
 
 
 

 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 
är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett 
marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För 
mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 
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Pressmeddelande den 15 april 2019 
 
 

Orezone AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit 
villkorat godkännande för notering på Nordic MTF 
 
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineral-
utforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera 
och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. 
Orezone AB (publ) fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som 
används i batterier och elbilar. Orezone AB:s (publ) vision är att vara ett högkvalitativt 
gruvutvecklings- och produktionsbolag med ett antal projekt i olika faser. 
 
Läs mer om Orezone AB (publ) på www.orezone.se. 
 
Styrelseordförande för Orezone AB (publ) är Claes Lindqvist. Verkställande direktör är  
Roberto Garcia Martinez. 
 
Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Augment Partners AB. 
 
Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i 
den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten 
enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av 
Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer 
som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.  
 
Mot bakgrund av villkoren ovan har Nordic Growth Market NGM AB beslutat att placera aktierna och 
andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone AB (publ) under observation. Placeringen gäller från 
och med första handelsdag och tills villkoren ovan har uppfyllts. 
 
Första handelsdag är beräknad till den 18 april 2019. Aktierna i Orezone AB (publ) kommer att handlas 
under kortnamnet ORE. Teckningsrätter respektive betalda tecknade aktier kommer att handlas under 
kortnamnet ORE TR respektive ORE BTA. 
 
Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till 
kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. 
Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av 
investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se  
Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se  
Roberto Garcia Martinez, VD, Orezone AB (publ), e-post: roberto.g@orezone.se  
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