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EPTI har godkänts för handel på Deutsche Börse 
Xetra

EPTI AB (publ) har erhållit godkännande för upptagning av bolagets aktier på Deutsche Börse 
Xetra, en ledande teknisk plattform för handel av aktier och börshandlade produkter. Genom 
inkluderingen ges de över 200 anslutna internationella marknadsaktörerna möjlighet att 
handla i aktien. Tillkommer gör även en så kallad sponsor, vilka kommer att agera 
likviditetsgarant. Första dagen för handel på plattformen är den 1 juni 2022. Bolaget kvarstår i 
marknadssegmentet Open Market.

“EPTI har idag verksamhet på åtta europeiska marknader och ett tydligt fokus på att bli Europas 
ledande company builder. Inkluderingen på Xetra är ytterligare ett steg i arbetet med ökad visibilitet 
på de internationella kapitalmarknaderna”, säger Arli Mujkic, vd, EPTI

Xetra är en ledande internationell teknisk plattform för aktier och börshandlade produkter. Totalt 
finns medlemmar från över 200 marknadsaktörer från 16 europeiska länder samt Hong Kong och 
Förenade Arabemiraten anslutna till plattformen. Över 1000 aktier och 1400 börshandlade 
produkter är idag noterade på Xetra. Under 2015 skedde 90 procent av all handel med aktier på 
alla tyska börser via plattformen.

EPTIs sponsor på Xetra är den tyska banken mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga 
marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture 
builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, 
processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar 
även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns 
inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Core. Sedan starten 2017 har en 
portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt 
cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är 
delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av 
grundare.
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För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
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