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1. Introduktion 

2018 - året då vi bytte varumärke! Den 22 maj 2018 bytte AktieTorget namn till Spotlight Stock 

Market (Spotlight). Precis som när vi grundades för 20 år sedan är vår uppgift att erbjuda en väl 

fungerande marknadsplats där bolag kan ta in det kapital de behöver för att kunna växa i den 

takt de vill. Investerare får samtidigt möjligheten att bli delägare i intressanta tillväxtbolag. Under 

vårt nya varumärke blir detta ännu tydligare – vi är en plats där människor, idéer och 

tillväxtbolag kan mötas och växa.  

Under året lanserade vi inte bara vårt nya varumärke, utan även ett nytt danskt erbjudande. 

Den 14 juni noterades det första danska bolaget i danska kronor, Freetrailer A/S. I november 

lanserade vi den danska listan, för att ytterligare lyfta alla våra danska bolag. Vi har fått ett 

fantastiskt mottagande i Danmark och stort intresse för vårt erbjudande, vid årsskiftet 

2018/2019 var tio bolag noterade på vår danska lista. 

I augusti flyttade Stockholmskontoret in i nya fräscha lokaler hos United Spaces på Waterfront, 

lokaler som gör oss mer tillgängliga och som stärker vårt nya varumärke. 

Under 2018 noterades 23 bolag på Spotlight, varav fyra gick in på vår danska lista. Det är 
glädjande att har lyckats med vår ambition att bli en nordisk marknadsplats och att det finns ett 
fortsatt stort intresse hos bolag att bli noterade.  
 

 

Christina Ploom, 

COO, Spotlight 

 

Spotlight Stock Market är en verksamhetsgren av, och bifirma till, ATS Finans AB, som är ett värde-

pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Inom verksamhetsgrenen Spotlight drivs en s k 

handelsplattform för handel med aktier mm enligt lagen (2007:527) om värdepappersmarknaden. 
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2. Spotlight Stock Market  
– Danmark  

Den 14 juni, 2018, noterades det första bolaget, Freetrailer A/S, med handel i danska kronor på 

Spotlight. Det var startskottet för Spotlights nya erbjudande för danska bolag. 

2.1 Bakgrunden – en ineffektiv lösning med 
stor potential 

Den danska MTF marknaden är inte lika aktiv som den svenska, vare sig när det gäller antalet 

aktiva investerare eller antalet noterade bolag. Därför har danska bolag sedan 2014 valt att gå 

till Spotlight där de kunde se att en notering fungerade; med många noterade bolag och många 

aktiva investerare vilket borgade för en mer omfattande handel i bolagen.  

 

De danska bolagen noterades ofta som svenska bolag, med ett svenskt holdingbolag i toppen, 

med handel i svenska kronor och med avveckling genom svenska Euroclear. Spotlight kunde 

konstatera att lösningen med svenska holdingbolag i toppen inte var en bra lösning för de 

danska bolagen, samtidigt som det fanns ett stort intresse från danska bolag, banker, 

investerare och den danska regeringen att skapa en bättre lösning för den danska marknaden. 

2.2 Spotlight Danmark – det bästa av två 
världar 

Under 2018 lanserades Spotlight Danmark, en nordisk lösning där bolag och investerare drar 

nytta av den aktiva svenska marknaden samtidigt som de förblir danska bolag, handlas i danska 

kronor och bättre når ut i Danmark.   

Genom Spotlight Danmark får de danska bolagen tillgång till allt som de svenska bolagen har, 

men de danska bolagen får dessutom tillgång till den danska marknaden och de danska 

investerarna. Spotlight Danmark är en produkt där bolagen vänder sig till både svenska och 

danska investerare under hela sin tillväxtresa, från den första kapitalanskaffningen och framåt. 

Det skapar goda förutsättningar för intresse och handel när den svenska och den danska 

marknaden kombineras.  

För att detta ska fungera krävs att det finns en infrastruktur i Danmark som liknar den i Sverige. 

En infrastruktur som gör att bolagen kan nå ut med sin information och att investerarna lätt kan 

handla. Spotlights grundläggande affärsidé är att hjälpa bolagen att synas då detta är 

avgörande för att skapa en fungerande marknad för tillväxtbolag. Spotlight har nu tagit de första 

stegen för att skapa den danska infrastrukturen. Vår målsättning är att den danska 

infrastrukturen på sikt ska fungera lika bra som den svenska men det innebär mycket arbete 

under en längre tid. 
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2.3 Spotlight Danmark – den danska listan 

Den 26 november, 2018, lanserades Spotlight Danmark med klockringning på Spotlights nya 

kontor i Köpenhamn. Talare var bland annat den danska ministern med ansvar för Industry, 

Business and Financial Affairs, Rasmus Jarlov och VD för den danska handelskammaren Brian 

Mikkelsen som välkomnade Spotlights nya initiativ i Danmark.  

 

 
 

Spotlight Danmark består av de danska bolagen som noterats i danska kronor och tagit del av 

Spotlights nya erbjudande, samt de danska bolag som historiskt noterats på Spotlight (ofta med 

svenskt holdingbolag i toppen). Den danska listan är ett sätt att lyfta fram de danska bolagen 

och visas här. 

  
  

https://spotlightstockmarket.com/dk/market-overview/kurser
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2.4 2018 – hur gick det? 

Spotlights danska erbjudande har varit framgångsrikt och under 2018 noterades ytterligare tre 

danska bolag, Risk Intelligence A/S, Scandion Oncology A/S och Stenocare A/S. Bolagen som 

noterades 2018 reste tillsammans 56,6 MDKK och genererade stort intresse både i Sverige och 

Danmark. De var i snitt övertecknade 976 procent.  

Även handeln har fungerat mycket bra. Omsättningen för de 10 bolagen på den danska listan 

uppgick till 139 MEUR vilket var ca 215 procent mer än omsättningen för den 21 bolagen den 

konkurrerande danska MTF:en under 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det första bolaget noterat inom det nordiska erbjudandet: Freetrailer  

 

 

 

 

 

 

  

  

Spotlight Danmark – korta fakta

•Notering av danska A/S (aktiebolag) 

•Handel i DKK men i samma system som bolagen som 
handlas i SEK

•Avveckling i Danmark genom danska VP

•Riktar sig till investerare i Sverige och Danmark

•Löpande information från bolaget sprids i Sverige och i 
Danmark

•Både svenska och danska investerare handlar vilket innebär 
mer handel

Korta fakta

Grundades 2003 

Rest kapital: 14 miljoner danska kronor

Teckningsgrad: 259 %

Nya aktieägare: 1147

Både danskar och svenskar tecknade 
sig i emissionen och handeln kom från 
båda länderna. 
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3. Notering 

171 bolag var noterade på Spotlight vid årets slut, en nettoökning med åtta bolag under 2018. 

Under året noterades 23 (27) bolag. Se bilaga 1. Alla bolag som noterades, utom ett, 

genomförde en IPO (Initial Public Offering), vilket innebär en emission eller utförsäljning av 

aktier till allmänheten i samband eller strax före noteringen. Bolagen som noterades reste ett 

samlat tillväxtkapital om drygt 800 mkr. 

