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Delårsrapport
Perioden 2008-01-01 - 2008-09-30

Nordic Growth Market NGM Holding AB

SammanDrag

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9,0 
MSEK (10,1), en minskning med 10 %. För årets första 
nio månader uppgick nettoomsättningen till 30,6 MSEK 
(33,1), en minskning med 7,6 %.
Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -2,1 
MSEK (-0,1), och för årets första nio månader till -3,7 
MSEK (1,1).
Resultat per aktie under årets tredje kvar-
tal uppgick till -0,03 SEK (-0,00), och för 
årets första nio månader till -0,05 SEK (0,02). 
 
Resultatet efter skatt har för jämförelseåret 2007 justerats 
med -438 KSEK för tredje kvartalet och med -1 533 KSEK för 
årets första nio månader. Justeringen avser räntekostnad enligt  
effektivräntemetoden på ett konvertibelt skuldebrev och vissa  
periodiseringar av kostnader. Se pressmeddelande 2008-04-24. 







VäSentliga hänDelSer unDer treDje  
kVartalet

Ett nytt bolag, aXichem, har listats på Nordic MTF  
2008-07-10.
JPMorgan Chase & CO och Calyon Crédit Agricole CIB 
har tillkommit som emittenter på NDX den 2008-09-24 
respektive 2008-09-10.
Två nya styrelsemedlemmar, Per-Ola Jansson och Arne 
Liljedahl, valdes in den 2 september i dotterbolaget Nordic 
Growth Market NGM ABs (“NGM”) styrelse.
Finansinspektionen beslutade den 29 september 2008 
att återkalla Nordic NGMs tillstånd att som börs driva 
en reglerad marknad och att som sidoverksamhet driva  
handelsplattform. Beslutet innebär att NGM senast sex 
månader efter dagen för beslutet ska ha avvecklat den 
tillståndspliktiga delen av verksamheten, dvs. driften av 
de reglerade marknaderna NGM Equity och NDX samt  
handelsplattformen Nordic MTF. NGM ska senast en 
månad efter dagen för beslutet inkomma med en pre- 
cisering av hur avvecklingen kommer att hanteras. Bolaget 
för en löpande dialog med Finansinspektionen i dessa 
frågor. Under avvecklingsperioden behåller NGM sin  
status som börs och MTF i förhållande till befintliga kunder 
och emittenter men tillåts inte ingå nya förbindelser. De 
bolag som är noterade hos NGM behåller under avveck-
lingsperioden sin status som noterade bolag. NGM har 
överklagat Finansinspektionens beslut till Länsrätten i 
Stockholms Län. Styrelsen i Nordic Growth Market NGM 
Holding AB (publ) (“NGM Holding”) engagerade i början 
av oktober Erneholm & Haskel AB som finansiell rådgi-
vare för att parallellt med övriga åtgärder utreda förutsätt- 
ningarna för att sälja hela eller delar av verksamheten i NGM. 
Detta arbete pågår och styrelsens avsikt är att fortsätta att  
driva denna process så skyndamt som möjligt. Som ett led 
i detta har styrelsen i NGM Holding i dag kallat till extra 
bolagsstämma och föreslagit att stämman ska bemyndiga 
styrelsen att ingå avtal om försäljning av aktierna i NGM 
eller att verka för en försäljning av hela eller delar av NGMs 
verksamhet.









kalenDarium

Bokslutskommuniké 2008 presenteras 19 februari 2009.
Årsstämma beräknas hållas i Stockholm 24 april 2009.
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VD har ordet

Det tredje kvartalets mest väsentliga händelse är att Finans- 
inspektionen beslutat återkalla NGMs börstillstånd. Detta be-
tyder att vi ska ha avvecklat den tillståndspliktiga verksamheten 
till senast den 29 mars 2009. Den tillståndspliktiga verksam-
heten avser de tre listorna NGM Equity, Nordic MTF och 
NDX, men omfattar inte NG News.

