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NOSIUM presenterar målsättningar för 
verksamhetsåret 2023
NOSIUM ABs (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) styrelse har tillsammans med VD satt 
upp målsättningar för verksamhetsåret som baseras på nuvarande 
investeringspipeline och förväntad utveckling av nuvarande aktieinnehav. 
Målsättningarna kommer att följas upp i kommande kvartalsrapporter.

NOSIUMs aktieportfölj har vuxit både till antal och värde under de senaste två åren. Mot 
bakgrund av att aktieägare ställt mycket frågor om förväntningar på framtiden samt 
förväntad framtida utveckling har NOSIUMs styrelse valt att presentera den förväntade 
utvecklingen av värdet på nuvarande aktieportfölj samt målsättningar som bedöms 
som relevanta för året som baseras på nuvarande investeringspipeline och förväntad 
utveckling av nuvarande aktieinnehav.

Målsättningar för 2023:
- Att minst två av Bolagets innehav genomför IPO under 2023.
- Att NOSIUM uppnår positivt rörelseresultat på månadsbasis fom. Q3 2023.
- Att Bolagets nuvarande aktieportfölj värderas till minst 100 MSEK per sista december 
2023.

Målsättningarna kommer att följas upp i kommande kvartalsrapporter och nyheter 
kopplade till framstegen mot dessa kommer presenteras löpande.

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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De delägare som lärt känna mig under resa vet att jag gillar att överträffa 
förväntningar. Planen för 2023 är satt och vi har nu ett intensivt år framför oss för 
att infria ovanstående förväntningar samtidigt som vi ska utöka aktieportföljen 
ytterligare. Vi har förutsättningarna på plats för att göra detta till ett fantastiskt år , 
säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB
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