Storleken på bolagen som noterats under 2018 har varierat mellan cirka 16 – 245 mkr (före 

noteringsemission). Årets noterade bolag har främst kommit från hälsovårds- och 

tekniksegmentet. Inom hälsovårdssektorn har vi likt 2017 sett att medicinteknik utgjort den 

största kategorin, följt av bolag inom läkemedelsutveckling. Verksamhetsinriktningen hos bolag 

inom tekniksektorn har varierat med mjukvaru- och programutveckling som enskilt största 

kategori. Vi kan också konstatera att flera nya bolag under året tillhört tjänstesegmentet med 

fokus på sällanköpsvaror-/tjänster. Under året har även ett fastighetsbolag, ett energimiljöbolag 

och ett spelutvecklingsbolag noterats. Fyra danska bolag noterades på den danska listan som 

Spotlight lanserade under året. Intresset för de danska noteringarna har varit stort från både 

svenska och danska investerare.  

Noteringsprocessen 

Inför en notering på Spotlight går bolaget igenom en granskningsprocess för att säkerställa att 

Spotlights noteringskrav uppfylls. Spotlight samarbetar med flera advokatbyråer som på 

Spotlights uppdrag genomför en legal granskning av bolaget samt persongranskning av 

bolagets styrelse, ledning och storägare. Även en finansiell genomgång görs av tidigare 

årsredovisningar och finansiella rapporter från bolaget. Därutöver går Spotlight igenom bolagets 

kapacitet och erfarenhet inom informationsgivning för att säkerställa att bolaget har tillräckliga 

rutiner och system för att klara av marknadsplatsens krav på informationsgivning, inklusive 

ekonomistyrning och finansiell rapportering. Bolaget ska slutligen ta fram ett 

noteringsmemorandum eller prospekt som ska godkännas av Spotlight. 
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4. Kurs- och 
marknadsutveckling 

Spotlights index, vilket speglar den totala kursutvecklingen för de noterade bolagen, ökade 

under 2018 med 9,51 (1,02) procent. Spotlights index är värdeviktat, dvs respektive bolags 

genomslag på indexet motsvarar den andel som bolagets marknadsvärde löpande utgör av 

marknadsvärdet för samtliga bolag. Marknadsvärdet för ett enskilt bolag beräknas genom att 

antalet registrerade aktier multipliceras med den senast betalade priset för aktien. Index 

omfattar endast bolag som handlas i svenska kronor (167 vid årets slut). 

Totalt marknadsvärde för samtliga 171 noterade bolag vid slutet av 2018 uppgick till 22,7 (24,9) 

mdkr. 

Den totala omsättningen på Spotlight uppgick under året till 14,3 (20,2) mdkr, varav 13,9 mdkr i 

svenska kronor samt 0,3 mdkr i danska kronor. Antalet avslut uppgick under året till 1 610 199 

(2 042 987) stycken. På Spotlight uppgick antalet avslut i svenska kronor till 1 566 621 stycken, 

och antalet avslut i danska kronor uppgick till 43 578 stycken. 
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5. Marknadsövervakningen:  
organisation och arbetssätt 

Spotlights marknadsövervakning är uppdelad i två delar: handelsövervakning och 

informationsövervakning. Marknadsövervakningen bestod i slutet av 2018 av 11 (10) personer. 

Carl-Henrik Nordberg är chef för Marknadsövervakningen. 

Marknadsövervakningens verksamhet bedrivs självständigt och oberoende i förhållande till 

Spotlights och ATS Finans AB:s övriga verksamhet. 

5.1 Handelsövervakningen ser till att de som 
handlar följer reglerna 

Handelsövervakningens uppgift är att övervaka handeln för att kontrollera att medlemmar och 

deras kunder följer de krav som gäller för att få delta i handeln. Dessa krav återfinns i Spotlights 

medlemsregler och lagregler om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.  

Handeln på Spotlight sker sedan den 17 november 2017 i det elektroniska handelssystemet 

Elasticia, som tillhandahålls av Nordic Growth Market. Spotlight och NGM har gemensamma 

handelsregler.  

Ett av de system som handelsövervakningen använder för övervakning av handeln är Instant 

Watch. Detta system ger möjlighet att övervaka och analysera handeln i realtid vilket skapar 

bättre möjligheter för att upptäcka misstänkt insiderhandel, marknadsmanipulation och 

eventuella andra överträdelser av handelsreglerna. Systemet avger varningar baserade på 

villkor och regler som är uppsatta av Spotlights marknadsövervakning. Under 2018 har 

handelsövervakningen hanterat och bedömt 29 297 (30 365) varningar i Instant Watch. 

Spotlight ser med viss periodicitet över larmportföljen och larminställningarna, för att säkerställa 

att kalibrering och larmuppsättning är aktuell och fångar relevanta händelser. En större översyn 

genomfördes under hösten 2018. 

Om det kan misstänkas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller 

otillbörlig marknadspåverkan är Spotlight skyldigt att snarast anmäla detta till 

Finansinspektionen (se vidare under avsnitt 10 – Anmälningar om marknadsmissbruk).  

Spotlight kan i vissa fall, i enlighet med handelsreglerna, makulera avslut för att säkerställa 

marknadens integritet eller i andra extraordinära situationer. Makulering kan även ske när ett 

avslut beror på ett uppenbart fel, misstag eller när avslutet väsentligt bryter mot lag, förordning 

eller Spotlights regler. Makulering kan också ske efter begäran av båda handelsparter. Under 

2018 makulerade Spotlight 104 (149) avslut vid 87 (93) tillfällen. Ungefär hälften av de 

makulerade avsluten avsåg felaktigt inrapporterade manuella avslut, vilket främst berodde på 

nya rapporteringskrav i och med MiFID II. Knappt 30 procent av makuleringarna skedde på 

grund av att avslutet utgjorde egenhandel, det vill säga att avslutet utförts mellan två konton 

som en och samma person kontrollerar. Resterande makuleringar skedde på grund av att priset 

avvek från marknadspris. 

Bortsett från de övervakande uppgifterna sköter handelsövervakningen även administration 

kring handeln, som till exempel information till handelsdeltagare och investerare om nya 

instrument, avnoteringar mm samt justeringar av historiska kurser vid bolagshändelser (t ex 

nyemissioner och utdelningar). 
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Under 2018 har 72 (67) företrädesemissioner hanterats med tillhörande marknads-

meddelanden, indexomräkningar, notering och handel i teckningsrätter och betalda tecknade 

aktier med mera.  

5.2 Informationsövervakningen ser till att 
bolagen lever upp till kraven 

Informationsövervakningens uppgift är i första hand att granska att de noterade bolagen 

uppfyller kraven i noteringsavtalet som huvudsakligen handlar om bolagens informationsgivning 

till marknaden. Spotlights informationsövervakning förhandsgranskar alla pressmeddelanden 

som de noterade bolagen vill offentliggöra. Granskningen syftar till att hitta och undvika 

felaktigheter men också till att höja nivån på informationsgivningen generellt. Det kan till 

exempel handla om allt från att informationsövervakningen informerar ett bolag om vad som 

utgör god sed i en viss fråga till att de ställer frågor om en beslutspunkt i en kallelse till 

årsstämma. Syftet är att höja kvaliteten på den information som de noterade bolagen 

offentliggör och därmed bidra till ett ökat förtroende för bolagen och för Spotlight. 

