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Inledning
Spotlight Next är ett premiumsegment på Spotlight Stock Market.
Supplement Spotlight Next (”Supplementet”) blir tillämpligt när ett bolag (”Bolaget”) har godkänts
för handel på Spotlight Next. Bolaget åtar sig att följa reglerna i Supplementet under hela den tid
Bolagets finansiella instrument (”Aktierna”) handlas på Spotlight Next.
Vid konflikt mellan Spotlights Regelverk (”Regelverket”) och Supplementet ska reglerna i
Supplementet tillämpas. Spotlight Stock Market benämns nedan som ”Marknadsplatsen”

2. Noteringskrav
Istället för de noteringskrav som anges i punkt 2.6, punkt 2.8 och punkt 2.9 i Regelverket
ska nedanstående noteringskrav med kommentarer gälla. Därutöver gäller de noteringskrav
som framgår av punkt 2.24 och punkt 2.25 i Supplementet.

2.6. Spridningskrav
Det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på Bolagets Aktier i syfte
att uppnå en rättvis, välordnad och effektiv handel samt en fungerande prisbildning. Ett
tillräckligt antal aktier ska därför finnas i allmän ägo. Om 25 procent av aktierna i en serie är
i allmän ägo anses kravet vara uppfyllt.

Kommentar
För att säkerställa en korrekt prissättning krävs att det finns tillräckligt med köp- och säljintresse för
aktierna. Därför krävs att det finns en tillräcklig andel aktier i allmän ägo och ett tillräckligt antal
aktieägare.

Allmän ägo
I detta sammanhang definieras ”allmän ägo” som någon som direkt eller indirekt äger mindre än
10 procent av aktiekapitalet eller rösterna i Bolaget.
Aktier som innehas av nedanstående personer anses inte vara i allmän ägo:
• styrelseledamöters och lednings egna innehav och/eller indirekta innehav genom närstående
fysiska eller juridiska personer, och
• aktieägare som förbundit sig att inte avyttra sina aktier under en längre period (s.k. lock-up).
I syfte att uppnå en rättvis, välordnad och effektiv handel bör det eftersträvas att minst 25 procent
av aktierna i en serie är i allmän ägo.
För det fall att mindre än 25 procent av aktierna är i allmän ägo kan spridningskravet fortfarande
vara uppfyllt om Marknadsplatsen bedömer att det ändå finns förutsättningar för en rättvis,
välordnad och effektiv handel samt en fungerande prisbildning.

Löpande spridningskrav
Om spridningen, enligt Marknadsplatsens ensidiga bedömning, skulle avvika från detta
spridningskrav under den tid som Bolaget är noterat på Marknadsplatsen, kommer
Marknadsplatsen att uppmana Bolaget att vidta åtgärder för att åter uppfylla detta krav.
Marknadsplatsen kan kräva att Bolaget ska anlita en likviditetsgarant. Om handeln i aktierna ändå
förblir sporadisk kan en observationsnotering av aktierna bli aktuell. Sådant beslut från
Marknadsplatsen sida föregås av en diskussion med Bolaget.

2.8. Prissättning
Bolagets marknadsvärde ska vid tidpunkten för godkännande uppgå till minst 150 miljoner
SEK.

Kommentar
Det totala marknadsvärdet av aktierna baseras normalt på priset per aktie i samband med
godkännande om att handlas på Spotlight Next. Det sker en årlig revidering av Bolagets
marknadsvärde, som inte får understiga 100 miljoner SEK i genomsnitt under tolv månader.

2.9. Redovisningsstandard
Bolaget ska redovisa historisk finansiell information i enlighet med tillämpliga lagar,
föreskrifter och förordningar. Bolaget ska upprätta sina finansiella rapporter enligt
International Financial Reporting Standards (”IFRS”).

Kommentar
Om det finns legitima skäl kan Marknadsplatsen bevilja ett tidsbegränsat undantag från kravet att
använda IFRS som redovisningsstandard.

2.24. Bolagsstyrning
Bolaget ska följa tillämplig kod för bolagsstyrning i det land där Bolaget är registrerat.

Kommentar
Bolaget ska årligen i samband med sin årsrapport upprätta en bolagsstyrningsrapport. Om Bolaget
inte tillämpar koden för bolagsstyrning i det land där Bolaget är registrerat i alla delar måste Bolaget
förklara skälet till avvikelsen och vilken lösning det har valt.

2.25. Generalklausul avseende Marknadsplatsens rätt att neka ett bolags
notering på Spotlight NEXT.
I tillägg till vad som anges i 2.21 i Regelverket, förbehålls Marknadsplatsen rätt att neka ett
bolag direktnotering till Spotlight NEXT eller ansökan om segmentbyte från
Marknadsplatsens ordinarie segment till Spotlight NEXT. Rätten att avslå notering eller
ansökan om segmentbyte är tillämpligt även för det fall Bolaget uppfyller samtliga formella
krav för att få sina Aktier upptagna till handel på Spotlight NEXT, i enlighet med
Marknadsplatsens bedömning.

Kommentar
I undantagsfall kan det förekomma att det bedöms vara olämpligt att godkänna ett bolags ansökan
om notering på Spotlight Next, trots att Bolaget och Aktierna uppfyller alla noteringskrav. Detta kan
vara fallet om ett godkännande av Bolaget bedöms kunna skada förtroendet för Marknadsplatsen
och/eller värdepappersmarknaden.

7. Påföljder
Förutom de påföljder som anges i kapitel 7 i Spotlights Regelverk ska nedanstående
påföljder gälla.
I de fall Bolaget åsidosätter Regelverket, Supplement Spotlight Next, lag, förordning, annan
författning eller god sed på aktiemarknaden får Marknadsplatsen utöver påföljderna som
anges i kapitel 7 ensidigt besluta att Aktierna inte längre får handlas på Spotlight NEXT utan
ska istället överföras till det ordinarie segmentet.

