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Analyst Group har inlett analysbevakning av Green 
Apps Technologies samt genomfört en videointervju

Green Apps Technologies AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) och Analyst Group har 
ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, vilket innefattar bland annat aktieanalyser 
med löpande uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden och VD-intervjuer. I 
samband med inledd analysbevakning så har Analyst Group intervjuat Green Apps.

Analyst Group har idag den 11 april 2022 publicerat sin initieringsanalys av Green Apps 
Technologies (”Green Apps” eller ”Bolaget”). Analyshuset konstaterar bland annat att de ser 
utrymme för ökad försäljning och en högre bolagsvärdering.

Analysen finns att läsa på www.analystgroup.se eller via följande .länk
Videointervjun med VD Ninnie Wikström finns att se .här

”Vi har nu kommit till en fas i vår utveckling då vi anser att det är viktigt att inkludera en extern 
värdering från en tredje part. Genom att anlita Analyst Group hoppas vi kunna öka förståelsen och 
kunskapen om vår verksamhet och vi är mycket tacksamma över att få vår verksamhet beskriven 
utifrån hur Analyst Group ser på vår potential och möjliga utveckling framöver. Det är med stor 
glädje vi tar emot analysen och de positiva siffrorna däri”, säger Ninnie Wikström, VD på Green 
Apps Technologies.

”Green Apps Technologies är ett spännande ed-techbolag som underlättar för människor att välja 
naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Genom de tekniska plattformarna erhåller bolaget en 
kombination av engångs- och återkommande intäkter, där bredden i antalet intäktsströmmar 
resulterar i riskdiversifierade kassaflöden. Under år 2022 är siktet inställt på att lansera fler 
plattformar och genomföra en IPO, samtidigt som möjligheten för ytterligare förvärv finns. 
Därefter, från år 2023 och framåt, är planen att påbörja den internationella expansionen. Vi ser 
med tillförsikt fram emot att följa Green Apps Technologies utveckling”, säger ansvarig analytiker 
på Analyst Group.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora 
börsbolag.  Läs mer om Analyst Group

1LOHAS står för Lifestyle of Health and Sustainability.

För ytterligare information vänligen kontakta

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

https://www.analystgroup.se/analyser/green-apps-technologies/
https://www.youtube.com/watch?v=9Bhgr7-QDlM&t=13s
https://www.analystgroup.se/
mailto:ninnie@greenapps.tech
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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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