Återkallandet har gett upphov till många frågor från både 
kunder, leverantörer och samarbetspartners. Givetvis inriktar 
sig styrelsen och ledningen i första hand  på att få till stånd 
lösningar som ger minst negativ effekt för de noterade bolagen, 
deras aktieägare och övriga emittenter. 

Mot den bakgrunden bedrivs verksamheten med stor återhåll-
samhet när det gäller kostnader och med fokus på alla våra 
relationer, såväl interna som externa.

Omsättningen av aktiehandeln låg i stort sett på samma nivå 
som under andra kvartalet. Detta är positivt eftersom det  
tredje kvartalet normalt är ett något svagare kvartal än de  
övriga. NG News hade dock en något svagare period i första 
hand till följd av färre distribuerade pressmeddelanden. 

NGM har under tredje kvartalet haft kostnader av engångs- 
karaktär för omfattande förbättringar som gjorts av NGMs 
interna styrning och kontroll, för utredningar av historiska 
händelser med anledning av Finasinspektionens skrivelse 
av den 22 juli 2008 och för åtgärder med anledning av åter- 
kallat tillstånd att bedriva börsverksamhet, om sammanlagt  
cirka 2,2 MSEK. Kostnaderna avser juridisk och  
annan rådgivning vilket påverkar kvartalets resultat negativt.  
Resultatet för den operativa verksamheten, dvs. rensat för 
engångskostnaderna, är svagt positivt såväl för kvartalet som 
året i sin helhet. Detta får betecknas som tillfredsställande med 
hänsyn dels till de omständigheter som drabbat NGM som  
operatör, dels till den stora oron på finansmarknaderna.
 

VerkSamheten 

NGM koncernen består av moderbolaget, Nordic Growth  
Market NGM Holding AB (publ) (“NGM Holding”), och dotter-
bolaget i vilket all verksamhet bedrivs, Nordic Growth Market 
NGM AB (“NGM”). NGM driver den reglerade marknadern 
NGM Equity och NDX samt handelsplattformen Nordic MTF. 
All handel sker elektroniskt och i realtid i NGMs eget handels- 
system, Freeway.

Finansinspektionen beslutade den 29 september 2008 att 
återkalla NGMs tillstånd att som börs driva en reglerad 
marknad och att som sidoverksamhet driva handelsplattform. 
Beslutet innebär att NGM senast sex månader efter dagen för 
beslutet ska ha avvecklat den tillståndspliktiga delen av verk-
samheten, dvs. driften av de reglerade marknaderna NGM  
Equity och NDX samt handelsplattformen Nordic MTF. 
NGM ska senast en månad efter dagen för beslutet inkomma 

med en precisering av hur avvecklingen kommer att hanteras. 
Bolaget för en löpande dialog med Finansinspektionen i dessa 
frågor. Under avvecklingsperioden behåller NGM sin status 
som börs och MTF i förhållande till befintliga kunder och  
emittenter men tillåts inte ingå nya förbindelser. De bolag som är  
noterade hos NGM behåller under avvecklingsperioden 
sin status som noterade bolag. NGM har överklagat Finans- 
inspektionens beslut till Länsrätten i Stockholms Län.

Utöver den tillståndspliktiga delen av verksamheten erbjuder 
NGM via affärsområdet Teknik tjänster kring handelssystemet  
och distribution av finansiell information via NG News. 

Styrelsen i NGM Holding engagerade i början av  
oktober Erneholm & Haskel AB som finansiell rådgivare för att  
parallellt med övriga åtgärder utreda förutsättningarna för att 
sälja hela eller delar av NGMs verksamhet. Detta arbete pågår 
och styrelsens avsikt är att fortsätta att driva denna process så 
skyndamt som möjligt. Som ett led i detta har styrelsen i NGM 
Holding idag kallat till extra bolagsstämma och föreslagit att 
stämman ska bemyndiga styrelsen att ingå avtal om försälj- 
ning av aktierna i NGM eller att verka för en försäljning av hela  
eller delar av NGMs verksamhet.
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koncernen

treDje kVartalet 2008

Nettoomsättningen uppgick till 9,0 MSEK (10,1). 
Rörelseresultatet var till -2,2 MSEK (0,4) och resultatet efter 
skatt  -2,1 MSEK (-0,1). 

