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NOSIUMs portföljbolag Green Apps 
Technologies teckningsperiod inleds
NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green 
Apps" eller "Portföljbolaget") inleder idag teckningsperioden i sin tidigare aviserade 
företrädesemission och nuvarande aktieägare likväl som allmänheten har 
möjlighet att teckna sig direkt via aqurat.se.

NOSIUMs portföljbolag Green Apps öppnar idag upp möjligheten för teckning av aktier i 
deras företrädesemission och teckningsperioden är mellan 21 november - 9 december 
2022 kl. 15:00. Teckning utan företräde sker via emissionsinstitutet  hemsida.Aqurats

Erbjudandet
Portföljbolagets aktieägare har i denna företrädesemission möjlighet att teckna sig för 
39 öre, vilket motsvarar en rabatt på 74 procent mot senaste genomförda emissionen 
då aktiepriset var 1,5 kr. Information om erbjudandet skickas ut per post till Green Apps 
cirka 6 500 aktieägare under veckan.

Nuvarande delägare i Green Apps kan teckna aktier direkt via , via sin bank aqurat.se
eller via utskickad teckningssedel. NOSIUMSs aktieägare som vill bli direkt delägare i 
Green Apps kan teckna sig utan företräde på  och kommer bli informerade aqurat.se
om eventuell tilldelning efter att företrädesemissionen är avslutad. Erbjudandet 
presenteras i sin helhet på emissionsinstitutet Aqurats hemsida, samt Portföljbolagets 
hemsida . greenapps.tech

Ovanstående är en sammanfattning av Green Apps pressmeddelande som går att läsa 
i sin helhet via denna länk: greenapps.tech.

”Det har varit en glädje för mig och våra aktieägare att få följa Green Apps och Ninnie 
resa på nära håll sedan 2020. Det är svårt att bli annat än imponerad av att ha följt 
Green Apps från cirka 100 TKR i årsomsättning till att i år ha levererat cirka 4,4 MSEK i 
omsättning första halvåret. Och vi vet att det bara är början. Portföljbolaget fortsätter 
ha höga ambitioner och levererar på sina mål. Framtiden för Green Apps har aldrig 
varit ljusare och givet en fulltecknad emission är jag övertygad om att de kommer 

 säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).leverera väl på sina planer,”

För ytterligare information vänligen kontakta

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

PRESSMEDDELANDE
21 november 2022 09:05:00 CET
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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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