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NOSIUM uppdaterar värderingen av sin 
aktieportfölj
NOSIUM ABs (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) har uppdaterat värdering av sin 
aktieportfölj. Det nya marknadsvärdet uppgår till 73,4 MSEK vilket motsvarar cirka 
1,97 kr per aktie.

NOSIUM har tidigare endast presenterat det bokförda värdet på sin aktieinnehav. Mot 
bakgrund av att flera delägare har påpekat svårigheten att få en bild av 
marknadsvärdet på innehaven har NOSIUM idag uppdaterat strukturen på 
aktieportföljen som framgent löpande kommer att uppdateras via nosium.com/var-

.aktieportfölj

Marknadsvärderingarna är antingen baserad på värderingen vid den senaste 
genomförda externa emissionen i respektive bolag, senaste köp eller säljkursen 
alternativt nuvärdet av den värdering som Analyst Group genomfört. Förhoppningen är 
att gör det lättare att kommande år följa värdeutvecklingen i aktieportföljen allteftersom 
värden förändras.

Marknadsvärdet av NOSIUMs aktieportfölj uppgår idag till 73,4 MSEK. Marknadsvärdet per 
aktie uppgår således till cirka 1,97 kr per aktie.

Läs mer om NOSIUMs innehav på: nosium.com/var-aktieportfolj

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM

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
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Många av våra aktieägare har påpekat svårigheten i att värdera vår aktieportfölj 
och jag hoppas att denna struktur underlättar värderingen framgent. Utifrån detta 
kan du som delägare göra din egna research och bilda en egen uppfattning om 
värdet på vår aktieportfölj som vi tillsammans äger som delägare i NOSIUM , säger 
Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).
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