Nettoomsättningen för affärsområde Börs uppgick till 6,1  
MSEK (6,8) med ett rörelseresultat om -2,8 MSEK (-1,6).

Nettoomsättningen för affärsområde Information och  
varumärket NG News uppgick till 1,1 MSEK (1,5) med ett 
rörelseresultat om -1,0 MSEK (1,1).

Nettoomsättningen för affärsområde Teknik uppgick till 1,8 
MSEK (1,7) med ett rörelseresultat om 0,6 MSEK (0,3). 

Koncernens totala kostnader ökade med 1,9 MSEK till 
12,2 MSEK. Personalkostnaderna minskade med 0,3 
MSEK. Övriga kostnader har under det tredje kvartalet be- 
lastats med kostnader av engångskaraktär för omfattande för-
bättringar som gjorts av NGMs interna styrning och kontroll, 
för utredningar av historiska händelser med anledning av  
Finansinspektionens skrivelse av den 22 juli 2008 och för 
åtgärder med anledning av återkallat tillstånd att bedriva 
börsverksamhet, om cirka 2,2 MSEK. Kostnaderna avser  
juridisk och annan rådgivning vilket påverkar kvartalets resultat  
negativt.

ÅretS förSta nio mÅnaDer 2008

Nettoomsättningen uppgick till 30,6 MSEK (33,1). 
Rörelseresultatet var -4,1 MSEK (2,5) och resultatet efter skatt  
-3,7 MSEK (1,1). 

Nettoomsättningen för affärsområde Börs uppgick till 20,6  
MSEK (23,4) med ett rörelseresultat om -6,7
MSEK (-2,3).

Nettoomsättningen för affärsområde Information och  
varumärket NG News uppgick till 4,8 MSEK (5,0) med ett 
rörelseresultat om 0,0 MSEK (2,9).

Nettoomsättningen för affärsområde Teknik uppgick till 5,3 
MSEK (4,6) med ett rörelseresultat om 1,6 MSEK (0,9). 

Koncernens totala kostnader ökade med 4,1 MSEK till 35,7 
MSEK. Personalkostnaderna ökade med 0,8 MSEK främst 
beroende på att genomsnittligt antal årsarbetare ökat till 24,75 
(22,5). Övriga kostnader har under det första halvåret belastats 
med utredningskostnader av engångskaraktär samt reserv för 
avvecklingskostnader  för tidigare kontorslokal , motsvarande 
2,2 MSEK. Under det tredje kvartalet har övriga kostnader 
belastats med kostnader av engångskaraktär för omfattande 
förbättringar som gjorts av NGMs interna styrning och  
kontroll, för utredningar av historiska händelser med  

anledning av Finasinspektionens skrivelse av den 22 juli 2008 
och för åtgärder med anledning av återkallat tillstånd att be- 
driva börsverksamhet, om cirka 2,2 MSEK. Kostnaderna avser  
juridisk och annan rådgivning vilket påverkar kvartalets  
resultat negativt.

finanSiering och likViDitet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
1,0 MSEK (4,7) för årets första nio månader. Kortfristiga  
fordringar ökade med 3,3 MSEK till 12,3 MSEK (9,0). Övriga 
skulder inklusive avsättningar ökade med 9,4 till 15,2 MSEK 
(5,8). Räntebärande skulder minskade med 30 MSEK till 0 
MSEK (30,0) genom konvertering av ett konvertibelt förlagslån 
2007. Likvida medel uppgick till 8,7 MSEK dvs till samma 
nivå som vid utgången av tredje kvartalet föregående år.

inVeSteringar

Nettoinvesteringarna under årets första nio månader uppgick 
till 3,2 MSEK (1,2), varav 2,5 MSEK avser fortsatt utveckling 
av handelssystemet samt annan mjukvara och 0,7 MSEK avser  
investeringar enligt tidigare beslut i samband med flytt till ny 
kontorslokal. 

