
Beslut 2/2008 

 Nordic Growth Market NGM AB 

SE-113 86 Stockholm 

Visiting address: Sveavägen 21 

Phone + 46 8 566 390 00 

Fax +46 8 566 390 01 

info@ngm.se 

www.ngm.se 

 

 
 

Beslut  

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) meddelar, med stöd av 5 kap 17 § 
Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17) och 
punkten 6.3 i mellan NGM-börsen och NN (”Bolaget”) gällande noteringsavtal, Bolaget en 
skriftlig anmärkning. 

 

 
1. Bakgrund 
 
NGM-börsen har i lag (16 kap 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) ålagts att 
övervaka innehållet i utgivares regelbundna finansiella information, dvs. kvartalsrapporter och 
årsredovisningar. NGM-börsen har med anledning härav granskat Bolagets rapporter 
avseende kvartal två och tre 2007.  
 
Granskningen sker utifrån väsentlighet och risk och innebär inte att det inte kan finnas fel eller 
oklarheter i rapporterna som inte omfattas av detta beslut. 
 
Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera NGM-börsens iakttagelser.  
 

 
2. Iakttagelser 
 
a)  Överkurs i samband med nyemission redovisades i halvårsrapporten som en ökning av 

balanserade vinstmedel. I rapporten för tredje kvartalet har denna överkurs tillförts 
kategorin övrigt tillskjutet kapital vilket är i enlighet med URA (uttalande från 
Redovisningsrådets Akutgrupp) 47 ”Redovisning av eget kapital i koncern”. 

 
b) Närståendetransaktioner har inte upplysts om i bolagets halvårsrapport, vilket är ett krav 

enligt IAS 34 ”Delårsrapportering” punkt 17. Kompletterande information har lämnats i 
rapporten för tredje kvartalet. Transaktioner har ägt rum under 2007. 
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3. NGM-börsens bedömning 
 
Bolaget har i sin rapport för kvartal två 2007 i enlighet med vad som anförs under punkten 2. 
ovan avvikit från de bestämmelser som gäller för Bolaget.  
 
NGM-börsen ska enligt 5 kap 17 § FFFS 2007:17 vidta åtgärder när den upptäcker 
överträdelser i den regelbundna finansiella informationen. Åtgärderna ska vara effektiva, 
skyndsamma och stå i proportion till överträdelsen. NGM-börsen använder sig bland annat av 
påföljderna skriftlig anmärkning, begäran om rättelse eller, om den finansiella informationen 
uppvisar väsentliga brister eller felaktigheter eller annan åtgärd inte bedöms effektiv, 
överlämnande till disciplinnämnden. Enligt punkten 6.2 i noteringsavtalet kan ett ärende som 
överlämnas till disciplinnämnden resultera i avnotering av ett bolags aktier, vite motsvarande 
högst tio (10) årsavgifter eller, om åsidosättandet är ringa eller ursäktligt, varning.  
 
De avvikelser som har konstaterats under granskningen bedöms inte haft väsentlig betydelse 
för investerarnas bedömning av bolagets resultat och ställning. Bolaget har också i sin rapport 
för kvartal tre 2007 på ett tillfredsställande sätt kompletterat och förtydligat utifrån de 
synpunkter som granskningen föranlett. Mot bakgrund härav kan påföljden stanna vid en 
skriftlig anmärkning.  
 
 
 
 
Peter Billinger 
Chef marknadsövervakning och börsadministration 

 

 

 

Information:  
Även om NGM-börsen har ansvaret för övervakningen av utgivarnas finansiella information 
så har också Finansinspektionen enligt 25 kap 18-24 §§ lagen om värdepappersmarknaden 
möjligheter att ingripa mot en utgivare som inspektionen anser ha brutit mot bestämmelserna 
om regelbunden finansiell information. Finansinspektionens möjligheter består i att förelägga 
utgivaren att göra rättelse, besluta om en särskild avgift, meddela en erinran eller besluta om 
en straffavgift. 


