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NOSIUMs portföljbolag Green Apps 
Technologies offentliggör preliminärt 
utfall i företrädesemissionen om cirka 
82 procent samt förlängning av 
teckningsperioden till den 31 januari
NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”
Portföljbolaget”) styrelse har beslutat att förlänga teckningsperioden i sin 
företrädesemission till och med tisdagen den 31 januari 2022. Motivet till förlängningen 
är att Green Apps för tillfället går igenom ett antal intresseindikationer avseende 
teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Portföljbolaget har uppnått ett 
preliminärt utfall om cirka 82 procent i emissionen och slutligt emissionsutfall kommer 
att meddelas kort efter den förlängda teckningsperiodens slut. Teckning under den 
förlängda teckningsperioden, såväl med som utan företrädesrätt, sker via bank, 
teckningssedel eller via emissionsinstitutet .Aqurats hemsida

Ovanstående är en sammanfattning av Green Apps pressmeddelande som går att läsa 
i sin helhet via denna länk: .greenapps.tech

"Det är bara att gratulera Ninnie och Green Apps till ett fantastiskt bra arbete och 
positivt utfall i rådande marknadsläge. Att i juletider med detta börsår i bagaget resa 
över 8,2 MSEK är mycket imponerande. Vi ser fram emot att se det slutgiltiga utfallet och 

 säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUMfölja Green Apps resa under 2023”

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, , tel. +46 70 862 47 40daniel@nosium.com

Kort om NOSIUM

NOSIUMs  investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna 
och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, 
förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. 
Mer information på .nosium.com

Denna information är sådan information som NOSIUM är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-12 14:00 CET.
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