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Idag är första dag för handel på Nasdaq First 
North Growth Market

Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”
Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0014262531 
och handlas under kortnamnet ZAZZ B.

Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till 
intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, samt hedrade över att intresset 
för verksamheten och produkterna är så stort. Att introduceras på First North skapar nya 
möjligheter att fortsätta växa och expandera bolaget på nya marknader, säger Christian 
Casselborg, vd på Zazz Energy.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB 
agerade legal rådgivare i samband med listningen. Eminova Fondkommission AB agerade 
emissionsinstitut i samband med listningen och har även utsetts till Zazz Energys Certified Adviser.

För mer information, se Zazz Energys webbplats https://zazzenergy.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Casselborg, VD Zazz Energy of Sweden AB
E-post: christian.casselborg@zazzenergy.com
Telefon: +46 76 101 14 08

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att 
förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och 
förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också 
producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz 
Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs 
direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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