NORDIC AIF

– EN NY BÖRSLISTA FÖR AIF-FONDER

Din kompletta börsarena

VARFÖR BÖRSNOTERA EN AIF-FOND?
Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft och
i Sverige implementerades direktivet genom lagen
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Lagen innebär att många företag som tidigare inte
var reglerade nu anses bedriva tillståndspliktig verksamhet. Exempel på bolag som kan omfattas av de
nya reglerna är private equity-fonder och fastighetsfonder.
För att en AIF-förvaltare (svensk eller europeisk)
ska få marknadsföra en AIF-fond mot icke-professionella investerare i Sverige krävs ett separat
marknadsföringstillstånd från Finansinspektionen.
Ett sådant tillstånd utfärdas endast om fonden är
upptagen till handel på en reglerad marknad, dvs.

börsnoteras. Marknadsföringstillståndet utfärdas
i samband med AIF-fondens första handelsdag.
Det är viktigt att understryka att inte alla EU-länder
har valt att göra det möjligt att marknadsföra sig
gentemot icke-professionella investerare via en
börsnotering. En börsnotering i Sverige innebär
därmed inte att det är tillåtet att marknadsföra
fonden till icke-professionella investerare i hela EU.

NORDIC AIF - ANPASSAD FÖR AIF-FONDER
För att möta de nya kraven för AIF-fonder har NGM
skapat en ny börslista – Nordic AIF. Listan är en
reglerad marknad och har anpassats särskilt för
AIF-fonder. Här är noteringsprocessen snabb och
effektiv. Det innebär bland annat att det varken krävs
börsrevision eller legal granskning och det finns

heller inget krav på att den verkställande direktören
ska vara anställd i företaget. Förenklingarna möjliggörs av att Finansinspektionen själva gör en granskning i samband med AIF-förvaltarens tillståndsprövning. Den mindre omfattande noteringsprocessen
gör noteringen väsentligt mer kostnadseffektiv än
en vanlig bolagsnotering. Initial noteringsavgift är
50 000 kronor. Därtill kommer en månadsavgift på
5 000 kronor.
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NGM ERBJUDER EN KOMPLETT
BÖRSARENA FÖR ALLA
NGM EQUITY

För bolag som vill att även fonder och institutioner ska kunna handla deras aktie
finns NGM Equity. En notering här innebär
bl.a att bolagets aktier kan handlas av obegränsad investerargrupp, däribland utländska intressenter som endast får handla på
reglerade marknader. Kopplat till detta finns
även listan Nordic AIF, den första listan på
marknaden anpassad för AIF:er.

NORDIC MTF

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 är en ökad tillgång
till investerares kapital för vidareutveckling av
verksamheten och att steget till en börsnotering kan ske smidigare och mer kostnadseffektivt.

NORDIC PRE MARKET

SNABBGUIDE – VÄGEN TILL MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND
AIF-TILLSTÅND UTFÄRDAS

HANDLÄGGNINGTID

Bolaget får sitt AIF-tillstånd
av Finansinspektionen

1

NOTERINGEN GODKÄNNS

Finansinspektionen granskar prospektet.
Parallellt inleds noteringsprocessen hos NGM.

2
ANSÖKAN OM NOTERING

3

Bolaget upprättar ett prospekt och AIF-fonden
ansöker om notering på Nordic AIF hos NGM.

Noteringen på Nordic AIF godkänns av NGM
och kommuniceras till marknaden.

4
PROSPEKTET GODKÄNNS
Bolagets prospekt godkänns
av Finansinspektionen.

5

6
MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND

Finansinspektionen utfärdar marknadsföringstillstånd.

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 bolaget för en börs
eller marknadsplats.

NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE

NDX är NGM:s kompletta marknadsplats
för börshandlade Investeringsprodukter. Här
finns närmare 8000 instrument noterade,
bland annat strukturerade produkter, warranter, bonds, derivat och ETF:er. All handel på
NDX sker i ett eget utvecklat handelssystem,
Elasticia©. NDX erbjuder även en plattform
för utbildning som även riktar sig till privatinvesterare.

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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