Pressmeddelande den 23 mars 2017

Xavitech AB (publ) listas på NGM Nordic MTF
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Xavitech AB (publ) (”Xavitech”) på
Nordic MTF. Första handelsdag är den 29 mars 2017.
Xavitech är ett bolag som verkat sedan 2005. Bolaget utvecklar, säljer och marknadsför innovativa
mikropumpar för kunder med volymtillverkade produkter inom gas- och luftanalys. Xavitech har
utvecklat en egen och unik mikropumpsteknik med en komponent som byggs in och blir en del i
kunders produkter.
Läs mer om Xavitech på www.xavitech.com
- Vi erbjuder en unik teknologi som ligger rätt i tiden. Jag har stora förhoppningar inför framtiden och
det är både glädjande och spännande att vi kan fortsätta utveckla bolaget som ett noterat bolag med
den transparens och det kvalitetserkännande som en listning på NGM Nordic MTF innebär, säger
Jonathan Grip, VD, Xavitech.
Styrelseordförande för Xavitech är Johan Stenberg. Verkställande direktör är Jonathan Grip.
Xavitechs aktier kommer att handlas under kortnamnet XAVI MTF B.
-Vi välkomnar Xavitech 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
Jonathan Grip, VD, Xavitech AB, Tfn: 0708-47 46 71, e-post: jonathan.grip@xavitech.com

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.

