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Sikri Holding tar steget opp til hovedlisten 

• Den niende overføringen på Oslo Børs så langt i 2022 

• Fører antallet selskap på hovedlisten opp til 211 

• Markedsverdi på om lag 1,4 milliarder kroner 

 

 

Oslo – 7. juli 2022 – I dag er Sikri Holding (ticker: SIKRI) overført fra Euronext Growth til 

hovedlisten på Oslo Børs. Dette er årets niende overføring, og det er dermed 211 selskaper som 

handles på hovedlisten.  

Sikri Holding har utviklet seg fra å være spesialisert på programvare og tjenester mot offentlig 

sektor, til også å bli et ledende selskap innen eiendomsdata, eiendomsteknologi og dataøkonomi i 

Norden. Selskapet har en portefølje på seks selskaper: Ambita, Sikri AS, Metria AB, VIRDI, 

Boligmappa og Prognosesenteret. 

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 15 kroner per aksje, basert på prisen på Euronext 

Growth ved stenging 6. juli. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 1,4 milliarder kroner. – 

Noteringen på Oslo Børs’ hovedliste er en ny, viktig milepæl for Sikri Holding. Vi ble etablert i 2019 

og har allerede tatt betydelige steg mot vår ambisjon om å bygge et ledende nordisk økosystem 

for offentlig forvaltning, eiendomsteknologi og dataanalyse. Framover er sterk organisk utvikling 

og vår klare strategi om å kjøpe ytterligere virksomheter hovedprioriteter for oss. Vi ser fram til 

årene som kommer støttet av bedre tilgang til investorer og kapitalmarkedene gjennom noteringen 

på hovedlisten, sier Nicolay Moulin, administrerende direktør i Sikri Holding.  
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Bildetekst: Nicolay Moulin, administrerende direktør i Sikri Holding, ringte i bjellen  i morges for å feire overføringen 

av selskapet til hovedlisten på Oslo Børs. Selskapet ble ønsket velkommen av Øivind Amundsen, børsdirektør. (Foto: 

Christopher Fey/NTB) 

 

KONTAKTER MEDIA – mediateam@euronext.com 
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Om Sikri Holding 
Sikri Holding (Sikri-gruppen) har utviklet seg fra å være et programvarehus som spesialiserer seg på programvare 

og tjenester mot offentlig sektor, til å bli et selskap posisjonert også innen eiendomsdata, eiendomsteknologi og 

dataøkonomi i Norden. Sikri skaper verdi gjennom nyskapende bruk av data og dataanalyse, og kundebasen spenner 

fra offentlig sektor til aktører i privat næringsliv som bank, forsikring, eiendomsutviklere, byggherrer, 

eiendomsbesittere, skatteselskaper, ingeniører, kraftselskaper og byggevareproduksjon. 

 

Om Euronext   

Euronext er den ledende paneuropeiske markedsinfrastrukturen som forbinder europeiske økonomier med globale 
kapitalmarkeder for å akselerere innovasjon og bærekraftig vekst. Selskapet driver regulerte børser i Belgia, 
Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge og Portugal. Nærmere 2000 børsnoterte utstedere har til sammen en 
markedsverdi på 5,8 billioner euro ved utgangen av juni 2022, og utgjør en enestående samling blue chip-
selskaper og en sterk mangfoldig innenlandsk og internasjonal kundebase. Euronext driver regulerte og 
transparente aksje- og derivatmarkeder, et av Europas ledende elektroniske rentemarkeder og er det største 
senteret for rente- og fondsnoteringer i verden. Det totale produkttilbudet inkluderer aksjer, valuta, børshandlede 
fond, warrants og sertifikater, obligasjoner, derivater, råvarer og indekser. Gjennom Euronext Clearing har 
konsernet en oppgjørssentral for ulike aktiva, og tilbyr depot- og oppgjørstjenester gjennom Euronext Securities 
lokale verdipapirsentraler i Danmark, Italia, Norge og Portugal. Euronext utnytter også sin kompetanse ved å tilby 
teknologi og administrerte tjenester til tredjeparter. I tillegg til det viktigste regulerte markedet, driver det også en 
rekke juniormarkeder, som forenkler tilgang til børsnotering for små og mellomstore bedrifter. 
For de siste nyhetene, gå til euronext.com eller følg oss på Twitter (twitter.com/euronext) og LinkedIn 
(linkedin.com/euronext).  

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publicat ion may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 
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proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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