
 
   

 
 

Stockholm den 19 augusti 2021 
 
NOSIUM AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 
januari-juni 2021 
April-juni 2021 (jämfört med april-juni 2020) 
 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 366 TKR (3 246 TKR), en ökning med ca 35 % 
jämfört med samma period föregående år.  

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -534 TKR (-581).  
• Soliditeten uppgick till 39 % (19).  
• Kassaflödet från den loppande verksamheten för perioden uppgick till -573 TKR (17). 
• Resultat per aktie -0,2 SEK (-0,2). 

 
Januari-juni 2021 (jämfört med januari-juni 2020) 
 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 237 TKR (5 517), en ökning med ca 31 % 
jämfört med samma period föregående år.  

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 574 TKR (-1 111).  
• Soliditeten uppgick till ca 39 % (19).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 929 TKR (-879). 
• Resultat per aktie -0,6 SEK (-0,5). 

 
Väsentliga händelser under perioden 
 

• NOSIUMs dotterbolag Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering, delger 
målsättningar för perioden 2021-2025 och beslutar om spridningsemission. 

• NOSIUMs Head of Growth blir COO på portföljbolaget Online Health Group. 
• NOSIUMs portföljbolag Online Health Group avger verksamhetsuppdatering och presenterar 

målsättningar för åren 2021-2025. 
• NOSIUMs portföljbolag Organic Brands avger verksamhetsuppdatering och framtida 

målsättningar för perioden H2 2021-2025. 
• NOSIUMs portföljbolag Holistic Health Academy avger verksamhetsuppdatering och 

framtida målsättningar för perioden 2021-2025. 
• NOSIUMs portföljbolag Online Health Group förvärvar 51 % av kapitalet och rösterna i 

distributionsbolaget KM Resurs AB. Tiina Hälvä tar över rollen som COO för Online Health 
Group.  

• Scandinavian Health Innovations byter namn till NOSIUM. 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 
 

• NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies presenterar värdering inför kommande 
spridningsemission. 



 
   

 
 

VD kommentar 

Nu är det 15:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt och det finns all anledning för oss som 
aktieägare att fira det som återfinns i denna rapport. Vi gör vårt bästa kvartal någonsin och tar 
vårt tidigare rekord med 35 %. Tillåt mig att repetera: Detta är bara början på vår 
gemensamma resa mot en global venture builder inom online, ekologiskt och hållbart.  

Några av de många ljusglimtarna i denna rapport är:  

• Portföljbolaget Online Health Group uppvisar vinst för första kvartalet sedan start och en 
omsättningstillväxt om 202 % jämfört med samma kvartal 2020.  
• Portföljbolaget Green Apps Technologies uppvisar en omsättningstillväxt om 1724 % och 
en kraftig resultatförbättring, från -418 TKR Q2 2020 till -31 TKR Q2 2021, jämfört med 
samma kvartal 2020.  
• Portföljbolaget Holistic Health Academy uppnår sin högsta omsättning för ett kvartal sedan 
start och uppvisar en omsättningstillväxt om 109 % jämfört med samma kvartal 2020.  
• NOSIUM uppvisar sin högsta omsättning någonsin.  

Min framtidstro om samtliga våra portföljbolag var stark efter Q1 2021 men nu är den ännu 
starkare. Många faktorer pekar mot att 2021 kommer bli det bästa året någonsin för både 
NOSIUM och flera av våra portföljbolag. Med de dialoger som vi för gällande förvärv och 
investeringar i kombination med portföljbolagens målsättningar för året har vi goda 
möjligheter att slå ännu flera rekord kommande två kvartal. 
 
Ovanstående är ett utdrag från VDs kommentar som återfinns i sin helhet på sida 3 i bifogad 
rapport. 

Nästa rapporttillfälle 
Delårsrapporten för perioden juli-september 2021 publiceras den 18 november 2021. 
 
Delårsrapporten i sin helhet bifogas. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40 
 
Denna information är sådan information som NOSIUM AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl. 08.40. 
 
Kort om NOSIUM 
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar 
och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera 
nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken 
som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera 
portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att 
ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs aktie är noterad under kortnamnet 



 
   

 
 

NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se, 
+46 8 604 22 55 
 


