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Förslag till styrelseförändring i NOSIUM 
AB (publ)
NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) föreslår omval av nuvarande 
ledamöter Jesper Yrwing, Johanna Bjurström och Daniel Ehdin. Till ny ledamot 
föreslås Erik Rosqvist.

Om Erik Rosqvist
Erik driver den juridiska rådgivningsbyrån Recollecta. Han har flerårig erfarenhet av att 
bistå mindre och mellanstora företag i främst affärsjuridiska ärenden. Han har också 
undervisat i juridik på bland annat Stockholms universitet samt skrivit flera läroböcker i 
juridik. 

NOSIUM AB (publ) aktie handlas under kortnamnet NOSIUM.

För ytterligare information vänligen kontakta

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

Kort om NOSIUM

NOSIUMs strategi är att investera i entreprenörer med stark drivkraft och inre motivation 
– de som vågar drömma om en bättre framtid för deras företag, människor och vår 
planet. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna tillväxtföretag med verksamhet 
inom tech, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi 
kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att bistå strategiskt och operativt. 
Bland NOSIUMs innehav återfinns både techbolag & produktvarumärken vilka riktar sig till 
en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Mer information på . nosium.com
Bolagets Mentor är Augment Partners AB,  +46 8 604 22 55.info@augment.se,
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Det är en glädje att kunna föreslå Erik Rosqvist till ny styrelseledamot i NOSIUM. Eriks 
breda erfarenhet som jurist gör att han kommer kunna tillföra mycket till 
företagets nuvarande och kommande expansionsplaner. I ett läge där vi avser att 
expandera kraftigt genom tillväxt och förvärv är det extra viktigt att vi har en 
styrelse med hög ambitionsnivå och förståelse för utmaningarna som kommer av 
snabb tillväxt. Jag hoppas att våra aktieägare delar min uppfattning och röstar 
för den föreslagna styrelsen på kommande årsstämma, säger Daniel Ehdin, VD på 
NOSIUM.
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