nettoomsättning per affärsområde

6

8

10

MSEK

-2

0

2

4

6

Q4 -06 Q1 -07 Q2 -07 Q3-07 Q4 -07 Q1 -08 Q2 -08 Q3 -08
Börs Information Teknik Övrigt

rörelseresultat koncernen

1

2

3
MSEK

-3

-2

-1

0

1

Q4 -06 Q1 -07 Q2 -07 Q3 -07 Q4 -07 Q1 -08 Q2 -08 Q3 -08



Sida 3 Delårsrapport perioden 2008-01-01 - 2008-09-30 © Nordic Growth Market NGM Holding AB 2008. All rights reserved.

nettoomsättning per affärsområde jul-sep 2008
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moDerbolaget

Moderbolagets, Nordic Growth Market NGM Holding AB 
(publ), funktion är att verka för en ändamålsenlig samordning 
och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget 
Nordic Growth Market NGM AB. NGM Holding är noterat 
på NGM-börsens reglerade marknad NGM Equity. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster tillika  
resultat efter skatt uppgick till -35,7 MSEK (-0,8) under  
tredje kvartalet och till -36,7 MSEK (-2,2) under årets första nio  
månader. Resultatet har belastats med nedskrivning av andelar i  
dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB.

När det finns en indikation på att aktier och andelar i  
dotterföretag minskat i värde ska en beräkning göras av åter- 
vinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet ska en 
nedskrivning göras  till detta lägre värde, om det kan antas att 
värdenedgången är bestående. Finansinspektionen beslutade 
den 29 september 2008 att återkalla NGMs tillstånd att som 
börs driva en reglerad marknad och att som sidoverksamhet 
driva handelsplattform. Styrelsen har engagerat Erneholm & 
Haskel AB som finansiell rådgivare för att parallellt med övriga 
åtgärder, till exempel att under givna förutsättningar fortsätta 
driften av de delar av verksamheten som inte är tillstånds- 
pliktiga, utreda förutsättningarna för att sälja hela eller delar 
av verksamheten. Som en konsekvens av det indragna tillstån-
det har en bedömning gjorts av det återvinningsbara värdet på 
andelar i koncernföretag som bygger på omständigheter som 
är kända vid avgivandet av denna delårsrapport och som inne-
håller antaganden om framtida utfall som är svåra att värdera. 
Den sammantagna bedömningen indikerar ett nedskriv-
ningsbehov om 35 MSEK. Nedskrivningen redovisas i posten  
Resultat från andelar i koncernföretag.
 

riSker och oSäkerhetSfaktorer

NGMs verksamhet påverkas av ett antal risker och osäker-
hetsfaktorer, vilkas effekter på koncernens och moderbolagets 
resultat samt finansiella ställning är svåra att förutse. I års- 
redovisningen för 2007 (sidorna 12-13 och 34) gjordes en beskriv- 
ning av risker och osäkerhetsfaktorer. Årsredovisningen finns 
på bolagets hemsida. En av de risker som beskrivs i års- 
redovisningen för 2007 är risken att Finansinspektionen som 

tillståndsprövande myndighet skulle återkalla beslutet om 
NGMs börsstatus.  Den 29 september 2008 beslutade Finans- 
inspektionen att återkalla NGMs tillstånd att som börs  
driva en reglerad marknad och att som sidoverksamhet driva  
handelsplattform.

Med anledning av Finansinspektionens beslut har ett  
antal risker och osäkerhetsfaktorer förstärkts och tillkommit. 
Detta gäller främst personalkänslighet, finansiell ställning,  
kundrisk och risker i värdering av anläggningstillgångar i  
moderbolaget och koncernen. 

Personalkänslighet handlar främst om NGMs behov av 
att behålla kompetent personal och nyckelpersoner för att  
upprätthålla driften av den tillståndspliktiga verksamheten. 
Kundrisken består i att kunder kan komma avsluta sina avtal 
med NGM före den 29 mars 2009 istället för att behålla sin 
listning eller notering till sista dagen för den tillståndspliktiga 
verksamheten. Kundrisken påverkar också bolagets finansiella 
ställning och likvida medel. Risker i värdering av tillgångar  
beskrivs under avsnitt moderbolaget i denna delårsrapport.

tranSaktioner meD närStÅenDe

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärs- 
transaktioner med NGM Holding eller NGM. Inte heller 
har något koncernbolag lämnat lån, garantier eller borgens- 
förbindelser till någon av nämnda personer. 

