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Green Apps Technologies delger finansiell information 
för verksamhetsåret 2021 och fortsatta planer för 
2022

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) delger 
finansiella proformasiffror för verksamhetsåret 2021 samt avger fortsatt 
verksamhetsuppdatering för innevarande år som bl.a. innefattar ökad omsättning, nya 
plattformar, nya utbildningar samt notering.

Green Apps vision är att skapa en bättre framtid genom att inspirera människor globalt till att välja 
naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Green Apps är ett Ed-techbolag bestående av flera varumärken 
och onlineplattformar med ett starkt community som bidrar med att sprida plattformarna vidare. 
Green Apps riktar sig till en hälsosam och hållbarhetsmedveten målgrupp, en snabbt växande och 
mycket köpstark skara.

Nedan följer en kort verksamhetsuppdatering samt finansiella proformasiffror för verksamhetsåret 
2021.

Green Apps nästa utbildning är nu färdigställd och över 1000 personer har anmält sitt 
intresse för utbildningen som lanserades i maj. Hittills har över 50 elever påbörjat 
utbildningen.
Mot bakgrund av det ökade intresset för Bolagets utbildningar har fler rekryteringar 
färdigställts och de kommande månaderna ökar personalstyrkan med ytterligare tre 
personer i syfte att möta den ökade efterfrågan.
Bolaget är i slutfasen av att rekrytera en CFO och rekryteringen förväntas vara klar senast i 
augusti 2022.
Arbetet med Bolagets kommande föresläsningsplattform fortsätter men mot bakgrund av 
nuvarande tillväxt i nya elever är inget datum bestämt för lansering.
Bolagets första plattform Ekoappen fortsätter att växa. Utveckling av plattformen pågår och 
nya funktioner avses lanseras under hösten med ökade värden för användarna.
Proformaomsättningen för 2021 (2020) landade på 8 302 TSEK 
(4 102 TSEK) vilket motsvarar en tillväxt om cirka 102 %. EBITDA uppgick för samma period 
till 266 TSEK (-646 TSEK)
Proformaomsättningen för Q4 2021 (Q4 2020) landade på 3 166 TSEK. 
(1 353 TSEK) vilket motsvarar en tillväxt om 133 %. EBITDA uppgick för samma period till 
409 TSEK (-256 TSEK)
Bolaget uppvisar fortsatt tillväxt och räknar med att tillväxttakten kommer att öka ytterligare 
från och med H2 2022 mot bakgrund av att nya utbildningar och plattformar avses lanseras 
under året.
Green Apps för fortsatt dialoger kring strategiska förvärv med målsättningen att genomföra 
minst ett förvärv under 2022/2023.
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Som ett steg i Green Apps fortsatta utveckling och för att kunna fortsätta den snabba tillväxtresan, 
samt för att kunna öka investeringarna planerar Bolaget fortsatt för en notering av B-aktien på 
lämplig handelsplats under 2022. Processen för val av legal rådgivare, emissionsinstitut med mera 
har påbörjats och beräknas vara klar under augusti/september 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ninnie Wikström, VD, , tel. +46 735 05 90 90ninnie@greenapps.tech

Kort om Green Apps Technologies

Green Apps Technologies är ett ed-techbolag inom hälsa och hållbarhet. Bolaget består av flera 
varumärken och onlineplattformar inom områdena content, föreläsningar och utbildningar. Mer 
information finns på greenapps.tech.
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