
 
 

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  

 

Archelon AB (publ) listas på NGM Nordic MTF 

 
Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Archelon AB (publ) (”Archelon”) på 
Nordic MTF. Första handelsdag är den 10 april 2017. 
 
Archelons övergripande verksamhet är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i 
råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Förutom investeringar i andra 
råvarubolag bedrivs prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Syftet är att finna 
brytvärda mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt. 
 
 Läs mer om Archelon på www.archelon.se 
 
- En anledning till listbytet är bland annat att de bolag som ingår i Archelons sfär av intressebolag och 
andra företag där Archelon har fördjupade samarbeten är listade på NGM Nordic MTF. Listbytet ger 
vissa administrativa och ekonomiska fördelar. Vi ser fram emot ett gott och fruktbart samarbete med 
NGM till gagn för oss och våra aktieägare, säger Tore Hallberg, VD, Archelon. 

Styrelseordförande för Archelon är Patric Perenius. Verkställande direktör är Tore Hallberg. 

Archelons aktier kommer att handlas under kortnamnet ALON MTF B. 

-Vi välkomnar Archelon 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 

Tore Hallberg, VD, Archelon AB, Tfn: 0706-23 73 90, e-post: tore.hallberg@archelon.se 

 

http://www.ngm.se/
https://twitter.com/ngmexchange
http://www.archelon.se/
mailto:eva.riben@ngm.se
mailto:eva.riben@ngm.se
mailto:roger.peleback@ngm.se
mailto:roger.peleback@ngm.se
mailto:tore.hallberg@archelon.se
mailto:tore.hallberg@archelon.se