VäSentliga hänDelSer efter perioDenS  
utgÅng

Hans Dyster-Aas lämnade sin tjänst som verkställande direktör 
i NGM och NGM Holding den 6 oktober och efterträddes av 
Björn Wallin som tillförordnad verkställande direktör. 

Clas Romander lämnade styrelserna i NGM och NGM  
Holding den 7 oktober.

Kvällshandeln av aktier i svenska och norska storbolag, 
som gjorde sommaruppehåll, kommer på grund av Finans- 
inspektionens beslut om återkallelse av tillstånd för närvarande 
inte att återupptas. 

Styrelsen i NGM Holding kallade till extra bolagsstämma 
den 21 november 2008 och föreslog stämman att besluta om  
ändring av NGM Holdings bolagsordning, att besluta att  
uppdra åt styrelsen att ingå avtal om försäljning av aktierna 
i NGM eller att verka för en försäljning av hela eller delar 
av NGMs verksamhet och att besluta om ersättning till val- 
beredningens ordförande för arbete utfört inför årsstämman 
2008.
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Koncernen 2008 2007* 2008 2007* 2007

KSEK                                                                          Not 1 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Intäkter

Nettoomsättning                                                         Not 2 9 023 10 068 30 593 33 053 45 150

Övriga intäkter 979 607 1 007 1 020 993

Summa intäkter 10 002 10 675 31 600 34 073 46 143

Kostnader

Övriga externa kostnader -6 924 -4 631 -17 490 -13 943 -20 032

Personalkostnader -4 284 -4 606 -15 243 -14 429 -22 064

Avskrivningar -968 -1 075 -2 950 -3 203 -4 235

Summa kostnader -12 176 -10 312 -35 683 -31 575 -46 331

Rörelseresultat -2 174 363 -4 083 2 498 -188

Finansiella intäkter                                                       not 3 127 4 397 20 155

Finansiella kostnader                                                   not 3 -4 -455 -4 -1 371 -1 455

Resultat före skatt -2 051 -88 -3 690 1 147 -1 488

Skatt - - - - -

Periodens resultat -2 051 -88 -3 690 1 147 -1 488

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 0,00 -0,05 0,02 -0,02

Antal utestående aktier på balansdagen 68 996 977 58 996 977 68 996 977 58 996 977 68 996 977

Genomsnittligt antal aktier 68 996 977 58 996 977 68 996 977 58 996 977 61 080 310

Moderbolaget 2008 2007* 2008 2007* 2007

KSEK                                                                          Not 1 juli-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Intäkter

Nettoomsättning - - - - -

Övriga rörelseintäkter - - - - -

Summa rörelseintäkter 0 0 0 0 0

Kostnader

Övriga externa kostnader -691 -221 -1 432 -440 -1 206

Personalkostnader -61 -156 -270 -421 -829

Avskrivningar 3 - - - -

Summa rörelsekostnader -749 -377 -1 702 -861 -2 035

Rörelseresultat -749 -377 -1 702 -861 -2 035

Resultat från andelar i koncernföretg Not 7 -35 000 - -35 000 - -

Övriga finansiella poster                  Not 3 - -456 8 -1 362 -1 437

Resultat efter finansiella poster -35 749 -833 -36 694 -2 223 -3 472

Skatt - - - - -

Periodens resultat -35 749 -833 -36 694 -2 223 -3 472

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

resultaträkningar i sammandrag
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Koncernen

KSEK                                                                                      Not 1 2008-09-30 2007-09-30* 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 42 637 43 113 42 659

Materiella anläggningstillgångar 1 494 1 343 1 183

Summa anläggningstillgångar 44 131 44 456 43 842

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 12 346 8 975 8 236

Likvida medel 8 732 8 666 10 950

Summa omsättningstillgångar 21 078 17 641 19 186

SUMMA TILLGÅNGAR 65 209 62 097 63 028

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Summa eget kapital                                  Not 4 49 960 26 199 53 666

