PÅ VÅR ARENA MÖTER
VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE

Din kompletta börsarena

TILLSAMMANS SKAPAR DE
VÄLMÅENDE BOLAG
RUSTADE FÖR FRAMTIDEN

FOKUS PÅ TILLVÄXT
– välkommen till din börsarena
Alla är överens om att samhället behöver välmående, innovativa och konkurrenskraftiga
företag. Tillsammans skapar de fler arbetstillfällen, ekonomisk trygghet och välfärd.
På Nordic Growth Market (NGM) arbetar vi med företagen i fokus och vårt mål är att
erbjuda dem den mest attraktiva och prisvärda börsarenan.
Hos NGM finns en plats för alla bolag, oavsett storlek. För dem som inte är redo för listning
eller notering erbjuder NGM plattformen Nordic Pre Market. Här får bolagen chansen att
förbereda sig innan handeln i aktien inleds. Det gör att nästa steg blir enklare och mer
framgångsrikt. För de bolag som vill lista sig erbjuder vi marknadsplatsen Nordic MTF
och för dem som vill börsnoteras finns NGM Equity. Oavsett val av plattform får bolagen
professionellt stöd i alla faser.

NORDIC PRE MARKET

– den optimala förmarknaden till börsen
För mindre bolag som planerar en framgångsrik
börsintroduktion har NGM byggt upp en förmarknad
till börsen som är unik i sitt slag. Nordic Pre Market
är en väg att introducera bolaget för finansmarknaden. Här får ditt bolag bland annat:
 tillgång till rådgivning och stöd som förbereder
för de regelverk och de villkor som gäller på en
börs eller marknadsplats.
 möjlighet att positionera bolaget på kapitalmarknaden och därigenom öka chansen för
en lyckad listning eller börsnotering.
 möjligheten att känna av investerarintresset
via emissionsklubben.
 en smidig process med kort handläggningstid
när bolaget är redo för listning eller notering.

VARFÖR NGM?
Det finns många fördelar med att vara noterad eller listad på vår börsarena.
Oavsett storlek erbjuds våra bolag:
 vår unika intäktsmodell där bolagen får 25% av intäkterna som genereras när den
egna aktien handlas. Ett bolag kan därmed själv vara delaktig i att skapa en betydande
intäktsökning och därigenom öka värdet på det egna bolaget.
 ett starkt nätverk och stöd i samband med kapitalanskaffning.
 aktiehandel via ett högteknologiskt och skräddarsytt handelssystem.
 en kvalitetstämpel genom att förknippas med en nytänkande och flexibel börs i stark
tillväxt. NGM är bland annat ledande i Norden inom börshandlade investeringsprodukter
och erbjuder handel i allt från kaffebönor till Twitter.
 möjligheten att notera företagsobligationer och andra finansiella produkter.
 personlig och kvalificerad service från engagerade medarbetare.

NORDIC MTF

NGM EQUITY

För bolag som vill lista sig och erbjuda daglig handel
i den egna aktien tillhandahåller NGM marknadsplatsen Nordic MTF. Några av fördelarna med en
listning:

För bolag som vill att även fonder och institutioner
ska kunna handla deras aktie erbjuder NGM en
börsnotering på NGM Equity. Det innebär bland
annat att:

 ökad tillgång till investerares kapital för vidareutveckling av verksamheten.
 del av börsens intäkter från aktiehandeln och
därigenom ett ökat värde på bolaget.
 regelverk med större flexibilitet.
 tillgång till ett starkt nätverk av mentorer och
rådgivare.
 steget till en börsnotering kan ske smidigt och
kostnadseffektivt.
 enkelt att köpa, sälja och följa aktiens utveckling
via ett stort antal banker och fondkommissionärer.

 bolagets aktier kan handlas av en obegränsad
investerargrupp, däribland utländska intressenter
som endast får handla på reglerade marknader.
 alla noterade bolag får ta del av börsens intäkter
från aktiehandeln och därigenom kan värdet på
bolaget öka.
 bolaget får den kvalitetsstämpel en börsnotering
ger vilket ökar attraktiviteten som arbetsgivare
och affärspartner.
 bolagen erbjuds parallellnotering via vår ägare
Börse Stuttgart. Detta möjliggör handel på den
europeiska marknaden.

– komplett marknadsplats för listning

– när ditt bolag är redo för börsnotering

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet
främst i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är
sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats
för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en attraktiv
arena för bolag som vill notera eller lista sig. Vår organisation präglas av
snabbrörlighet och innovation och vi har förmånen att kunna erbjuda det
lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora nätverkets styrka.
Genom att arbeta nära våra kunder och marknaden kan vi utvecklas när
behoven och omgivningen förändras. Hos oss får våra kunder möjligheten
att uppnå sin fulla potential.
För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se och följ oss
på Twitter; twitter.com/ngmexchange, #NGMbörsen.
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