Förhandsdiskussioner med och synpunkter från Spotlights informationsövervakning fråntar inte 

bolaget det fullständiga ansvaret för informationsgivningen. 

Under 2018 förhandsgranskade informationsövervakningen 4 439 (4 384) pressmeddelanden 

och finansiella rapporter. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter offentliggörs via 

Cision och finns också tillgängliga på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com  

Informationsövervakningen bistår även i stor omfattning de noterade bolagen med upplysningar 

och vägledning i frågor som rör noteringen. Vidare utbildar informations- och 

handelsövervakningen löpande företrädare för de noterade bolagen. Utbildningen omfattar 

reglerna om informationsgivning samt övriga grundläggande regler i noteringsavtalet. Inför 

notering får varje nytillkommet bolag två individuella halvdagsutbildningar i Spotlights regi, en 

med fokus på bolagets organisation och kapacitet för informationsgivning och en med fokus på 

Spotlights regelverk. Spotlights krav är att vd och styrelseordföranden ska genomgå 

utbildningen, men ser gärna att hela styrelsen och alla som arbetar med bolagets 

informationsgivning till marknaden deltar. Spotlight anordnar även regelverksutbildningar som 

inte är bolagsspecifika och som nytillträdda styrelsemedlemmar och andra bolagsrepresentanter 

kan delta på. Under 2018 har totalt 125 (126) personer från 49 (51) bolag genomgått 

bolagsutbildningen. 

Under 2018 anordnade informationsövervakningen även tre seminarier som avhandlade 

Spotlights nya noteringsavtal som trädde i kraft i april 2019. Seminarierna hölls i Malmö, 

Göteborg och Stockholm.  
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6. Utredningar rörande de 
noterade bolagen 

Spotlight hanterar i och med förhandsgranskningen av de noterade bolagens offentliggjorda 

information dagligen frågor rörande bolagens informationsgivning. Fel och brister av mindre 

allvarlig karaktär (innebärande att felen inte är så pass allvarliga att de uppnår den väsentlighet 

som skulle föranleda behov av en tillsynsåtgärd), kan som regel avhjälpas direkt genom att 

bolaget reviderar eller kompletterar sitt pressmeddelande. I förekommande fall kan Spotlight 

ställa kontrollfrågor till bolagen eller rent av begära in avtal, ett så kallat ”letter of intent” eller 

dylikt för att säkerställa att informationen i pressmeddelandet är korrekt. Spotlight genomför 

även tematiska genomgångar av bolagens informationsgivning inom särskilt utvalda områden. 

Vid misstanke om att reglerna i noteringsavtalet har överträtts genomförs en mer grundlig 

utredning av bolagets informationsgivning. En sådan utredning kan resultera i att Spotlight 

initierar ett formellt ärende, varvid skriftväxling inleds med bolagets vd och styrelseordförande.  

Spotlight hanterar dagligen frågor rörande bolagens informationsgivning. Fel och brister av 

mindre allvarlig karaktär kan som regel avhjälpas direkt genom att bolaget reviderar eller 

kompletterar sitt pressmeddelande. I förekommande fall kan Spotlight ställa kontrollfrågor till 

bolagen eller rent av begära in avtal, ett så kallat ”letter of intent” eller dylikt för att säkerställa att 

informationen i pressmeddelandet är korrekt. Spotlight genomför även tematiska genomgångar 

av bolagens informationsgivning inom särskilt utvalda områden.  

Vid misstanke om att reglerna i noteringsavtalet har överträtts genomförs en mer grundlig 

utredning av bolagets informationsgivning. En sådan utredning kan resultera i att Spotlight 

initierar ett formellt ärende, varvid skriftväxling inleds med bolagets vd och styrelseordförande. 

Om överträdelsen bedöms vara särskilt allvarlig och/eller bedöms medföra skada för 

investerarna eller på annat sätt kan anses skada förtroendet för marknaden, lämnas ärendet 

över till disciplinnämnden för beslut om en eventuell sanktion. Sanktionerna utgörs av erinran, 

allvarlig erinran och avnotering. En allvarlig erinran kan kombineras med ett vite. Vitesbeloppet 

kan uppgå till mellan en och tio årsavgifter. Om ett vite utgår förbinder sig Spotlight att använda 

vitet till att stödja studier, utbildning, eller andra åtgärder som kan främja god etik och sundhet 

på värdepappersmarknaden eller, till att stödja åtgärder som främjar de noterade bolagens 

marknadsföring. Under 2018 dömdes vite ut vid ett tillfälle i kombination med en erinran. 

Ytterligare ett bolag tilldelades en allvarlig erinran, utan vite, se avsnitt 7, sidan 14.    

I de fall Spotlight gör bedömningen att överträdelsen inte är så pass väsentlig, kan Spotlight 

istället besluta om att avsluta ärendet genom att ge bolaget en anmärkning i form av kritik. En 

förutsättning för att ett ärende ska kunna stanna vid kritik är att bolaget, enligt Spotlights 

bedömning, tar till sig kritiken på ett konstruktivt sätt och vidtar åtgärder för att förhindra att 

överträdelserna återupprepas.  

En anmärkning är inte publik utan publiceras endast i anonymiserad form i Spotlights 

årsrapport. Under 2018 beslutade Spotlight om att tilldela bolag kritik i sju (sju) fall. I följande fall 

har kritik utdelats: 

Överträdelse av informationsgivningsreglerna 

 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelse av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2 punkten 16 

Bolaget har offentliggjort ett pressmeddelande av framåtblickande karaktär kring bolagets 

marknadspenetration, försäljning och EBIT, utan att ha angivit de underliggande faktorerna till 

de framåtblickande uttalandena. Spotlight bedömer att bolaget skulle ha informerat marknaden 
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om de förutsättningar och antaganden som låg till grund för de framåtblickande uttalandena. 

Detta för att marknaden skulle ha haft möjlighet att på ett bättre sätt bedöma förutsättningarna 

samt ifall prognosen eller uttalandet var rimligt. Bolaget har härvid begått en överträdelse av 

noteringsavtalet, bilaga 2, punkten 16.  

Överträdelse av informationsgivningsreglerna 

 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelse av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2 punkten 5 

Bolaget har offentliggjort information om en erhållen order utan att lämna information om att 

löpande intäkter är beroende av att maskiner levereras och driftsätts, att maskinerna inte 

genererar intäkter innan de tas i drift samt att själva driftsättningen kan försenas av externa 

regionsspeciefika faktorer bortom bolagets kontroll. Spotlight ansåg att informationen inte var 

tillräckligt tydlig och utförlig samt att det utifrån informationen inte var möjligt att bedöma dess 

betydelse för värderingen av bolaget och dess värdepapper. Vidare har Bolaget underlåtit att 

offentliggöra förändringar av tidigare lämnad information. När det stod klart att leverans och 

installation av maskiner var försenad förelåg en skyldighet att omedelbart informera marknaden 

detta. Genom att inte offentliggöra förändringen i förhållande till tidigare offentliggjord 

information har bolaget begått en överträdelse av noteringsavtalet, bilaga 2 punkten 5.  

Överskridande av bolagsordningens tillåtna gräns för antalet aktier m.m.  