Avsättningar

Övriga avsättningar 1 500 - -

Summa avsättningar 1 500 - -

Skulder

Skulder till kreditinstitut - - -

Övriga skulder 13 749 35 898 9 362

Summa skulder 13 749 35 898 9 362

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 65 209 62 097 63 028

Moderbolaget

KSEK                                                                                       Not 1 2008-09-30 2007-09-30* 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 52 749 86 250 56 500

Summa anläggningstillgångar 52 749 86 250 56 500

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 6 2 434 31 448

Likvida medel 307 337 337

Summa omsättningstillgångar 313 2 771 31 785

SUMMA TILLGÅNGAR 53 062 89 021 88 285

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital                                   Not 4 50 964 58 833 87 658

Skulder

Skulder till kreditinstitut - - -

Övriga skulder 2 098 30 188 627

Summa skulder 2 098 30 188 627
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 062 89 021 88 285

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

balansräkningar
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Koncern

KSEK  Not 1, 4 Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade

vinstmedel Årets resultat Summa

Ingående balans 2007 32 448 66 073 -71 933 1 861 28 449

Resultatdisposition 1 861 -1 861 0

Optionslikvid 195 195

Konvertering av skuldebrev 5 500 21 010 26 510

Årets resultat -1 488 -1 488

Ingående balans 2008 37 948 87 278 -70 072 -1 488 53 666

Resultatdisposition -1 488 1 488 0

Optionslikvid -16 -16

Periodens resultat -3 690 -3 690

Utgående balans 2008-09-30 37 948 87 262 -71 560 -3 690 49 960

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

Moderbolag

KSEK Not 1, 4 Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa

Ingående balans 2007 32 448 5 964 4 933 463 20 815 64 623

Resultatdisposition 20 815 -20 815 0

Konvertering av skuldebrev 5 500 21 007 26 507

Årets resultat -3 472 -3 472

Ingående balans 2008 37 948 5 964 25 940 21 278 -3 472 87 658

Resultatdisposition -3 472 3 472 0

Periodens resultat -36 694 -36 694

Utgående balans 2008-09-30 37 948 5 964 25 940 17 806 -36 694 50 964

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

förändringar
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Koncernen 2008 2007* 2008 2007* 2007

KSEK                                                                                                Not 1 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Löpande verksamheten

Resultat före skatt -2 051 -88 -3 690 1 147 -1 488

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 968 1 513 2 952 4 736 5 675

Betald skatt - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet -1 083 1 425 -738 5 883 4 187

Förändringar av rörelsekapital -1 414 -2 057 1 773 -1 184 3 019

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 497 -632 1 035 4 699 7 206

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 363 -184 -3 238 -1 213 -1 632

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, optionslikvid - - -15 4 930 195

Kassaflöde från verksamheten -3 860 -816 -2 218 8 416 5 769

Likvida medel vid periodens början 12 592 9 484 10 950 5 181 5 181

Likvida medel vid periodens slut 8 732 8 668 8 732 8 667 10 950

Förändring av likvida medel -3 860 -816 -2 218 3 486 5 769

Moderbolaget 2008 2007* 2008 2007* 2007

KSEK                                                                                                Not 1 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -35 749 -833 -36 694 -2 223 -3 472

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 35 000 456 35 000 1 365 1 440

Betald skatt - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet -749 -377 -1 694 -858 -2 032

Förändringar av rörelsekapital 719 377 1 664 895 2 069

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 0 -30 37 37

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - -

Kassaflöde från verksamheten -30 0 -30 37 37

Likvida medel vid periodens början 337 337 337 300 300

Likvida medel vid periodens slut 307 337 307 337 337

Förändring av likvida medel -30 0 -30 37 37

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

kassaflödesanalys i sammandrag
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Koncernen 2008 2007' 2008 2007* 2007* 2006 2005 2004

