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Pressmeddelande 2020-05-27 

Tempest Security AB (publ) implementerar Svensk kod för bolagsstyrning samt 
ansöker om upptagande på First North Premier.  
 
Styrelsens i Tempest Security har idag fattat beslut om att hos Nasdaq ansöka om att handeln i 
bolagets aktie skall flyttas från First North Growth Market till First North Premier Growth Market. I 
beslutet framgår även att Svensk kod för bolagsstyrning (koden) skall tillämpas fullt ut senast från och 
med den dag handeln flyttas. Samtliga steg för att i praktiken följa koden är redan genomförda. 
 
Detta ett naturligt steg i utvecklingen och en förberedelse inför att inom några år ta klivet in på Nasdaq 
Main Market. Nasdaq First North Premier ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på Nasdaq 
Main Market genom att ställa högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell 
rapportering.  
 
I samband med att Q1 rapporten offentliggjordes den 20:e maj, övergick bolaget till redovisning enligt 
IFRS standarden.  
 
Bolagets certified adviser Eminova Fondkommission har till bolaget tillstyrkt att förutsättningarna för 
listbyte är uppfyllda och att de kommer tillstyrka bolagets ansökan om flytt till First North Premier. 
 
Ytterligare information kommer att ges i samband med att bolaget erhåller beslut från börsen om 
godkänt listbyte samt i samband med att eventuellt skifte av lista sker.  
  
-En notering på First North Premier skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien, öka 
intresset från internationella analytiker samt för institutionella investerare att överväga att investera i 
Tempest Security. Ett listbyte är också ytterligare en kvalitetsstämpel för Tempest Security vad gäller 
bolagets informationsspridning och verksamhet säger Andrew Spry VD i Tempest Security AB. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)   
andrew.spry@tempest.se  
072-454 14 30 
 
 
Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.  
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, 
www.eminova.se 
 
 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med 
långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi 
stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera 
alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till 
personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster 
och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 
är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge. 

http://www.tempest.se/