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelse av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2 punkt 5 och 26 

Styrelsen i bolaget har överskridit sin behörighet genom att fatta beslut om en emission som 

överskrider antalet tillåtna aktier enligt bolagsordningen. Bolaget har i efterhand förklarat det 

hela med att beslutet inte var fattat med stöd av bemyndigande från stämma, utan under 

förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännanden. Dock innehöll varken 

informationen om beslutet om emissionen, emissionsmemorandumet eller utfallet i emissionen 

upplysning om att beslutet om emissionen var villkorat av stämmans efterföljande 

godkännande. Det kan inte anses uppfylla noteringsavtalets krav på att information ska vara 

korrekt, tydlig och relevant samt så utförlig att det utifrån informationen ska vara möjligt att 

bedöma vilken betydelse den har för värderingen av bolaget och dess värdepapper. Bolaget har 

således begått en överträdelse av noteringsavtalet, bilaga 2 punkten 5. 

Vidare har bolaget dröjt för lång tid med att offentliggöra utfallet i emissionen. Bolaget var i stort 

behov av rörelsekapital för sin fortsatta drift. Spotlight ansåg att det under rådande förhållanden 

inte kunde dröja en vecka med att meddela emissionsutfallet. En acceptabel tidsutdräkt i den 

rådande situationen är, enligt Spotlights uppfattning, tre till fyra dagar. Bolaget har således 

begått en överträdelse av Noteringsavtalet, bilaga 2 punkten 26, som stadgar att utfall i 

emission ska offentliggöras så snart det är känt. 

Överträdelser av noteringsavtalet och god sed på värdepappersmarknaden 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelse av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2 punkten 5 och 24 

Bolaget har träffat ett avtal om en komplex finansieringslösning, men har i informationen till 

marknaden underlåtit att beskriva villkoren kring finansieringslösningen på ett korrekt, tydligt och 

relevant sätt. Bolaget har därigenom begått en överträdelse av Noteringsavtalet, bilaga 2 

punkten 5.  
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Därtill har bolaget agerat i strid med god sed på värdepappersmarknaden genom att rikta en 

emission till redan befintliga aktieägare som uttryckt sin önskan om att utöka sitt ägande i 

bolaget. Vidare har bolaget inte på ett tillfredställande sätt angivit skälen till avvikelsen från 

aktieägarnas företrädesrätt, hur emissionskursen har fastställt och hur styrelsens har säkerställt 

marknadsmässigheten. Bolaget har härigenom begått en överträdelse av noteringsavtalet, 

bilaga 2 punkten 24.  

Överträdelse av noteringsavtalet 

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelse av Spotlights noteringsavtal bilaga 2 punkten 5 samt punkten 24 

Bolaget offentliggjorde en finansiell rapport i form av ett pressmeddelande med meddelandetext 

samt den fullständiga rapporten i bifogad fil. Det framgick på sidan 7 av 11 i den bifogade filen 

att bolagets finansiella situation var ansträngd och att en riktad emission skulle behöva 

genomföras. Detta framgick dock inte i meddelandetexten i pressmeddelandet. När det gäller 

regulatorisk information är det viktigt att väsentlig information placeras på en framträdande plats 

i kommunikationen till marknaden, vilket inte hade skett i nu aktuellt fall. Bolaget agerande var 

således inte i överensstämmelse med noteringsavtalet, bilaga 2 punkt 5. I förevarande fall 

borde informationen om bolaget finansiella situation ha lämnats i punktform i ingressen i 

meddelandetexten i pressmeddelandet samt på en central plats i den bifogade filen.  

Vidare offentliggjorde bolaget information om en riktad emission som inte var i 

överensstämmelse med noteringsavtalet bilaga 2 punkten 24 och Kollegiet för Svensk 

bolagsstyrnings utfärdade rekommendation från den 21 november 2014 om riktade emissioner.  

Därutöver uppvisade bolaget en bristande kapacitet för informationsgivning, då vd i bolaget var 

oförmögen att svara på frågor från Spotlight och hänvisade till styrelsens ordförande. 

Överträdelser av informationsgivningsreglerna  

Ett bolag noterat på Spotlight har tilldelats en anmärkning i form av kritik till följd av 

överträdelser av Spotlights noteringsavtal, bilaga 2 punkten 5 

Bolaget har vid tre tillfällen offentliggjort information om ingångna samarbetsavtal men 

utelämnat sådan information som hade behövts för att kunna göra en fullständig och korrekt 

bedömning av informationens betydelse för bolaget. Bolaget hade bland annat utelämnat 

uppgift om informationens kommersiella betydelse, intäkternas storlek och/eller det strategiska 

värdet som avtalet skulle medföra, varvid det inte har varit möjligt att göra en fullständig och 

korrekt bedömning av informationens betydelse för bolaget och dess finansiella instrument. 

Bolaget har därvid överträtt noteringsavtalet, bilaga 2 punkten 5. 

Därtill framkom att bolaget hade brister i sina rutiner och system för informationsgivning. 
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7. Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden har till uppgift att handlägga ärenden om de noterade bolagens och 

handelsmedlemmarnas överträdelser av de regler som gäller. För Spotlight finns inget lagkrav 

på att inrätta en disciplinnämnd, men Spotlight har frivilligt valt att göra detta i syfte att öka 

förtroendet för värdepappersmarknaden och skapa en trygghet för de noterade bolagen. Med 

en disciplinnämnd erhåller bolag och medlemmar en rättssäker prövning innan beslut om 

åtgärder till följd av regelöverträdelser fattas. Syftet är även att säkerställa att 

värdepappersmarknadens aktörer har förtroende för Spotlight och de bolag som är noterade. 

Spotlights disciplinnämnd är ett från Spotlight fristående organ som fattar sina beslut oberoende 

av Spotlight. Disciplinnämnden sammansättning utgörs av några av Sveriges främsta jurister 

och experter på värdepappersområdet. Disciplinnämnden består av en ordförande och fyra 

ledamöter. 

Ordförande i Spotlights disciplinnämnd är advokaten Anders Ackebo, tidigare noterings- och 

övervakningschef vid Stockholmsbörsen. Anders har också erfarenhet från Compliance-

funktionen inom bank, tillståndsgivning och övervakning av värdepappersbolag på 

Finansinspektionen och som rättssakkunnig i Finansdepartementet med ansvar för AP-

fondlagstiftningen. Anders är också ledamot av Aktiemarknadsnämnden samt Nordic Growth 

Markets disciplinnämnd. Dessutom är han styrelseledamot i ett värdepappersbolag. 

Justitierådet Ann-Christine Lindeblad är ledamot i Spotlights disciplinnämnd. Ann-Christin är 

justitieråd och har tidigare erfarenhet som sekreterare och expert i ett flertal utredningar under 

Finansdepartementet mellan 1984 och 1998. Hon har även varit särskild utredare under 

Finansdepartementet i ett flertal utredningar sedan 2011, bland annat MiFID II, MAR/MAD och 

tidigare AIF-utredningen. Ann-Christine Lindeblad är vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden 

och i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd samt ledamot i SwedSecs Disciplinnämnd. 

Advokaten Björn Kristiansson är sedan december 2018 ledamot i Spotlights disciplinnämnd. 

