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PRESSMEDDELANDE 
 

Arctic Securities Filial Sverige ny medlem i 
Svensk Värdepappersmarknad 
 
Arctic Securities Filial Sverige (Arctic Securities) är ny medlem 
i Svensk Värdepappersmarknad med verkan från och med 31 
mars 2022. 
 
 
Arctic Securities är en oberoende investmentbank som specialiserat sig på 
kvalificerad rådgivning till företag, analys, mäkleri och direktinvesteringar i 
fastigheter. Arctic Securities grundades 2007 i Oslo och 2015 påbörjades en 
internationalisering. Idag har Arctic verksamhet i Stockholm, New York och 
Hamburg, vilka har fokus på corporate finance, värdepappershandel och analys. 
Arctic Securities har i dagsläget ca 230 anställda, varav drygt 40 anställda vid 
bolagets filial i Stockholm. 
 
Anna Hallsten, vd Arctic Securities Sverige: 
 

- Arctic Securities Sverige Filial är mycket positiva och hedrade över att ha blivit 
upptagna som medlemmar i Svensk Värdepappersmarknad (’SVPM’). Arctic 
Securities Sverige Filial ser mycket fram emot att aktivt deltaga i dialogen som 
rör utvecklingen inom värdepappersmarknaden, och tillsammans med övriga 
medlemmar i SVPM bidra till en värdepappersmarknad som är hederlig, 
rättvis och professionell. 

 
Urban Funered, vd på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar: 
 

- Vi är mycket glada över att kunna välkomna Arctic Securites som ny medlem 
hos oss på Svensk Värdepappersmarknad. Tillsammans med våra i dagsläget 
24 medlemsföretag arbetar vi för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig 
svensk värdepappersmarknad. 
 
 

 
Vid frågor kontakta:  
 
Urban Funered, vd, Svensk Värdepappersmarknad, urban@svpm.se  

mailto:urban@svpm.se


 
 
 

 
2 

Stockholm, 
2022-04-04 

Blasieholmsgatan 4B, Box 1426, SE-111 84 Stockholm | +46 8-56 26 07 00 | 

info@svenskvardepappersmarknad.se 

 

 
 
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad 
 
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under dess dåvarande namn 
Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908. Medlemskretsen består 
av 23 banker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska 
värdepappersmarknaden. 
 
Föreningens övergripande mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig 
svensk värdepappersmarknad. I föreningens arbetsgrupper diskuteras bland annat 
frågor som rör aktie-, derivat- och penningmarknaden, investerarskyddsfrågor och 
hållbar finansiering.  
 
Svensk Värdepappersmarknad äger även SwedSec Licensiering AB som sedan 
2001 ansvarar för licensieringen av anställda på den svenska finansmarknaden. 
 
Mer information finns på hemsidan: www.svenskvardepappersmarknad.se  
 
Svensk Värdepappersmarknad 
Besök: Blasieholmsgatan 4b 
Post: Box 1426 
S-111 84 Stockholm 
Tel vxl: 08-56 26 07 00 
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