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ORDERHERO AB (PUBL) AVVAKTAR NOTERING FÖR 
ATT STÄRKA ERBJUDANDET MOT MARKNADEN
Orderhero AB (publ) ("Orderhero" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget återkallar 
sin ansökan till Nasdaq First North och skjuter därmed upp sin notering vars första 
handelsdag var planerad till den 21 april 2022.

Styrelsen har efter noga övervägande bestämt att Orderhero skall skjuta upp noteringen med 
anledning av nya och ändrade besked från Skatteverket. Detta för att man ska säkerställa att 
bolagets produkter är den i särklass och överlägset bästa lösningen på marknaden samt 
undanröja alla tvivel för bolagets stabilitet och framtid. Kundernas trygghet är kärnan i 
Orderheros erbjudande och möjligheten för marknaden att stötta ett växande bolag kommer att 
bli ännu mer intressant inom de närmaste veckorna.

Förhandlingar med flera av marknadens ledande kassasystem befinner sig just nu i det absoluta 
slutskedet och Orderhero kommer att säkerställa den för bolaget, och för kunderna, bästa och 
mest effektiva lösningen. Det vi avser att lansera kommer att fungera smärtfritt med den 
befintliga hårdvaran och kommer att kunna implementeras snabbt hos alla våra kunder utan att 
kompromissa vår användarvänliga upplevelse. 

Bolaget har meddelat Nasdaq First North att man avser att återuppta sin ansökan om notering. 

Aleksandar Goga, grundare och styrelseordförande kommenterar:
Jag vill börja med att tacka alla aktieägare och det stora antalet nya investerare som har visat 
intresse i att överteckna i erbjudandet för ert förtroende och visade stöd. 

Jag som varit mest delaktig i bygget av det bolag som Orderhero är idag med de tjänster och den 
inriktning vi tagit är efter ett långt övervägande i samråd med styrelsen tryggare med att vi som 
bolag skjuter på noteringsprocessen så vi hinner presentera ett ännu starkare erbjudande som vi 
jobbar på att lansera inom kort.

För ytterligare information om Orderhero, vänligen kontakta:
Aleksandar Goga, grundare och styrelseordförande
E-post: aleks@orderhero.se
Telefon: +46 761 700 700
www.orderhero.se

http://www.orderhero.se
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Kontakter

Aleksandar Goga
Styrelseordförande
aleks@orderhero.se
+46 761 700 700

Anette Bodenfors
Verkställande Direktör
anette@orderhero.se
+46 790 77 35 85

Eminova Fondkommision
Certified Adviser
adviser@eminova.se
+46 86 84 211 10

Om oss

Orderhero är en snabbväxande startup inom restaurangtech med huvudkontor i Stockholm. Bolaget 
vill vara förstahandsvalet globalt när man ska digitalisera sin restaurang. Genom Bolagets unika 
SaaS-plattform gör Bolaget det möjligt att jobba med touchskärmar och mobila enheter för att 
skapa den absolut bästa kundupplevelsen för både gästen och restaurangen.
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