Björn har mer än 20 års erfarenhet av bolags- och börsrätt och är en av Sveriges främsta 

jurister inom området samt sitter ofta med i offentliga utredningar som expert. Björn är även 

verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Björn är partner på Kanter 

Advokatbyrå. 

Advokaten Björn Wendleby är ledamot i Spotlights disciplinnämnd. Han har erfarenhet från 

bland annat Finansinspektionen och domstolsväsendet samt som särskild utredare vid 

implementeringen av prospektdirektivet. Björn är partner på och grundare av Harvest 

advokatbyrå. 

Helene Willberg är ledamot i Spotlights disciplinnämnd. Helene har mer än 25 års erfarenhet av 

transaktionsrådgivning, företagsfinansiering och revisionstjänster till multinationella företag. 

Hennes erfarenhet är främst från den nordiska marknaden, hon har agerat rådgivare för flertalet 

bolag inom tillväxtstrategi, inklusive marknadsintroduktioner, avyttringar och förvärv samt 

företagsstyrning och värdeskapande. Helene är Managing Director på Alvarez & Marsal 

Transaction Advisory Group i Stockholm. 

  



Page 15/31 

 

Under 2018 har två (tre) överträdelseärenden överlämnats till disciplinnämnden för beslut. 

Nedan följer ett kort referat från respektive ärende. 

Recyctec Holding AB 

Den 27 mars 2018 tilldelade Spotlights disciplinnämnd Recyctec Holding AB en allvarlig erinran 

till följd av flera överträdelser av noteringsavtalet.  

Bolagets informationsgivning kring ingångna avsiktsförklaringar och samarbetsavtal har saknat 

information om att det inte har genererats några intäkter till följd därav samt att möjligheterna till 

framtida intäkter är mycket begränsade. Genom att sådan information har utelämnats kan 

informationen inte anses uppfylla kravet att information ska vara relevant, korrekt, tydlig och så 

utförlig att en investerare kan göra en välgrundad bedömning av bolaget. Bolaget har således 

åsidosatt bilaga 2 punkten 5 och 16 i noteringsavtalet. 

Sleepo AB 

Den 14 juni 2018 tilldelade Spotlights disciplinnämnd Sleepo AB en erinran i kombination med 

vite på en årsavgift till följd av överträdelser av noteringsavtalet och MAR.  

Bolaget hade publicerat insiderinformation på sin hemsida den 5 januari 2018, men först den 8 

januari 2018 kl. 11.40 skickat in ett pressmeddelande till Spotlight för omedelbart 

offentliggörande. Förhållandet att det i efterhand har kunnat konstateras att informationen inte 

medförde någon kurspåverkan saknar betydelse. Bolagets förfaringssätt är i strid med punkt 6 i 

bilaga 2 till noteringsavtalet och artikel 17 i MAR. Bolaget förklarade att fördröjningen av 

offentliggörandet av pressmeddelandet berodde på bristande kommunikation inom Bolaget. 

Detta visar att Sleepo vid aktuell tidpunkt inte kan anses ha haft erforderliga rutiner för 

informationsgivning. Därmed har bolaget även brutit mot punkt 1 i bilaga1 till noteringsavtalet. 
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8. Regelverk 

De regler som gäller för bolag vars aktier är upptagna till handel är omfattande och inte alltid 

enkla att tillämpa. Spotlights ambition är att vara tydlig, förutsägbar och ge bolagen vägledning i 

hur Spotlight tolkar dessa regler. Vi tror att det leder till en högre regelefterlevnad bland våra 

bolag och därmed ökat förtroende och intresse från investerarna. Senaste gången reglerna 

uppdaterades var vid införandet av Marknadsmissbruksförordningen i juli 2016. Mycket har hänt 

sedan dess och ny praxis har utvecklats. Spotlight har under 2018 arbetat med att ersätta det 

nuvarande Noteringsavtalet med ett uppdaterat Regelverk. För att underlätta tillämpningen av 

reglerna och fånga in den praxis som har utvecklats har Spotlight tagit fram handledning till det 

nya Regelverket (som trädde ikraft i 1 april 2019).  

Det Noteringsavtal som bolagen undertecknar i samband med noteringen kommer ersättas med 

ett åtagande där bolaget förbinder sig att följa de vid var tid gällande reglerna samt underkasta 

sig de sanktioner som kan följa av en eventuell överträdelse av reglerna. Spotlights förhoppning 

är att det nya Regelverket tillsammans med åtagandet kommer att underlätta för bolagen att 

följa reglerna. 

Flaggning 

Lagreglerna gällande flaggning gäller endast på reglerad marknad, men Spotlight har via sitt 

noteringsavtal, valt att införa egna flaggningsregler. Spotlight anser att ägarförändringar är viktig 

information till både aktieägare och marknaden i övrigt. Spotlights flaggningsregler innebär att 

bolaget ska verka för att marknaden informeras när en aktieägares innehav av aktier eller 

depåbevis över- eller underskrider – genom att aktieägaren själv utför en köp- eller 

säljtransaktion – någon av gränserna 10, 20, 30, 50, 66⅔ eller 90 procent av samtliga aktier i 

bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier.  

Bolaget ska offentliggöra information om sådant över- eller underskridande så snart bolaget fått 

kännedom om detta. Om aktieägaren själv offentliggör sådan information genom 

pressmeddelande bortfaller bolagets skyldighet.  

Under året offentliggjordes 30 (37) flaggningar. 
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9. GDPR 

Dataskyddsförordning (”GDPR”) började tillämpas den 25 maj 2018 och syftar till att stärka 

skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Spotlight Stock Market verkar 

självfallet alltid för att tillvarata våra kunders och samarbetspartners integritet på bästa sätt och 

för att ytterligare säkerställa detta upprättades, i samband med bolagets implementering av 

GDPR, en ny policy för behandling av personuppgifter (”Integritetspolicyn”). Integritetspolicyn 

och mer information om hur Spotlight Stock Market behandlar personuppgifter, vilka rättigheter 

våra kunder har samt hur skyddet för personuppgifter säkerställs finns tillgängligt på Spotlight 

Stock Markets hemsida. Mer information om GDPR finns även på Datainspektionens hemsida: 

www.datainspektionen.se. 

http://www.datainspektionen.se/
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10. Utredningar rörande 
handeln 

Spotlight är enligt lag skyldig att övervaka handel och kursbildning och se till att handeln sker i 

överensstämmelse med Spotlights medlems- och handelsregler, samt relevanta lagar på 

värdepappersmarknaden. I de fall Spotlight misstänker att en medlem har brutit mot 

medlemsreglerna eller relevant lag utreder handelsövervakningen händelsen. Överträdelser av 

medlemsreglerna som bedöms vara allvarliga lämnas över till disciplinnämnden för beslut om 

en eventuell sanktion. Betydande överträdelser av handelsreglerna ska även anmälas till 

Finansinspektionen. 2018 lämnades inte något handelsrelaterat ärende över till 

disciplinnämnden eller Finansinspektionen.  

Spotlight är också skyldigt att snarast anmäla till Finansinspektionen om det kan antas att en 

transaktion utgör eller har samband med marknadsmanipulation, insiderhandel eller röjande av 

insiderinformation.  

