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PRESSMEDDELANDE 
 

Mr Green flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista 
 
Mr Green flyttas upp till Mid Cap-listan efter att Nasdaq Stockholm gjort sin 
årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Flytten innebär att  
Mr Green betecknas som ett Mid Cap-bolag från och med den 2 januari 2018. 
 
Nasdaq Stockholms årliga granskning baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under 
november månad. Årets granskning har lett till att Mr Green flyttas från Small Cap- till Mid 
Cap-listan.  
 
Mr Green noterades på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista den 30 november 2016. 
 
”Flytten till Mid Cap-listan är ett tecken på att vi är en snabbväxare med en stark 
marknadsposition”, säger Per Norman, VD för Mr Green & Co. ”Vi har genomfört en 
turnaround av företaget och ska fortsätta leverera på våra finansiella mål om en årlig 
tillväxttakt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 20 procent senast 2019.” 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel 072 230 91 91, per.norman@mrg.se 
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se 
 
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda 
underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och 
har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt 
gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 220 anställda. Huvudkontoret och 
den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr 
Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens 
i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och från 2 januari 2018 på Mid Cap-listan. 
Läs gärna mer på www.mrg.se. 
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