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Resultat per aktie, kr -0,03 0,00 -0,05 0,02 -0,02 0,03 0,05 -0,15

Eget kapital per aktie, kr  vid periodens slut 0,74 0,44 0,74 0,44 0,78 0,48 0,37 0,27

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 4,3 neg 6,5 14,4 neg

Soliditet, % vid periodens slut 83 42 83 42 99 47 73 66

Antal avslut NGM Equity 42 603 64 124 146 516 279 913 372 925 462 963 299 523 108 721

Antal avslut NDX 43 252 91 353 188 943 236 702 294 285 183 377 58 958 1 983

Antal noterade bolag NGM Equity vid periodens slut 47 44 47 44 47 43 45 40

Antal noterade instrument NDX vid periodens slut 1310 1878 1310 1878 1 878 1 624 1 148 86

Antal noterade instrument NDX Bonds vid periodens slut 429 277 429 277 277 195 99 5

Antal noterade bolag Nordic MTF vid periodens slut 32 26 32 26 28 18 18 13

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

nyckeltal
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KSEK                                                     Not 1 2008 2007* 2008 2007* 2007

Börs jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 6 074 6 818 20 566 23 411 32 211

Direkta kostnader -3 265 -6 670 -16 257 -20 595 -31 957

Del av gemensamma kostnader -4 752 -792 -8 334 -2 243 -3 371

Resultat före avskrivningar -1 943 -644 -4 025 573 -3 117

Avskrivningar -873 -959 -2 657 -2 860 -3 785

Rörelseresultat -2 816 -1 603 -6 682 -2 287 -6 902

Information och varumärket NG News

Nettoomsättning 1 138 1 548 4 763 4 996 6 708

Direkta kostnader -181 -99 -836 -895 -924

Del av gemensamma kostnader -1 806 -227 -3 669 -894 -1 211

Resultat före avskrivningar -849 1 222 258 3 207 4 573

Avskrivningar -95 -116 -293 -343 -450

Rörelseresultat -944 1 106 -35 2 864 4 123

Teknik

Nettoomsättning 1 811 1 702 5 264 4 646 6 231

Direkta kostnader -1 204 -1 449 -3 637 -3 745 -4 633

Del av gemensamma kostnader - - - - -

Resultat före avskrivningar 607 253 1 627 901 1 598

Avskrivningar - - - - -

Rörelseresultat 607 253 1 627 901 1 598

Övrigt

Övriga intäkter 979 607 1 007 1 020 993

Direkta kostnader - - - - -

Del av gemensamma kostnader - - - - -

R lt t fö k i i 979 607 1 007 1 020 993Resultat före avskrivningar 979 607 1 007 1 020 993

Avskrivningar - - - - -

Rörelseresultat 979 607 1 007 1 020 993

Total

Summa Intäkter 10 002 10 675 31 600 34 073 46 143

Direkta kostnader -4 650 -8 218 -20 730 -25 235 -37 514

Del av gemensamma kostnader -6 558 -1 019 -12 003 -3 137 -4 582

Resultat före avskrivningar -1 206 1 438 -1 133 5 701 4 047

Avskrivningar -968 -1 075 -2 950 -3 203 -4 235

Rörelseresultat -2 174 363 -4 083 2 498 -188

* Jämförelsetal för 2007 är justerade i förhållande till utgivna delårsrapporter 2007, se sammandrag sid 1.

rörelseresultat per affärsområde
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not 1. reDoViSningSprinciper 

NGM följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). 

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 3�, Delårsrapportering, och RR 
31, Delårsrapportering för koncerner.  Moderbolaget har upprättat sin finansiella  
rapportering i enlighet med Års-redovisningslagen (ÅRL) och Redovisningsrådets  
rekommendation RR 32:0�, Redovisning för juridiska personer. 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med års- 
redovisningen.

not 2. nettoomSättning

De fasta intäkterna och de rörliga transaktionsintäkterna från Börsverksamheten har 
minskat jämfört med föregående år liksom intäkterna fån Information och varumärket 
NG News. Intäktsökning är hänförlig till affärsområde Teknik.