Med marknadsmanipulation avses i huvudsak transaktioner, handelsorder eller andra 

beteenden som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, 

efterfrågan och pris på ett finansiellt instrument. Marknadsmanipulation kan ske genom 

orderläggning och avslut i handelssystemet eller genom vilseledande information t.ex. på 

chattsidor, internet, media osv.  

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som 

direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, 

om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella 

instrument eller på priset på relaterade finansiella instrument. 

Under 2018 har Spotlight skickat 104 (70) anmälningar om misstänkt marknadsmissbruk. Av 

dessa gällde 12 (27) misstanke om insiderbrott, 91 (43) misstanke om marknadsmanipulation och 

en avsåg misstänkt insiderbrott och marknadsmanipulation. 
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Anmälningarna 2018 av misstänkt marknadsmanipulation visar en liknande fördelning som 

2017. I fler än hälften av anmälningarna har det rört transaktioner med enstaka eller mindre 

poster aktier (så kallade enpetare) i syfte att upprätthålla eller flytta kursen i en viss riktning. En 

inte oväsentlig andel anmälningar har avsett tillfällen då någon handlat med sig själv. Slutligen 

har anmälningarna även avsett manipulation genom så kallad ”pump and dump” det vill säga att 

någon genom orderläggning, små avslut eller aktiviteter på sociala medier ”pumpar” upp en 

kurs i ett bolags aktie för att sedan sälja på den höga nivån(dump).  
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10.1 Finansinspektionens administrativa 
åtgärder 

 

Från och med den 1 februari 2017 gäller en ny ordning för bekämpning av marknadsmissbruk 

på värdepappersmarknaden. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att väcka åtal för misstänkta 

överträdelser av allvarligare karaktär. Överträdelser som kan anses ringa eller oaktsamma har 

avkriminaliserats. Sådana överträdelser utreder Finansinspektionen, och när en överträdelse 

bedöms ha skett utfärdas ett sanktionsföreläggande. Personen som får ett 

sanktionsföreläggande kan välja att godkänna det varefter det vinner laga kraft. I det fall 

personen inte godkänner eller inte svarar förfaller föreläggandet och FI måste överväga att 

väcka talan vid Stockholms tingsrätt.  

Under 2017 offentliggjorde Finansinspektionen 16 sanktionsförelägganden som vunnit laga 

kraft. Samtliga beslut avsåg marknadsmanipulation och då främst handel med en eller ett fåtal 

aktier eller egenhandel som ansetts ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 

eller pris på aktierna. Jämfört med de bötesbelopp som domstolarna tidigare utdömt för 

liknande fall så var dessa administrativa sanktioner väsentligt högre. Avgifterna 2017 varierade 

mellan 25 000 och 400 000 kronor. Dessa avgifter har generellt sett varit väsentligt mycket 

högre än de bötesbelopp som utdöms av domstol för allvarligare fall av marknadsmissbruk. 

ESMA har publicerat en sammanställning av medlemsländernas administrativa åtgärder för 

överträdelser av MAR. 2017 var det sammanlagda antalet sanktioner av överträdelser mot 

förbudet av marknadsmanipulation i EU 35 avgifter och 7 åtgärder av annat slag än 

ekonomiska. I rapporten kan det utläsa att Finansinspektionen rapporterat in beslut om 29 

avgifter till ett sammanlagt värde om 3 150 000 kronor. De övriga 6 avgifterna kom från 

Österrike som beslutat om 3 avgifter om sammanlagt 5 000 euro, Frankrike har beslutat om en 

avgift om 40 000 euro, Ungern som hade en avgift om 1 000 000 ungerska forint och slutligen 

Litauen som hade en sanktion på 500 euro. Notera att av de 29 svenska åtgärderna som 

rapporterats till ESMA, hade endast 16 vunnit laga kraft och var därmed publicerade av FI vid 

utgången av 2017.  

2018 offentliggjorde Finansinspektionen 31 beslut som vunnit laga kraft, med sanktionsavgifter 

mellan 30 0000 kronor och 150 000 kronor. 17 av dessa avsåg aktier som handlas på Spotlight. 

13 av sanktionerna avsåg marknadsmanipulation genom köp av en eller ett fåtal aktier som 

medförde avgifter mellan 30 000 kronor och 130 000 kronor. Två sanktioner avsåg så kallad 

egenhandel och två avsåg agerande i orderläggning som bedömts vara marknadsmanipulation. 

I fyra fall hade Finansinspektionen valt att väcka talan i tingsrätten, efter att 

sanktionsföreläggandena inte godkänts av mottagarna. I samtliga fyra fall fann rätten att 

personerna skulle betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen hade yrkat. Se bilaga 2 

för de sanktionsavgifter som avsett handel i aktier på Spotlight. 
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11. Observationslista  

Om Spotlight bedömer att det finns omständigheter eller händelser kring ett noterat bolag eller 

dess värdepapper som utgör en väsentligt ökad risk och/eller osäkerhet för en investerare kan 

Spotlight, under vissa förutsättningar, bestämma att handeln med bolagets aktier ska ske på 

Spotlights observationslista. Syftet är att upplysa investerarna och marknaden om en 

omständighet eller händelse som kan vara av större vikt och som kan medföra att det föreligger 

en högre risk med en investering i det aktuella bolaget. Det kan till exempel vara fråga om att ett 

bolag är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller att ett bolag allvarligt har brutit mot 

noteringsavtalet. I de flesta fall är bolaget placerat på observationslistan under en begränsad tid 

om inte särskilda omständigheter föreligger. 

Under året har totalt 13 (5) bolag blivit placerade på observationslistan. Det vanligaste skälet till 

att ett bolag placeras på observationslistan är det råder osäkerhet kring bolagets verksamhet 

eller finansiella situation. Fem bolag placerades under 2018 på observationslistan på grund av 

detta skäl. En lista med alla beslut om observationslistning under 2018 finns i bilaga 3. 
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12. Handelsstopp  

I lagen om värdepappersmarknaden finns regler som tillåter Spotlight att avbryta handeln 

(handelsstopp) med ett finansiellt instrument om det inte uppfyller de krav som gäller för att 

handlas på Spotlight. En förutsättning för ett handelsstopp är att det inte är sannolikt att det 

allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt.  

Handelsstopp sker oftast i någon av följande situationer:  

• Marknaden har inte tillgång till, eller riskerar att inte få tillgång till, information om bolaget på 

lika villkor eller i tillräcklig omfattning.  

• Bolaget avser att offentliggöra omfattande kurspåverkande information och investerarna 

behöver viss tid på sig för att läsa och förstå informationen.  

• Bolagets finansiella ställning eller situation i övrigt medför att det saknas förutsättningar för 

en ändamålsenlig handel. 

Utöver detta sker ibland handelsstopp i sådana lägen där det, utan att det finns någon ny 

information i marknaden, sker en kraftig kursrörelse. I de fallen kan handelsstopp ske med 

anledning av att fortsatt handel kan skada förtroendet för bolaget och/eller marknadsplatsen.  

Den vanligaste orsaken till handelsstopp är att det saknas korrekt, relevant, fullständig och 

tydlig information, vilket är en förutsättning för att investerarna ska kunna bedöma bolagets 

värde. Detta kan orsakas av bolaget eller av externa faktorer.  

