
 
 

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 februari 2017  

 

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) listas på 
NGM Nordic MTF 

 
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Scandinavian Airport and Road 
Systems AB (publ) (”Sarsys”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 2 mars 2017. 
 
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) bedriver verksamhet genom att utveckla, tillverka 
och sälja lösningar för att mäta friktionsvärden på landningsbanor i syfte att öka flygsäkerhet på 
flygplatser. Mätdata samlas in digitalt och skickas i realtid till flygledningen som sedan kan skicka det 
vidare till piloten.  Läs mer om Sarsys på www.sarsys.se 
 
- Det är med mycket stora förväntningar och stor entusiasm som vi nu går in i ett helt nytt skede för 
Sarsys. Listningen ger oss helt nya möjligheter att ytterligare expandera på den internationella 
flygsäkerhetsmarknaden, säger Sarsys VD Christian Lienau Svensson. 

Styrelseordförande för Sarsys är Mikael Ehrman. Verkställande direktör är Christian Lienau Svensson. 

- Vi välkomnar Sarsys 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 NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i 
Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk 
miljö.  

Sarsys aktier kommer att handlas under kortnamnet SARS MTF. 

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 

Christian Lienau Svensson, VD, Scandinavian Airport and Road Systems AB, Tfn: 0410-46110, e-

post: christian@sarsys.se 
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