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NAXS upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”NAXS” eller ”Bolaget”) är ett bolag som investerar
i ”private equity buyout”-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska
riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom
NAXS marknadsintroducerade aktie. Bolaget startade sin verksamhet 2007 och är listat på NASDAQ
OMX First North sedan starten.
Bolagets ansökan om listbyte från NASDAQ OMX First North till NASDAQ OMX Stockholm har
godkänts av NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté. Första dag för handel med NAXS aktie är
planerad till måndagen den 7 juni 2010 och sista dag för handel på NASDAQ OMX First North kommer
därmed att vara fredagen den 4 juni 2010. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som
tidigare, dvs. ”NAXS”, och aktieägare i NAXS behöver inte vidtaga några åtgärder med anledning av
listbytet. För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats i anledning av
listbytet och som har registrerats och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets webbplats.
Listbytet kommer att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och medföra att NAXS varumärke stärks.
Det är också Bolagets bedömning att NAXS kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel som upptagande
till handel på NASDAQ OMX Stockholm innebär. I tillägg till de högre ställda krav på bolagsstyrning,
förväntas listbytet leda till en bredare ägarbas bland såväl institutionella som privata investerare.
Listbytet innebär också att NAXS ges möjlighet att återköpa aktier, vilket skapar flexibilitet med
avseende på Bolagets kapitalstruktur. Listbytet har möjliggjorts av att NAXS nu har tre års finansiell
historik vilket är ett krav från NASDAQ OMX Stockholm.
I samband med listbytet ändrar även Bolagets investeringsrådgivare namn från NAXS Nordic Access
Advisors AB till Naccess Partners AB.
Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se
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Informationen är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2010 klockan
16:00.
NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden
tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

