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NOSIUM bjuder in delägare till 
investerarnätverket NOSIUM Network
NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har under längre tid planerat 
lanseringen av ett investerarnätverk för Bolagets delägare. Nätverket syftar till att 
ge medlemmarna analyser och fler investeringsmöjligheter samtidigt som de får 
möjlighet att bredda sitt nätverk och lära känna NOSIUMs ledning och VDar i 
portföljbolagen under avslappnade former.

NOSIUM avser i närtid lansera investernätverket NOSIUM Network som är ett exklusivt 
nätverk för bolagets delägare. Bolaget har planerat flera träffar under året som 
nätverkets medlemmar bjuds in till där fokus kommer ligga på investeringar och 
nätverkande under avslappnade former. Nätverket delas in i NOSIUM Network och 
NOSIUM Network VIP där alla delägare är välkomna i NOSIUM Network och de som har 
200 000 B-aktier eller fler i NOSIUM är välkomna som medlemmar i VIP nätverket.

NOSIUM Network kommer bjuda in till:
- Två events per år, ett på våren och ett på hösten, där vi samlas och nätverkar, får 
lyssna på framgångsrika entreprenörers livsresa, pitchar från utvalda bolag och 
möjlighet att delta investeringar tillsammans med NOSIUM och vårt nätverk.
- Möjlighet att investera i Pre-IPOs
- Fyra verksamhetsuppdateringar per år med NOSIUMs VD där inblick ges i 
verksamheten och framtidsplanerna. Normalt sker detta i anslutning till 
kvartalsrapporterna med start Q2 2023. Medlemmar deltar online eller välkomnas att 
delta från NOSIUMs huvudkontor i Stockholm.
- Medlemmar i NOSIUM VIP bjuds dessutom in till fyra middagar per år i Stockholm 
tillsammans med NOSIUMs ledning och styrelse. Syftet är att nätverka och möjlighet till 
exklusiva investeringar kommer ges.
- Medlemmar i NOSIUM VIP bjuds även in till NOSIUM Network Weekend som sker en gång 
per år i september varje år på Framgångsgården. Det blir en hel helg med trevliga 
nätverks aktiviteter, god mat samt gästföreläsare inom investeringar och 
entreprenörsskap.

Vad förväntas av dig som medlem? 
Du har inga förpliktelser– varken när det gäller investeringar eller engagemang. Om du 
vill bli en bättre investerare och vill bredda ditt kontaktnät samtidigt som du gör skillnad 
för framtidens entreprenörer har du däremot goda möjligheter att vara med och bidra 
med erfarenhet och engagemang på våra nätverksträffar.

Vad kostar det och vem kan bli medlem?
Medlemskapet är gratis och ansökan kommer kunna göras av alla som är delägare i 
NOSIUM vis nosium.com senare under Q1 2023.
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Läs mer om NOSIUMs innehav på: nosium.com/var-aktieportfolj

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet .NOSIUM

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, , tel. +46 70 862 47 40daniel@nosium.com

Kort om NOSIUM

NOSIUMs  investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna 
och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, 
förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. 
Mer information på .nosium.com
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