
    

NGM EQUITY BYTER NAMN TILL MAIN REGULATED 

 

1. Vilket datum blir byter NGM Equity namn till Main Regulated?   

Från och med den 4 maj 2020 kommer bolagets aktier att handlas på Main Regulated. 

Sista dag för handel på NGM Equity blir alltså den 30 april 2020.  

2. Varför ändras regelverket och vilka ändringar införs?  

NGM ersätter Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity med 

ett nytt regelverk; Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till 

handel på Main Regulated. Det nya regelverket innehåller regler för emittenter av 

aktier, obligationer och strukturerade produkter. Det finns pedagogiska fördelar med ett 

sådant regelverk, eftersom ett flertal regler är tillämpliga för samtliga emittenter, t.ex. 

bestämmelser som grundas på marknadsmissbruksförordningen, prospektförordningen 

och öppenhetsdirektivet. 

De tillämpliga reglerna har dock endast förändrats i redaktionellt hänseende enligt 

följande.   

 Det tidigare definierade begreppet ”Relevanta Överlåtbara Värdepapper” har 

ändrats till ”Aktierelaterade värdepapper”, för att bättre illustrera vad som 

avses.  

 De avgifter som gäller i samband med avnotering kommer framöver att 

framgå av prislistan istället för regelverket.  

 Regelverket innehåller en påminnelse i handledningstexten om att 

pressmeddelanden som innehåller insiderinformation klart ska ange att 

informationen som offentliggörs utgör insiderinformation. Detta följer av 

marknadsmissbruksförordningen.  

 

3. Vad gäller för bolag vars aktier är noterade på Nordic AIF?  

Nordic AIF har varit ett marknadssegment på NGM Equity och kommer från och med 

den 4 maj 2020 att vara ett marknadssegment på Main Regulated. Det innebär att bolag 

vars aktier är upptagna till handel på Nordic AIF ska vidta samma åtgärder som bolag 

vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity (se punkt 4 nedan).  

  



      

4. Vad behöver bolagen göra? 

 Bolaget behöver tillse att det bifogade åtagandet behörigen undertecknas, 

samt postas i original till: 

Nordic Growth Market NGM AB 

Att: Juridik 

Box 3312  

103 66 Stockholm  

 Från och med den 4 maj 2020 ska marknadssegmentets nya namn, Main 

Regulated, användas i all marknadskommunikation (istället för NGM 

Equity).  


