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Prislista Nordic SME & NGM PepMarket 2023 

Prislistan gäller från och med 1 januari 2023. Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms. 

Noteringsavgifter 

▪ Noteringssavgift 
Avgiften avser en granskningsprocess av normal omfattning ochbetalas i förskott. 

Noteringssavgiften återbetalas ej om granskningen inte leder till notering av bolagets 

aktier. 

100 000 

▪ Noteringsavgift vid byte av marknadsplats 
Avgiften avser en granskningsprocess av normal omfattning och betalas i förskott. 

Noteringssavgiften återbetalas ej om granskningen inte leder till notering av bolagets 

aktier. 

20 000 

▪ Vid godkänd noteringsansökan 85 000 

Månadsavgifter 

▪ Löpande månadsavgift – Nordic SME 14 000 

▪ Löpande månadsavgift – NGM PepMarket 11 500 

▪ Löpande månadsavgift extra aktieslag/serier 6 000 

Avnotering 

▪ Avnoteringsavgift 150 000 

▪ Avbruten noteringsprocess 

Avgiften gäller vid emittents val av annan marknadsplats. 

85 000 

Emissioner 

▪ Emissionsavgift  
Emissionsavgift utgår vid emission av aktier och/eller aktierelaterade värdepapper. 

Undantag gäller vid emission i direkt samband med bolagets ursprungliga notering 

(IPO). Undantag gäller även i normalfallet vid riktade emissioner. 

27 500 

▪ Avgift i samband med notering av övriga aktierelaterade värdepapper  
Avgiften avser påbörjad tolvmånadersperiod och gäller t.ex. teckningsrätter (TR), 

uniträtter (UR), betalda tecknade aktier (BTA), betalda tecknade units (BTU), 

teckningsoptioner (TO) och konvertibla skuldebrev (KV). 

27 500 

▪ Avgift i samband med aktiesplit eller sammanslagning av aktier  27 500 

Övrigt 

▪ Namnbyte 

Avser bolags- och/eller kortnamn. 

10 000 

 

Om bolagets aktier är noterade på Nordic SME eller NGM PepMarket under en tid som understiger tolv månader ska bolaget ändå vara skyldigt att 

betala sammanlagt tolv månaders avgifter. Bolaget är skyldigt att betala avnoteringsavgift enligt denna prislista även i de fall NGM:s disciplinnämnd 

eller noteringskommitté har beslutat om avnotering. 

Om bolaget genomgår en väsentlig förändring, eller förändrar sin verksamhet på annat sätt i en sådan omfattning att bolaget framstår som ett nytt 

företag, kan NGM komma att initiera en utredning motsvarande den noteringsprocess som gäller för ett helt nytt bolag som ansöker om notering på 

Nordic SME eller NGM PepMarket. Om det nyss nämnda inträffar, kan bolaget bli skyldigt att betala granskningsavgifter i enlighet med vad som 

anges i denna prislista. 


