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Pressmeddelande den 3 februari 2017 

 

Nya ledamöter i NGM-börsens disciplinnämnd utsedda 

Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB har utsett Anders Ackebo, Ulf Lindgren samt Fredrik 

Palm till nya ledamöter av NGMs disciplinnämnd. 

Anders Ackebo är sedan 2009 verksam vid Setterwalls advokatbyrå. Han var dessförinnan chef för notering och 

övervakning vid NASDAQ OMX-börserna i sammanlagt 8 år. Anders Ackebo var tidigare även Compliance-

officer inom SEB-koncernen och deltog i uppbyggandet av denna avdelning. Han har även lång erfarenhet från 

Finansinspektionen där han var enhetschef för värdepapper och försäkring. Anders är ledamot av 

Aktiemarknadsnämnden samt ordförande i Aktietorgets disciplinnämnd. 

Ulf Lindgren var fram till år 2016 verksam på Finansinspektionen som bland annat avdelningschef. Ulf Lindgren 

var innan dess under 20 år anställd bl.a. som chefsjurist vid NASDAQ Stockholm. Han har även en bakgrund 

som sakkunnig inom Finansdepartementet och assessor vid Svea hovrätt.   

Fredrik Palm är advokat och partner vid Gernandt & Danielsson. Han har lång erfarenhet av att arbeta med privat 

och publik M&A, equity capital markets samt venture capital-investeringar inom en mängd olika branscher. 

Fredrik har även lång erfarenhet av löpande rådgivning till börsnoterade och andra bolag i aktiemarknadsrättsliga 

och bolagsrättsliga frågor, inklusive take-over erbjudanden.  

– Det är mycket glädjande att Anders, Ulf och Fredrik kommer att ingå som ledamöter i NGMs disciplinnämnd 

och bidra med sina gedigna kompetenser och långa erfarenhet av svensk finansmarknad. Det kommer att 

ytterligare stärka förtroendet för Nordic Growth Markets disciplinära förfarande, säger Roger Peleback, vd för 

Nordic Growth Market. 

Övriga ledamöter av Nordic Growth Markets disciplinnämnd är: 

 Bo Svensson, ordförande,  

 Severin Blomstrand, vice ordförande, 

 Sigvard Heurlin,  

 Bernt Magnusson,  

 Anna Ramel och 

 Alf-Peter Svensson 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

 

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market (NGM)  

Tfn: +46 (0) 8- 566 390 25 

 

 



 

2 (2) 

 

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  

 

 


