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Nordic Growth Market 
 
Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med Finansinspektionens tillstånd. 
NGM är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privatinvesterare. 
Vill du veta mer om Nordic Growth Market? Besök oss på www.ngm.se. 

 

Prislista Nordic AIF  
 

Gäller från och med den 1:a juli 2020. 
Nedan prislista är applicerbar på de emittenter som utgör alternativa investeringsfonder, enligt 
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som erhållit AIF-tillstånd, och 
önskar notera instrument på en reglerad marknad. Samtliga priser anges i svenska kronor 
exklusive moms. 
 

 

Noteringsavgifter  

 Granskningsavgift 
Avgiften betalas i förskott och avser en granskningsprocess av normal omfattning. 
Granskningsavgiften återbetalas ej om granskningen inte leder till notering av emittentens 
instrument. 

50 000 

 Vid godkänd granskningsförfrågan  30 000 

  

Löpande avgifter  

 Löpande avgift (per ISIN-kod) 5 000/månad 

 Redovisningstillsynsavgift1 
Uppdelad på två faktureringstillfällen. 

20 000/år 

  

Avnotering m.m.  

 Avnoteringsavgift 
Avgiften tas ej ut vid normalt förfall av instrumentet. 

50 000 

 Avbruten noteringsprocess  
Avgiften gäller vid emittents val av annan marknadsplats. 

50 000 

  

Emissioner  

 Emissionsavgift (gäller emittenter av aktieinstrument) 
Avser i normalfallet ej riktade emissioner. 

25 000 

  

Övrigt  

 Namnbyte 
Avser bolags- och/eller kortnamn. 

10 000 
 

  

Om emittentens instrument är noterade på Nordic AIF under en tid som understiger tolv månader ska bolaget ändå vara 
skyldigt att betala sammanlagt tolv månaders avgifter. 
 
Emittenten är skyldig att betala avnoteringsavgift enligt denna prislista även i de fall NGM:s disciplinnämnd eller 
noteringskommitté har beslutat om avnotering. 

 

 

                                                           
1 Från den 1 januari 2019 har en förändring skett på detta område. Finansinspektionen kommer även fortsatt att vara ytterst ansvarig för Redovisningstillsynen i 

Sverige med befogenhet att ingripa mot överträdelser men det praktiska granskningsarbetet rörande Redovisningstillsynen flyttas från NGM och kommer istället 
på delegation från Finansinspektionen att genomföras av ”Nämnden för redovisningstillsyn” (se mer information på nämndens hemsida 
http://www.redovisningstillsyn.se/). Enligt lagen om värdepappersmarknaden 23 kap. 13 § får nämnden ta ut skäliga avgifter av de emittenter som står under 
tillsyn. Nämnden har fastställt avgiften för 2020 till 20 000 kronor. 


