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Handelsstart för Vertiseit på Nasdaq First North
Handeln i Vertiseit AB:s B-aktie på Nasdaq First North inleds idag den 28 maj 2019.
Vertiseits erbjudande i samband med noteringen blev kraftigt övertecknat och teckningsgraden i
den del som var tillgänglig för allmänheten uppgick till 285 procent. Vid en ceremoni för att
markera handelsstarten ringer Bolagets tre grundare – Johan Lind, Adrian Eriksson och Oskar
Edespong – i börsklockan på Nasdaq i Stockholm idag kl 09.00. Sedan är handeln officiellt i gång.
“När vi för elva år sedan satt i min lägenhet och gjorde vår första affärsplan förstod vi att
detta var början på en spännande resa. Att nu ta steget in på börsen är en fantastisk
milstolpe som vi är väldigt stolta över. Nu fortsätter vi att tillsammans med våra kunder
skapa framtidens digitala kundupplevelser i retail. Vi välkomnar alla nya aktieägare och ser
fram emot vår gemensamma tillväxtresa”, kommenterar Johan Lind, VD och medgrundare
till Vertiseit.
RÅDGIVARE
Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och
nyemissionen.
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Om oss
Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker
kundupplevelsen i butik. Våra tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom
att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi
och koncept i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi följer våra
kunder globalt. Idag är vi cirka 50 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi har under perioden
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2012-2018 haft en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 41,0 procent (CAGR). 2018 uppgick koncernens
nettoomsättning till 69,5 miljoner SEK och rörelsemarginal till 6,4 procent.
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