NGM:s ALLMÄNNA VILLKOR OM
FÖRDELNING AV HANDELSINTÄKTER
Gällande från och med den 1 juli 2019

1

Bakgrund

1.1

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) är en börs som bland annat driver en reglerad
marknad för aktier, NGM Equity (u.ä.t. NGM Main Regulated), och en handelsplattform,
Nordic MTF (u.ä.t. Nordic SME).

1.2

I syfte skapa en attraktiv marknadsplats samt för att uppmuntra likviditet i de noterade
bolagens aktier erbjuder NGM alla bolag vars aktier är noterade på NGM Equity eller
Nordic MTF (varje sådant bolag benämns nedan var för sig ”Bolaget”) en andel av de
handelsintäkter som genereras hos NGM.

1.3

Dessa villkor ska inte påverka tolkningen eller tillämpningen av de regler som gäller för
Bolaget till följd av att Bolagets aktier är noterade på NGM Equity eller Nordic MTF.

2

Fördelning av handelsintäkter

2.1

NGM uppbär, eller kommer att uppbära, intäkter från sina handlande medlemmar på
grund av transaktioner i Bolagets aktier (”Handelsintäkter”). NGM ska, i enlighet med
dessa allmänna villkor, tilldela Bolaget en ersättning motsvarande 25 procent av
Handelsintäkterna (”Intäktsdelning”).

2.2

Intäktsdelningen är villkorad av att de Handelsintäkter som NGM har rätt att uppbära
genom betalningar från NGM:s medlemmar har kommit NGM tillhanda. I den mån en
eller flera av NGM:s medlemmar försummar att fullgöra betalning till NGM ska Bolagets
rätt till ersättning från NGM minska med lika stor andel som NGM:s Handelsintäkter har
minskat till följd av försummelsen.
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3

Rätt till Intäktsdelning

3.1

Bolag vars aktier är noterade på NGM Equity eller Nordic MTF har rätt till
Intäktsdelning.

3.2

Bolagets rätt till Intäktsdelning förfaller med omedelbar verkan om
(i)

Bolaget i något väsentligt avseende bryter mot dessa villkor, börsens regler
för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity eller börsens
regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic MTF;

(ii)

Bolaget bryter mot lagar eller föreskrifter på finansmarknadens område eller
mot god sed på värdepappersmarknaden;

(iii)

Bolagets aktier inte längre handlas på en reglerad marknad eller en
handelsplattform som drivs av NGM;

(iv)

Bolaget har offentliggjort information om Bolagets avsikt att avnotera
aktierna från NGM Equity eller Nordic MTF, eller

(v)

Bolaget har ansökt om att avnotera aktierna från NGM Equity eller Nordic
MTF.

3.3

Punkten 3.2 (iv) ovan ska dock inte tillämpas för det fall Bolagets aktier efter
avnoteringen kommer att handlas på en annan reglerad marknad eller handelsplattform
som drivs av NGM (ett så kallat listbyte).

3.4

Till förtydligande avseende punkten 3.2 ovan förfaller även omedelbart Bolagets rätt till
betalning av sådan Intäktsdelning som ännu inte betalats ut till Bolaget.

4

Betalning med mera

4.1

Bolaget erhåller Intäktsdelningen kvartalsvis i efterskott genom att NGM reglerar
Intäktsdelningen på nästkommande faktura avseende Bolagets löpande noteringsavgifter.
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4.2

Den Intäktsdelning som Bolaget har rätt att uppbära ska, om Intäktsdelningen överstiger
Bolagets löpande noteringsavgifter, erhållas genom att det överskridande beloppet betalas
till Bolaget.

4.3

NGM förbehåller sig rätten att besluta att Bolagets rätt till Intäktsdelning, avseende ett
föregående kvartal, omedelbart förfaller för det fall NGM har förfallna fordringar på
Bolaget vid faktureringstillfället.

4.4

NGM ska på Bolagets begäran inom skälig tid redovisa Handelsintäkterna för Bolaget.

5

Ändring av dessa allmänna villkor
NGM förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa allmänna villkor från tid till annan.
Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid tillgänglig på www.ngm.se.

6

Lagval och jurisdiktion
Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara
Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
_____________________
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