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1 PRISLISTE FOR SELSKAPER REGISTRERT PÅ NOTC 

1.1 NOTC - LISTEN 

Følgende avgifter gjelder for registrering av selskaper på NOTC-listen: 

Type avgift Forklaring 
Min.avgift 

(NOK) 

Maks. avgift 

(NOK) 

Introduksjonsavgift 

(engangsavgift) 
Engangsavgift for registrering av selskap på NOTC – variabel 

avgift på 0,055% av selskapets markedsverdi første 

registreringsdag 

61.000 383.000 

Registreringsavgift 

(årlig avgift) 
Årlig avgift for selskaper som er registrert på NOTC – 

variabel avgift på 0,015 % av selskapets markedsverdi 30. 

juni og 30. desember 

35.250 287.500 

Registreringsavgift 

nye aksjer 

0,028 pst av totalbeløpet ved en aksjeemisjon, ingen avgift 

for emisjoner under NOK 5 millioner 
 116.000 

 

 

1.2 NOTC FAMILY & FRIENDS – LISTEN 

Følgende avgifter gjelder for registrering av selskaper på NOTC Family & Friends – listen: 

Type avgift Forklaring Avgift (NOK) 

Introduksjonsavgift 

(engangsavgift) 
Engangsavgift for registrering av selskap på NOTC Family & 

Friends - listen 
27.700 

Registreringsavgift 

(årlig avgift) 
Årlig avgift for selskaper som er registrert på NOTC Family & 

Friends - listen 
27.700 

 

2 PRISLISTE MEDLEMSFORETAK 

Type avgift Forklaring Avgift (NOK) 

Månedlig avgift Fast månedlig avgift 5.750 

 

  



 

  
 

3 PRISLISTE MARKEDSDATA 

Følgende avgifter gjelder for markedsdataprodukter på NOTC: 

Markedsdataprodukter som tilbys av NOTC: 

- Sluttkurser. Informasjonen overføres ikke til kunden. Kunden har lov til å laste ned 

informasjonen direkte fra NOTC-nettsiden. Månedlig avgift er 1.000 kr. 

- Informasjon om aksjekurser. Aksjekursinformasjon overføres til kunden som et 

øyeblikksbilde hvert 2. minutt i systemets åpningstid. Månedsavgift er 2.500 kr. I tillegg 

påløper et driftsgebyr på kr 2.000 kr. pr måned for FTP-tjenesten. 

 

Videredistribusjon av markedsdata:  

Følgende avgifter gjelder for videredistribusjon: 

Nivå* Sluttkurser (NOK) Informasjon om aksjekurser (NOK)(1) 

1-10 1.000 2.500 

11-50 1.520 3.800 

51-100 2.000 5.000 

101-250 2.560 6.400 

251-400 3.200 8.000 

401-700 3.440 8.600 

> 700 3.920 9.800 

*Antall brukere i videredistribusjonsleddet 

(1)  I tillegg påløper et driftsgebyr på kr 2.000 kr. pr måned for FTP-tjenesten. 

 

  



 

  
 

VEDLEGG – NÆRMERE OM TIDSPUNKT FOR FAKTURERING MED 

MER 

SECTION COMMENT 

Generelt Alle avgifter er eksklusive MVA, skatt og andre offentlige avgifter 

1.1 

Introduksjonsavgiften påløper etter registrering av aksjene på NOTC. Dersom vedtak er gjort 

men selskapet trekker registreringen, påløper en administrasjonsavgift på NOK 5.000. 

 

Introduksjonsavgiften er redusert for selskaper som er registrert på NOTC 90 dager eller 

mindre på grunn av notering på et marked som drives av Oslo Børs. For selskaper registrert 30 

dager eller mindre reduseres introduksjonsavgiften med 50 %. For selskaper registrert 90 

dager eller mindre reduseres introduksjonsavgiften med 25 %. 

 

Registreringsavgiften vil bli fakturert det følgende halve året etter at selskapet har blitt 

registrert, og vil bli forhåndsfakturert hver 6. måned den 1. januar og 1. juli. 

1.2 
Registreringsavgiften vil bli fakturert det følgende halve året etter at selskapet har blitt 

registrert, og vil bli forhåndsfakturert hver 6. måned den 1. januar og 1. juli. 

2 Månedlig avgift for medlemsforetak vil bli forhåndsfakturert hver 3. måned. 

3 

Månedlig avgift for markedsdata vil bli forhåndsfakturert hver 3. måned 

 

Kunden er forpliktet til å rapportere endringer i nivåstatus til NOTC@euronext.com. 

 

Et gebyr på kr 2.500 kr. (engangskostnad) belastes for historiske data. 



 

 

 


