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Nasdaq Green Equity Designation
GIAB Nordic är ett av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått 
beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Nasdaq erbjuder Nasdaq Green 
Equity Designation till bolag noterade på sina nordiska huvudmarknader och First 
North Growth Market, inklusive Premier-segmentet, i Sverige, Finland and Danmark. 
Beteckningen kommer att stödja ökad synlighet gentemot investerare som letar 
efter hållbara investeringar.

Den gröna märkningen ger en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara 
investeringar. Nasdaq Green Equity Designation riktar sig till företag där över 50 procent av 
omsättningen härrör från aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till 
övervägande delen sker i gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen måste vara 
mindre än fem procent. Vid ansökan görs en kvalitativ bedömning av företagets 
överensstämmelse med Nasdaq Green Equity Principles av en granskare godkänd av 
Nasdaq. GIAB har anlitat den godkända granskaren Cicero Shades of Green för utvärdering 
om verksamheten är i linje med kriterierna som ställts upp för Nasdaq Green Equity 
Designation.

- Nasdaq Green Equity Designation skapar transparens gentemot våra investerare och 
andra intressenter. Att hela 96% av vår omsättning kan anses vara mörkgrön och därmed 
en aktivitet nödvändig för att minska klimatutsläppen är något vi vetat om sedan bolagets 
start. Nu har vi det svart på vitt att så också är fallet. Vi är en del av lösningen på 
klimatkrisen och genom storskaligt återbruk bidrar vi till ett minskat resursutnyttjande och 
sänker våra kunders klimatutsläpp. Märkningen och bedömningen från den godkända 
granskaren Cicero ger en stark trovärdighet till det hållbarhetsvärde vi med vår affär är 
med och skapar – Christian Jansson, VD på GIAB Nordic AB.

– Som en del av Nasdaqs engagemang inom ESG, och baserat på den ökade efterfrågan på 
hållbara investeringar, lanserade vi Nasdaq Green Designations för att stödja 
aktieemittenter med deras gröna affärsmodeller och strategier. Vi är glada att GIAB Nordic 
AB är en av de första emittenterna som ansöker, och det är med glädje som vi stöder dem 
med den synlighet som Nasdaq kan erbjuda på deras fortsatta resa som ett Nasdaq Green 
Equity Designation-företag, säger Adam Kostyál, chef för European Listings, Nasdaq.

Om GIAB Nordic
GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera 
affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Affärsidén är att öka varors, produkters och 
komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare 
resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en hållbarare framtid och minskar våra 
kunders klimatutsläpp. Målet är alltid detsamma men varje uppdrag har sina nyanser, efter 
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kunders specifika behov och förutsättningar skräddarsyr vi helhetslösningar. I 
helhetsåtagande sköter GIAB allt från logistik, bedömning och gradering av produkter, 
reparation eller rekonditionering och slutningen återför GIAB produkterna till mest 
lämpliga försäljningskanal.

Om Nasdaq Green Equity Designation
Nasdaq Green Equity Designation är en frivillig beteckning för företag noterade på Nasdaq 
Nordics marknader som har mer än 50 procent av företagets omsättning från verksamhet 
som anses vara grön. Omsättningen från fossila bränslen ska vara mindre än 5 procent. 
Dessutom ska mer än 50 procent av företagets investeringar allokeras till verksamhet som 
anses vara grön. En kvalitativ bedömning av företagets anpassning till Nasdaq Green 
Equity Principles görs av en godkänd granskare.
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