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NOSIUM avger 
verksamhetsuppdatering för Q3 2021
NOSIUM ABs (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) aktieportfölj består idag av fyra gröna 
tillväxt företag ("Portföljbolagen") med verksamhet inom online, ekologiskt och 
hållbart. Mot bakgrund av att mycket hänt under Q3 2021 och Portföljbolagen 
fortsatt uppvisar en god försäljningsutveckling avger NOSIUM en 
verksamhetsuppdatering samt presenterar intressanta framsteg som gjorts i 
Portföljbolagen.

NOISIUMs Portföljbolag har haft en händelserikt kvartal där de för stunden viktigaste 
nyckeltalen pekar åt rätt håll. Samtliga Portföljbolag uppvisar både försäljningstillväxt 
och tillväxt i antal kunder, besökare på plattformarna, medlemmar mm. och allt tyder på 
att de kommer fortsätta åt rätt håll även framgent. Nedan sammanfattas några utav 
framstegen under Q3 2021 för respektive Portföljbolag:

Green Apps Technologies:
- Fortsatt god försäljningsutveckling.
- Fortsatt ökande besökssiffror, engagement och antal medlemmar.
- Pågående spridningsemission tom. 10 oktober 2021 som hittills rest över 4 MSEK. Läs mer 
på: https://www.fundedbyme.com/greenapps
- Fortsatta strategiska steg tas inför den planerade noteringen under 2022.
- Fortsatt pågående arbete med kommande plattform.

Organic Brands:
- Fortsatt god försäljningsutveckling online.
- Fortsatt planering inför utlandsexpansion.
- Fortsatt hög takt av produktutveckling och flera nya produkter förväntas bli 
färdigställda under 2021.
- Slutdialoger förs kring uppstart av nytt varumärke i samarbete med en känd 
idrottsprofil.
- Flera dialoger förs kring förvärv och exklusiv distributionsrätt av nya varumärken.

Online Health Group:
- Fortsatt god försäljningsutveckling både på den svenska och finska marknaden.
- Framgångsrik integration av det förvärvade bolaget KM Resurs AB (u.ä.t. Natural Shop 
Nordic AB)
- Anställning av en säljare för den svenska marknaden.
- Fortsatta förvärvsdialoger

Holistic Health Academy:
- Fortsatt god försäljningsutveckling.
- Utökning av teamet inför expansionen under Q4 2021.
- Fortsatt arbete med flera utbildningar där en ny planeras att lanseras under Q4 2021.
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I NOSIUMs Q3 rapport som offentliggörs den 18 november kommer Bolaget redogöra för 
varje Portföljbolags omsättning och EBITDA resultat samt framsteg under kvartalet för att 
underlätta för aktieägare att följa deras framsteg.

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet .NOSIUM B

För ytterligare information vänligen kontakta

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

Kort om NOSIUM

NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, 
förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde 
genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa 
techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och 
hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och 
målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att 
ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj.  aktie är noterad under NOSIUMs
kortnamnet NOSIUM. Mer information på . Bolagets Mentor är Augment nosium.com
Partners AB,  +46 8 604 22 55.info@augment.se,
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Det är glädjande att från ett aktieägarperspektiv konstatera att framtiden aldrig 
varit ljusare för samtliga utav våra innehav. Utifrån den inblick som jag har i det 
operativa arbetet är min bedömning att tillväxttakten i samtliga innehav fortsatt 
kommer vara hög. Koncernen står nu starkt i inledningen av Q4 och jag ser redan 
nu fram emot att få presentera Q3 rapporten. Jag hoppas även kunna presentera 
fler nyheter under Q4 som ytterligare stärker vår position och förutsättningar inför 
2022, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM.
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