortsatt tillväxt”, säger Philip Scholtzé, tf. vd Pepins. 

För ytterligare information kontakta: 

Anders Isakson, Presskontakt, Nordic Growth Market, mob: 0720 71 21 68,  

e-post: anders.isakson@ngm.se  

https://www.ngm.se/
https://www.linkedin.com/company/nordic-growth-market/
https://twitter.com/ngmexchange
mailto:anders.isakson@ngm.se

