Nowo koras till årets bästa IPO av
Affärsvärlden
Fintechbolaget Nowonomics AB (Nowo) utses till årets bästa IPO 2021 i kategorin Kursutvecklare
inom klassen mikrobolag av Affärsvärlden och IPO-guiden. Prisutdelningen ägde rum under
måndagskvällen, 11 april, i Stockholm.
Nomineringen lyder: ”Från teckningskurs och framåt så har Nowonomics aktie stigit 308 % mer än
OMXS30-index. Det är bäst i klassen och överstiger vida den genomsnittliga relativavkastningen på
13 % för mikrobolag.”

-

Inledningsvis så vill jag säga grattis till de aktieägare som varit med på vår resa hittills och
välkomnar så klart nya. Att vi får denna utmärkelse är ett härligt besked om att marknaden tror
på oss som bolag, säger Rutger Selin, vd på Nowo.

Sedan noteringen har bolaget lanserat ett antal nya tjänster inom plattformen, förvärvat fondbolaget
QQM Fund Management och påbörjat utvecklingsarbetet för en internationell expansion.
-

Vi har en väldigt tydlig målsättning om att bli ett pan-europeiskt miljardbolag och vi har en
affärsidé och produkt som är relevant i stora delar av Europa. Vår plattform är fullt skalbar och
denna utmärkelse är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg för att nå våra mål. Vi fokuserar
nu på ytterligare produktutveckling för att möta behov och förväntningar innan vi kommer att
satsa på ytterligare tillväxt, säger Rutger Selin, vd på Nowo.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se
Om Nowonomics AB (publ)
NOWO, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir
pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.
NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra
samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.
Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

