
    NOSIUM Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm· ·

NOSIUM avger 
verksamhetsuppdatering
NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) avger verksamhetsuppdatering och 
presenterar planer för koncernen som bl.a. innefattar fler investeringar, uppstart av 
nya affärsområden samt fortsatt hög tillväxttakt.

NOSIUMs är en venture builder som investerar i entreprenörer med verksamhet inom 
tech, ekologiskt och hållbart. Dessa områden bedöms ha stor potential att uppvisa en 
hög tillväxt de kommande åren. NOSIUMs koncern består av flera entreprenörsdrivna 
företag (”Portföljbolag”) och nedan ges en kort verksamhetsuppdatering inför 
verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsuppdatering inför verksamhetsåret 2022

-Flera av koncernens varumärken arbetar fortsatt med planering inför utlandsexpansion 
och NOSIUM förväntar sig att minst två av koncernens varumärken kommer att 
expandera till nya marknader under 2022.
-NOSIUM fortsätter föra dialoger med flertalet entreprenörer om uppstart av nya 
varumärken och techbolag.
-Bolaget räknar med att investera i minst två nya affärsområden under 2022.
-Synergierna mellan NOSIUMs portföljbolag fortsätter att intensifieras med gott resultat 
och detta arbete kommer fortsätta under året.
-Flera av NOSIUMs Portföljbolag fortsätter att föra dialoger om förvärv och troligtvis 
kommer flera investeringar göras under 2022.
-Koncernen kommer under året lägga stort fokus på att fortsatt förbättra kassaflödet 
och omsättningstillväxten.
-NOSIUM förväntar sig att nuvarande Portföljbolag kommer bibehålla en hög tillväxttakt 
under 2022.

Mot bakgrund av ovanstående planerar Bolaget att presentera flertalet nyheter under 
våren som kommer ge en tydligare bild av de många planerna som kommer exekveras 
under 2022. Fullständig finansiell information för Q4 och helåret 2022 kommer delges i 
kommande kvartalsrapport/bokslutskommuniké som offentliggörs den 24 februari 2022.

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
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Kort om NOSIUM

NOSIUMs strategi är att investera i entreprenörer med stark drivkraft och inre motivation 
– de som vågar drömma om en bättre framtid för deras företag, människor och vår 
planet. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna tillväxtföretag med verksamhet 
inom tech, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi 
kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att bistå strategiskt och operativt. 
Bland NOSIUMs innehav återfinns både techbolag & produktvarumärken vilka riktar sig till 
en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Mer information på . nosium.com
Bolagets Mentor är Augment Partners AB,  +46 8 604 22 55.info@augment.se,
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