
    NOSIUM Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm· ·

NOSIUMs VD svarar på frågor via 
Discord
Aktieägare som är intresserade av att diskutera NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”
Bolaget”) har möjlighet att gå med i NOSIUMs discord kanal och kommer framöver 
ges möjlighet att ställa frågor direkt till VD, Daniel Ehdin, via kanalen. Gå med via 
denna Discordlänk.

NOSIUMs VD, Daniel Ehdin, deltog igår på Small Cap Invests investerardag. För aktieägare 
som inte hade möjlighet att delta går det att se intervjun i efterhand via denna länk: 

. Intervjun börjar vid 1:33:26.Small Cap Invest

NOSIUM har tidigare aviserat att flera åtgärder implementeras för att öka transparensen 
och kommunikationen till Bolagets aktieägare. NOSIUMs aktieägare har själva startat en 
Discord kanal öppen för allmänheten där de diskuterar Bolaget. NOSIUMs VD, Daniel 
Ehdin, har gått med i kanalen under namnet vd.daniel och kommer framgent att svara 
på frågor från aktieägare i forumet med jämna mellanrum. Endast generella frågor kring 
Bolagets- verksamhet, nyhetsflöde och portföljbolag kommer att besvaras. All fortsatt 
kommunikation från Bolaget kommer precis som tidigare att ske genom 
pressmeddelanden. Observera att Discord kanalen bedrivs av aktieägare och ej av 
NOSIUM.

Välkommen att delta i diskussionerna via denna invitationslänk till Discord: 
https://discord.gg/V5hEUdtkeU

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

PRESSMEDDELANDE
10 mars 2023 11:00:00 CET
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