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Analyst Group inleder bevakning av 
NOSIUMs portföljbolag Green Apps 
Technologies och publicerar sin 
uppdragsanalys
Analyst Group har inlett bevakning av NOSIUM ABs (”Bolaget”) portföljbolag Green 
Apps Technologies (”GAT” eller ”Portföljbolaget”) och har idag offentliggjort sin 
första uppdragsanalys av Portföljbolaget samt genomfört en videointervju med VD 
Ninnie Wikström.

Green Apps Technologies har hittills haft ett händelserikt år där flera strategiska 
framsteg presenterats. Analyst Group har inlett bevakning av GAT och har idag 
offentliggjort sin första uppdragsanalys samt genomfört en videointervju med VD Ninnie 
Wikström. Länkar till båda återfinns i slutet av detta pressmeddelande.

I analysen ger Analyst Group ett motiverat värde om 1,8 kr per aktie för GAT vilket 
motsvarar en bolagsvärdering om cirka 89,3 MSEK. NOSIUM äger per idag cirka 51,7 
procent av kapitalet och cirka 82,8 procent av rösterna i Green Apps Technologies, vilket 
utifrån ett aktiepris om 1,8 kr motsvarande ett värde om cirka 46,2 MSEK.
Läs hela pressmeddelandet från Green Apps Technologies här

- Läs analysen av Green Apps Technologies här

- Se intervjun med VD Ninnie Wikström här

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet NOSIUM B.

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, , tel. +46 70 862 47 40daniel@nosium.com
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https://mfn.se/a/greenappstechnologies/analyst-group-har-inlett-analysbevakning-av-green-apps-technologies-samt-genomfort-en-videointervju
https://www.analystgroup.se/bolag/green-apps-technologies/
https://www.youtube.com/watch?v=9Bhgr7-QDlM&t=2s
mailto:daniel@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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