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Ekobot har godkänts för notering på Nasdaq
First North Growth Market
Nasdaq Stockholm AB har den 11 mars 2021 godkänt Ekobot AB:s (publ) ("Ekobot" eller
"Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av
serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 15 mars 2021.
Ekobots aktie kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT" med ISIN-kod SE0015346812.
Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT TO1" med ISINkod SE0015557277. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i
samband med noteringen.
Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Ekobot tagit fram en
bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ekobots hemsida https://www.ekobot.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se
Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av
grödor för humankonsumtion.
För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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Om Ekobot

Ekobot is the result of the founder Ulf Nordbeck's thoughts and desire to combine robotics and
healthy sustainable food production. Ekobot's goal is to be able to offer practical and sustainable
solutions to agricultural issues while reducing workload with autonomous tools for vegetable
farmers. Ekobot has grown and combined today a team of experts in agricultural robotics with
shareholders who share their convictions and understand the challenges of start-ups.
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