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Yttrande
avseende
(SOU 2018:20)

Betänkande

av utredningen

om Gräsrotsfinansiering

Nasdaq Stockholm
AB (nedan Nasdaq) avger yttrande genom remiss den 16 augusti 2018 över
Betänkandet
av utredningen
om Gräsrotsfinansiering
(SOU 2018:20).
I det följande redovisas
Nasdaqs generella synpunkter på förslaget.
Nasdaq tillhandahåller
tjänster inom handel, clearing, börsteknologi
och listning av finansiella
instrument
och erbjuder informationstjänster
och tjänster till börslistadc
bolag över hela världen.
Koncernen driver börser i de nordiska och baltiska länderna samt värdepapperscentraler
i Baltikum
och Island. I Sverige finns därutöver bolag som bedriver clearing- och investeringsverksamhet,
Koncernen har ca 600 anställda i Sverige.

Generella synpunkter
Nasdaq har under de senaste åren behållit

och stärkt sin position

som ett av Europas

ledande

noteringsnav
för små och medelstora företag, och har en central roll i det ekosystem som byggts upp
tillsammans med marknadens olika aktörer för att stödja mindre och växande företag i Sverige såväl
som övriga Norden. En framgångsrik
marknadsmodell
som utformats under en längre tid ger dessa
företag möjlighet att både växa ekonomiskt och organiskt genom att nyttja de positiva aspekterna av
att vara ctt börsnoterat företag.
Nasdaqs

verksamhet

har ingen direkt koppling

till gräsrotsfinansiering

men frågeställningar

området är ändå av intresse för Nasdaq då denna typ av finansiering

kan inkluderas

som rör

i, och fyller en

roll i, det ekosystem
där Nasdaq har en central roll och bidrar till att stärka processen
för
kapitalanskaffning
för företag i tidigt skede. Företag
som attraherar
investerare
och erhåller
gräsrotsfinansiering
ges möjlighet att utveckla och expandera sin verksamhet och kan på sikt bidra till
att:

-

Öka antalet företag som förbereder

-

Bygga

en starkare

aktiesparande
medelstora

aktiekultur

hos privata
företags

en börsintroduktion.

i Sverige,

investerare,

(SME—företag)

vilket i slutändan

kan medföra

något som är positivt
tillgång

till

ett ökat intresse

korrelerat

finansiering

via

den

offentliga

kapitalmarknaden.
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är positiv då vi anser att ett tydligare regelverk på
Nasdaq generella inställning till utredningen
fungerar väl och
området bidrar till att säkerställa att plattformar som förmedlar gräsrotsfinansiering
för mindre
finansieringskälla
växer på ett säkert sätt samtidigt som de bidrar med en kompletterande
gräsrotssom förmedlar
för handelsplattformar
regelverk
Ökade krav och tydligare
företag.

kan på sikt även stärka investerarskyddet

finansiering

och öka förtroendet

för att investera i mindre

får också ett ramverk att förhålla sig till vilket
företag. Företagen som mottar gräsrotsfinansiering
och tar steget till den bredare
i sin affärsmodell
som blir framgångsrika
företagen
förbereder
krävande.
där de regulatoriska kraven är högre och mer administrativt
kapitalmarknaden,
som byggts upp för SMEbidrar positivt till det lokala ekosystem
Även om gräsrotsfinansiering
då börser gör det enkelt för företag att
företag så är det inte ett substitut för börsintroduktioner,
enkel åtkomst till olika
såväl privata som institutionella,
anskaffa kapital och ger investerare,

har ökat de senaste åren men
tillgångar för att diversifiera sina portföljer. Gräsrotsfinansiering
mängden kapital som anskaffas via exempelvis crowdfunding—plattformar är fortfarande begränsat
Gräsrotsfinansiering
via den offentliga kapitalmarknaden.
jämfört med det kapital som kanaliseras
företag står inför de
som svenska och internationella
kan inte förväntas fylla det finansieringsbehov
kommande årtiondena utan bör ses som ett komplement till den offentliga kapitalmarknaden.

Som en central aktör på den svenska aktiemarknaden

och ledande marknadsoperatör

vill Nasdaq

företag
för mindre och medelstora
för offentlig kapitalanskaffning
fortsatt se förutsättningarna
föreslagna
av de i utredningen
Även om Nasdaq inte direkt påverkas
bevaras och utvecklas.
vill vi fortsätta vara en del i dialogen och delta i utvecklingen för
åtgärderna om gräsrotsfinansiering
att fortsätta utveckla Sveriges och Nordens roll som ett finansiellt centrum för växande och innovativa

-

företag.
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