not 3. finanSiella koStnaDer 

Långivaren för det konvertibla skuldebrevet med emissionsbelopp 30 MSEK yrkade 
inte någon ränta för 200�.
En kostnadsränta har ändå belastat resultatet 200� enligt den så kallade effektiv- 
räntemetoden enligt IFRS.

not 4. eget kapital 

Återföring av egetkapitalandel gällande konvertibelt skuldebrev 200�.

not 5. reDoViSning per Segment

Affärsområde Teknik särredovisas sedan andra kvartalet 200�. Tidigare redovisades 
omsättning hänförlig till Teknik inom affärsområde Börs, omräkning har gjorts för  
jämförelse.

not 6. Skatt

NGM redovisar ingen skatt som en konsekvens av skattemässiga förlustavdrag.

not 7. reSultat frÅn anDelar i koncern- 
företag 

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde ska 
en beräkning göras av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet ska 
en nedskrivning göras  till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är 
bestående.

rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2008 presenteras 19 februari 2009
Årsstämma beräknas hållas i Stockholm den 2� april 2009

förSäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 23 oktober 2008

Heléne Bergquist (Styrelseordförande)

Stine Fjell (Styrelseledamot)

Johan Boheman (Styrelseledamot)

Mikael Rockhammar (Styrelsesuppleant)

Björn Wallin (Tf Verkställande direktör)

granSkning

Halvårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 
Granskningsrapport bifogas.

kontakt

Nordic Growth Market NGM AB
SE-111 �� Stockholm

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan �2

Tel. + �� 8 ��� 390 00
Fax + �� 8 ��� 390 01 

info@ngm.se, www.ngm.se

Kontaktpersoner
Björn Wallin, Tf VD
Tel. + �� 8 ��� 390 1�
Mobil. + �� �09 99 92 2�

Hans Pettersson, Ekonomichef
Tel. + �� 8 ��� 390 00

noter
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Granskningsrapport 
     
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogad delårsrapport för Nordic Growth Market 
NGM Holding AB (publ), org nr 556468-1491, per 30 september 2008 och perioden 1 
januari till 30 september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) 2410 ”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor”. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Som styrelsen anger i delårsrapporten medför Finansinspektionens beslut om återkallande 
av Nordic Growth Market NGM ABs börstillstånd en stor osäkerhet vad gäller 
förutsättningarna för en bedömning av återvinningsvärdet för aktier i dotterbolag i 
moderbolaget och immateriella tillgångar i koncernen. Posterna utgör väsentliga belopp 
och är avgörande för bedömningen av bolagets finansiella ställning. Den stora 
osäkerheten gör att vi inte kan bedöma om de av styrelsen uppskattade värdena på dessa 
tillgångar ger en rättvisande bild eller inte vilket påverkar bedömningen av bolagets 
fortsatta drift.  

Grundat på vår översiktliga granskning har det, med reservation för den omständighet 
som beskrivits i föregående stycke, inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolaget i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 23 oktober 2008 

SET Revisionsbyrå AB 

Bo Holmström 
Auktoriserad revisor FAR SRS 
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nyckeltal och finanSiella begrepp

resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal  
aktier.

eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

räntabilitet på eget kapital
Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genom- 
snittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balans- 
omslutningen.

Definitioner

ngm equity
Notering av bolag och handel med aktier på reglerad 
marknad.

nDX
Notering av tradingprodukter och handel med dessa  
instrument på reglerad marknad.

nDX bonds
Notering av investeringsprodukter och handel med dessa  
instrument på reglerad marknad.

nordic mtf
Listning av onoterade bolag och handel med aktier på  
oreglerad marknad. 

mifiD
Direktiv om marknader för finansiella instrument. Ett nytt  
europeiskt regelverk för företag som driver värdepappersrörelse 
samt för börser och marknadsplatser.

avslut
Överenskommelse om en transaktion mellan köpare och  
säljare.

freeway 
NGMs handelssystem.

elasticia
Nästa generations handelssystem. Beräknas tas i drift i början 
av andra kvartalet 2009. 

tilläggsupplysningar
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