Vidare kan Spotlight, när det finns en risk eller indikation på att insiderinformation har eller kan 

komma att läcka, stoppa handeln i bolaget tills dess att bolaget har kunnat offentliggöra 

informationen i rätt kanaler. Exempel på tillfällen när det skett handelsstopp av denna anledning 

är vid bud eller större förvärv, eller när ett bolag varit i slutfasen av diskussioner eller 

förhandlingar om verksamhetsförändringar. Andra tillfällen då Spotlight kan besluta om 

handelsstopp är vid tillfällen för vissa bolagshändelser, till exempel vid en avnotering.  

Utöver dessa regulatoriska stopp kan Spotlight göra så kallade tekniska stopp. Det sker i 

enstaka finansiella instrument främst vid fel av administrativ karaktär.  

I och med genomförandet av MiFID II ska Spotlight, sedan den 3 januari 2018, informera 

Finansinspektionen vid handelsstopp. Om handelsstoppet beror på misstänkt 

marknadsmissbruk, ett uppköpserbjudande, eller på att investerarna inte i tillräcklig omfattning 

har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet, ska 

Finansinspektionen besluta om de håller med om beslutet att handelsstoppa och därmed anser 

att beslutet ska bestå. I de fallen informerar Finansinspektionen de andra EU medlemmarna, så 

att handel kan stoppas på de andra handelsplatser i Unionen som instrumentet eventuellt 

handlas på.  

Under året har 14 (26) handelsstopp genomförts på Spotlight. Två av dessa var tekniska stopp, 

resterande skedde pga av någon av ovanstående beskrivningar. De tolv handelsstoppen 

skedde i åtta olika bolag. Samtliga handelsstopp finns i bilaga 4 
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13. Avnoteringar  

Under året har totalt 15 bolag avnoterats. Railcare, ett bolag verksamt inom järnvägsunderhåll, 

lämnade Spotlight för en notering på Nasdaq Small Cap. Bolaget avnoterades efter en 

tillväxtresa på 314 procent under de cirka 10 år som bolaget var noterat på Spotlight. Orasolv, 

med verksamhet inom dentalbranchen blev uppköpt av ME Dental AB och lämnade Spotlight 

efter en tillväxtresa på 62 procent efter 6 år hos Spotlight.  

Fem bolag avnoterades på egen begäran, ett efter beslut från Spotlight då bolaget bedömts 

sakna förutsättningar att uppfylla noteringskraven; ett efter ett uppköp, ett på grund av flytt till 

reglerad marknad; samt sju på grund av notering på annan MTF. Samtliga avnoteringar finns i 

bilaga 5. 
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Bilaga 1 

Noteringar 2018 

Bolag  Noteringsdatum Värdering (pre-money) Mkr 

Orgo Tech  2018-01-03  24  

Obstecare  2018-01-04  40,8  

CGit  2018-01-09  34,4 

Infracom  2018-01-15  144 

Västsvensk Logistik 2018-01-29  245 

Veteranpoolen  2018-01-30  Spin out 

Smoltek  2018-02-26  75,1 

OptiMobile  2018-02-28  49,7 

Bodyflight  2018-05-24  49 

IA Industriarmatur 2018-06-10  59,8 

Freetrailer  2018-06-14  27,4 (DKK) 

Dicot  2018-06-20  26,5 

Calmark  2018-07-06  24,9 

Risk Intelligence 2018-08-17  35,9 (DKK) 

Ziccum  2018-10-25  15,8 

Stenocare  2018-10-26  59,7 (DKK) 

Hoodin  2018-11-07  29,8 

Scandion Oncology 2018-11-08  43,7 

Jetty  2018-11-12  26,9 

Comintelli  2018-11-19  44,8 

PolarCool  2018-11-27  72 

Beyond Frames  2018-12-06  93,9 

Neodynamics  2018-12-07  75 
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Bilaga 2   

Finansinspektionens sanktionsförelägganden av marknadsmissbruk i 

finansiella instrument handlade på Spotlight, publicerade 2018.  

Bolag i vars finansiella 
instrument det 
handlats i   

Finansinspektionens orsak till överträdelse 
(marknadsmanipulation)  
  

Sanktionsavgift  

Pexa AB  
(och Gasporox AB)  

Köp av enstaka och ett fåtal aktier, vid 
sammanlagt fem tillfällen, på ett sätt som har gett 
eller kan förväntas ha gett falska eller 
vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller 
pris på aktien.  
  

130 000 kr  

Everysport Media Group  Köporder om 100 aktier lades och gick till avslut 
som höjde senast betalt med 31,58 procent. Strax 
efter lade personen en säljorder om 5 600 aktier. 
Agerandes bedömdes ha gett eller kan förväntas 
ha gett falska eller vilseledande signaler om 
tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.  
  

70 000 kr  

Nanexa AB   Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.   
  

70 000 kr  

EasyFill AB  Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.  
  

70 000 kr  

ProstaLund AB   Vid fem tillfällen har handelsorder lett till 
transaktioner om en aktie på ett sätt som har gett 
eller kan förväntas ha gett vilseledande signaler 
om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.  
  

40 000 kr  

Sleepo AB  Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.   
  

70 000 kr  

Quickcool AB  Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.   
  

70 000 kr  

Recyctec Holding AB  Orderläggning och transaktionerna har 
genomförts på ett sätt som har gett eller kan 
förväntas ha gett falska eller vilseledande 
signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på 
aktien.   
  

120 000 kr  

NextCell Pharma AB  Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.   
  

70 000 kr  

Medfield Diagnostics AB  9 transaktioner om sammanlagt 37 000 aktier har 
inte lett till någon förändring av det verkliga 
ägandet av de ifrågavarande aktierna. 
Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller 
vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller 
pris på aktien   
  

90 000 kr  
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AcouSort   Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska 
eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan 
eller pris på aktien.   
  

40 000 kr  

EcoRub AB  Tre handelsorder har lett till transaktioner om 
vardera en aktie på ett sätt som har gett eller kan 
förväntas ha gett falska eller vilseledande 
signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på 
aktien.   

50 000 kr  

Videobur Sthlm AB   Köp av en aktie kan förväntas ha gett falska eller 
vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller 
pris på aktien.  
  

70 000 kr  

C Security Systems  Försäljning av 69 aktier respektive en aktie kan 
förväntas ha gett falska eller vilseledande 
signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på 
aktien.  
  

70 000 kr  

BibbInstrumments AB  Köp av 15 aktier kan förväntas ha gett falska eller 
vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller 
pris på aktien.  
  

80 000 kr  

Alpha Helix Molecular 
Diagnostics AB  

En transaktion har genomförts mellan konton som 
personen kontrollerat. Transaktionen har inte lett 
till någon förändring av det verkliga ägandet av 
aktierna. Transaktionen har gett eller kan 
förväntas ha gett falska eller vilseledande 
signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på 
aktien.   
  

40 000kr  

Recytec Holding AB  Köp av 5 aktier respektive en aktie kan förväntas 
ha gett falska eller vilseledande signaler om 
tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.  
  

