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NOSIUMs portföljbolag GAT genomför 
riktad emission i ägarspridningssyfte
NOSIUM ABs (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) portföljbolag Green Apps 
Technologies International AB (”GAT” eller ”Portföljbolaget”) har idag ingått avtal 
med DS Plattformen (”DSP”) om ägarspridning och därmed en riktad emission om 
3,0 MSEK till en värdering om 74,5 MSEK som erläggs genom kvittning. Totalt 
kommer 1 800 000 B-aktier i GAT att delas ut till DS Plattformens aktieägare och 
förväntas ge GAT cirka 5 000 nya aktieägare.

NOSIUMs portföljbolag GAT har tidigare annonserat sin ambition att senare under året 
genomföra en spridningsemission med efterföljande notering och arbetar med att få 
en så bred ägarspridning som möjligt. Mot bakgrund av det har styrelsen i GAT ingått 
avtal med DS Plattformen om ägarspridning. Avtalet innebär att DSP tecknar aktier i GAT 
i en riktad emission om 3,0 MSEK till en värdering om 74,5 MSEK motsvarande 1,5 SEK per 
aktie, vilket erläggs genom kvittning.

Total utspädning väntas bli ca 3,8%, samtidigt som 1 800 000 av de tecknade GAT-
aktierna kommer att delas ut till DSPs aktieägare och det förväntas leda till cirka 5 000 
nya aktieägare för GAT. Det kommer innebära att antalet aktieägare i GAT ökar 
väsentligt från dagens cirka 560 ägare. Något som väntas innebära ökad intresse för 
GAT men även ökad handel och likviditet i aktien efter notering.

NOSIUM har under Q3 avyttrat aktier i GAT för cirka 700 TSEK vilket medför att Bolagets 
ägarandel i GAT uppgår efter den riktade emissionen till cirka 47,9 procent av kapitalet, 
motsvarande ett marknadsvärde utifrån denna värdering om cirka 35,7 MSEK.

Läs hela nyheten om GATs riktade emission via deras hemsida: greenapps.tech

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 och visionsdrivna tillväxtföretag. 
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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Denna information är sådan information som NOSIUM är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-30 08:25 CEST.
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