
 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 

grundades 1984 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi 

erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som 

vill notera eller lista sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss LinkedIn och Twitter; 

https://twitter.com/ngmexchange. 

 
 
 
 

 

 

Pressmeddelande den 22 mars 2017  

 

Prolight Diagnostics AB (publ) listas på NGM Nordic MTF 

 
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Prolight Diagnostics AB (publ) 
(”Prolight”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 31 mars 2017. 
 
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på 
patenterad teknologi, för användning vid s k Point of Care testning (POCT). POCT tester utförs utanför 
det traditionella sjukhuslaboratoriet, små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger 
snabba provsvar. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom området ”micro 
Elisa” för Point of Care testning. 

Läs mer om Prolight på www.prolightdiagnostics.se 

 
- I början av detta året startade vi det praktiska utvecklingsarbetet tillsammans med vår engelska 
partner TTP med målet att utveckla en testmetod för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt. 
Ytterligare en viktig milstolpe för företagets framåtskridande är nu uppnådd i och med att listningen 
genomförs. Vi ser fram emot att fortsätta denna utveckling som vi hittills är mycket nöjda med och att i 
framtiden bidra med ett för patienterna och vårdekonomin viktigt verktyg, parallellt med möjligheten till 
en bra affärstillväxt, säger Maria Holmlund, VD, Prolight. 

Styrelseordförande för Prolight Diagnostics är Mats Persson. Verkställande direktör är Maria 
Holmlund. 

Prolights aktier kommer att handlas under kortnamnet PRLD MTF. Bolaget teckningsoptioner kommer 
att handlas under kortnamnet PRLD MTF TO2. 

-Vi välkomnar Prolight till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på 
Nordic MTF, säger Roger Peleback, VD, NGM. 

Nordic MTF är NGM-börsens snabbt växande marknadsplats för små och medelstora bolag i Norden. 
På NGM-börsen handlas idag fler än 11 000 värdepapper i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market, Tfn: 0700-42 91 00, e-post: eva.riben@ngm.se 

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market, Tfn: 0705-49 30 21, e-post: roger.peleback@ngm.se 

Maria Holmlund, VD, Prolight Diagnostics AB, Tfn: 0702-12 42 62, e-post: mh@prolightdiagnostics.se 
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