105 000 kr  
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Bilaga 3  

Observationslistan   

2018-03-29, NorrInvent  

NorInvent AB offentliggjorde den 15 mars 2018 pressmeddelandet ”Förlorad dokumentation 
från grundarens forskning”. Efter en samlad bedömning av den information som har 
offentliggjorts av bolaget bedömer Spotlight Stock Market att det föreligger omständigheter som 
föranleder en väsentlig osäkerhet avseende NorInvent AB:s verksamhet, finansiella situation 
och kapacitet för informationsgivning. Med anledning av detta har Spotlight Stock 
Market beslutat att aktierna i NorInvent AB ska handlas på Spotlights observationslista.  

2018-01-18, Yield Life Science  

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget flyttas bolagets aktie 
till Spotlight Stock Markets observationslista. Av pressmeddelandet framgår att bolaget delar ut 
innehavet i Isofol Medical. Innehavet i Isofol Medical är enda tillgången i Yield Life Science.   

2018-02-28, ADONews Sweden  

ADONnews Sweden AB offentliggjorde den 28 februari 2018 ett pressmeddelande med 
information om att bolagets styrelse upprättat en kontrollbalansräkning. På grund av den 
osäkerhet som föreligger rörande bolagets finansiella situation har Spotlight beslutat att aktierna 
i ADONnews Sweden AB ska handlas på Spotlight Stock Markets observationslista.   

2018-03-09, Oncology Ventures  

Oncology Venture Sweden AB offentliggjorde den 9 mars 2018 ett pressmeddelande med 
information rörande förslag om fusion av Oncology Venture Sweden AB och Medical 
Prognosis Institute. Med anledning av detta har Spotlight beslutat att aktierna 
i Oncology Venture Sweden AB ska handlas på Spotlight Stock Markkets observationslista.  

2018-03-15, Oraslov  

Med anledning av att bolaget är föremål för ett offentliggjort uppköpserbjudande flyttas handeln i 
bolagets aktie till Spotlight Stock Markets observationslista.  

2018-04-17, FX International  

Med anledning av det pressmeddelande som FX International offentliggjorde den 17 april 2018 
flyttas bolagets aktie till Spotlight Stock Markets observationslista.  I pressmeddelandet framgår 
att bolagets vd fälls för insiderbrott mot sitt bestridande. Spotlight Stock Market bedömer att 
bolaget inte längre uppfyller noteringskraven.   

Den 11 juni beslutades fortsatt observationsnotering till följd av ny noteringsprövning på grund 
av kapitaltillskott samt att majoriteten av styrelseledamöterna i och med kapitaltillskottet ersätts 
med nya ledamöter. Spotlight Stock Markets bedömning är att bolagets verksamhet, 
organisation, eller andra förhållanden genomgår en väsentlig förändring.   

2018-05-09, Freedesk  

Freedesk AB offentliggjorde den 8 maj 2018 pressmeddelandet ”Freedesk ingår 
avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Northern CapSek Ventures AB”. Med anledning 
av detta flyttas handeln i bolagets aktie till Spotlight Stock Markets observationslista.  
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2018-06-28, Parans   

Med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 28 juni bedömer 
Spotlight Stock Market att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven. I pressmeddelandet 
framgår att styrelsens ordförande samt två ledamöter begärt utträde ur bolagets styrelse.   

2018-06-28, Videoburst  

VideoBurst Sthlm Int AB offentliggjorde den 28 juni 2018 ett pressmeddelande med 
rubriken ”VideoBurst genomför apportemission, namnbyte samt väljer in två 
nya styrelsemedlemmar”.  Med anledning av detta har Spotlight Stock Market, beslutat att 
bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet 
med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav gällande 
bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.  
I samband med att noteringsprövningen genomförs flyttas bolaget över till observationslistan.  
  
2018-07-06, Rootfruit  

Rootfruit Scandinavia AB offentliggjorde den 6 juli 2018 pressmeddelandet 
”Rootfruit Scandinavia AB avser att gå samman med Exotic Snacks AB för att bli 
marknadsledare inom premiumsnacks”. Med anledning av detta flyttas handeln i bolagets aktie 
till Spotlight Stock Markets observationslista.  

2018-10-01, Combigene  

CombiGene AB offentliggjorde den 1 oktober 2018 pressmeddelandet ”Förtydligande avseende 
BTU”. I pressmeddelandet framgår att bolaget inte har ett formellt godkännande av utgivande 
av teckningsoprionerna. Med anledning av detta flyttas handeln av bolagets BTU idag den 1 
oktober 2018 till Spotlight Stock Markets observationslista.   

2018-10-22, Eurocine Vaccines  

Med anledning av det pressmeddelande som Eurocines Vaccines AB offentliggjorde den 22 
oktober 2018 och att Spotlight bedömer att det föreligger en osäkerhet rörande bolagets 
situation har Spotlight beslutat att flytta bolagets aktie och teckningsoption till Spotlight Stock 
Markets observationslista. I pressmeddelandet framgår att bolaget avbryter vidare utveckling 
den nasala influensavaccinkandidaten Immunose FLU.    

2018-12-12, Zenergy  

Med anledning att det råder väsentlig osäkerhet kring bolagets finansiella situation, har 
Spotlight Stock Market beslutat att bolagets aktie ska handlas på Spotlight Stock 
Markets observationslista.   

  

Under 2017 flyttades 5 st bolag till observationslistan, under 2018 var det 13 st.  
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Bilaga 4   

Handelsstopp   

Marknaden har inte tillgång till, eller riskerar att inte få tillgång till, information om bolaget 
på lika villkor eller i tillräcklig omfattning.  
2018-04-05 Norinvent   

2018-06-07 ADONews   

2018-09-27 Evendo  

2018-11-07 Eurocine  

 

Bolaget avser att offentliggöra (omfattande) kurspåverkande information och investerarna 
behöver viss tid på sig för att läsa och förstå informationen.    
2018-03-15 Norinvent   

2018-10-22 Eurocine   

2018-11-22 Freedesk  

 

Det finns särskilda skäl hänförliga till Bolaget eller det finansiella instrumentet   
2018-01-22 Orgo Tech  

2018-08-27 True Heading  

 

Bolagets finansiella ställning och situation i övrigt är sådan att handeln riskerar att skada 
investerarnas intressen  
2018-03-01 ADONews  
2018-04-25 Norinvent  
2018-12-07 Zenergy  
 
  
Tekniskt stopp, administrativa problem med instrument  
2018-01-04 CGit   

2018-01-05 Gaba TO2  
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Bilaga 5  

Avnoteringar  

Bolag  Datum  Orsak  

Yield Life Science   2018-02-27  På egen begäran  

Railcare  2018-03-29  Till Nasdaq Stockholm  

Gabather   2018-04-13  Till First North  

Orasolv   2018-04-27  Uppköpt av ME Dental AB   

NorInvent  2018-05-16  På egen begäran  

Pharmacolog   2018-05-25  Till First North  

Net Gaming  2018-06-26  Till First North Premier  

Oncology Venture  2018-08-31  På egen begäran  

Ayima   2018-09-05  Till First North  

Evendo  2018-10-01  På egen begäran  

SpectraCure  2018-12-03  Till First North  

Storytel  

Freedesk  

CombiGene  

Oden Control  

2018-12-04  

2018-12-07  

2018-12-18  

2018-12-28  

Till First North  

På egen begäran  

Till First North  

På Spotlights begäran  

 


