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21 november - 9 december 2022

 
 
Vilken utvecklande resa vi har haft sen starten och
nu kan jag med stolthet säga att vi aldrig har stått
starkare, då 2023 kommer att bli året som vi slår
rekord. Stort tack för att du med på resan!
 
För att kunna fortsätta vår tillväxt tar vi nu in kapital
för att utveckla och expandera verksamheten samt
öka tillväxten och lönsamheten. Vi har därför skapat
ett oerhört generöst erbjudande för våra befintliga
aktieägare, där just du som har stöttat oss tidigare
nu får vara med och fortsättningsvis hjälpa oss till
vägen mot en högre lönsamhet och en notering
under 2023.
 
Möjligheten att öka ditt innehav, utöver din rättighet
att teckna dig för din pro rata-del, kan nu komma att
finnas.

Vår företrädesemisson är kraftigt rabatterad
(74%) och riktar sig i första hand till dig som är
befintlig ägare. Det gör mig oerhört glad att
företrädesemissionen är säkerställd till 50%
genom garantiåtaganden motsvarande 5 MSEK. 
 
För dig som är delägare innebär erbjudandet att
du får vara med på vår fortsatta tillväxtresa, med
en potentiell uppsida på mellan 400 - 800% inför
den planerade noteringen. 
 
Tack för ditt förtroende och tack för att du är
med i denna spridningsemission som blir ett
viktigt steg i vår fortsatta spännande och
expansiva resa, samtidigt som du deltar i en både
viktig och lönsam resa mot en mer hållbar värld!
 
/ Ninnie Wikström, VD

KÄRA DELÄGARE

21 november till och med den 9 december 2022
 
0,39 SEK per ny B-aktie. Courtage utgår ej.
 
En aktie (1) ger en (1) teckningsrätt. För teckning av
en (1) ny aktie i bolaget krävs två (2) teckningsrätter. 
 
Vid full teckning tillförs bolaget 10 068 654 kr.
 
20 MSEK pre money.
 
26 817 062 st aktier.
  
51 634 125 st.
 
5 MSEK vilket motsvarar 
50 procent av emissionen.

ERBJUDANDET I KORTHET

Teckningstid 
 
Teckningskurs
 
Emissionsvillkor
 
 
Emissionsvolym
 
Värdering pre-money 
 
Antalet aktier i erbjudandet
  
Antal aktier före emissionen
 
Garantiåtaganden



2023

Motiv för företrädesemissionen

För att kunna fortsätta vår tillväxt framöver
genomför vi nu ett erbjudande om

företrädesemission. Anskaffat kapital avses
användas till teknisk utveckling av befintliga och

nya plattformar, marknadsföring, samt
eventuella intressanta förvärv som kan stärka

upp bolaget ytterligare. Resultatet förväntas ge
ökad omsättning, ökad lönsamhet och

möjliggöra en betydligt högre värdering inför
kommande notering som planeras under 2023.

Bakgrund 
 

Green Apps lägger snart ett händelserikt år bakom sig som innefattar
bland annat förvärv, en ny utbildning och en ägarspridning som tillförde

bolaget närmre 6000 nya delägare. Bolagets mål är att under 2023 skala
upp befintliga plattformar ytterligare och öka omsättningen. Bolaget

bygger också på sin nya föreläsningsplattform som kommer att lanseras
under Q2 2023 och därmed tillföra ytterligare ett intäktsben. Plattformen

beräknas vara lönsam redan två månader efter lanseringen. 

Nu
Företrädesemission 

med 74% rabatt
10 MSEK på 20 MSEK värdering

Q1 
Lansering av nya

utbildningar

Q2 
Lansering av 

Green Life Talk

Q4 
IPO - notering med

målsättning om 
100-200 MSEK värdering 

Q3 
Förvärv av ny

plattform

Mål omsättning för 2023

Avkastning
 

Utifrån aktiepriset som du nu tecknar dig till, så
finns det en möjlig uppsida på mellan 400-800%

inför den planerade noteringen under 2023. 

Med BankId på Aqurat.se - se QR-kod.
Via din förvaltare utan företräde.
Bifogad teckningssedel

Teckna dig på något av följande sätt:

Passa på att utöka ditt innehav!
 

Då rabatten är så stor i den här emissionen,
räknar vi med ett ökat intresse från

allmänheten. Vi vill att du som har varit med
på resan sedan tidigare ska få så stor uppsida

som möjligt. 
 

Använd därför bifogad teckningssedel utan
företräde för att teckna dig för så mycket

som du har möjlighet till, för att eventuellt bli
tilldelad aktier utöver din pro rata-del. 

 
Skicka in din teckningssedel redan idag!

Omsättning

Q1 Q2 Q3 Q4 

7 500 000 

5 000 000 

2 500 000 

0 

Rörelseresultat

Vinst Q1 Vinst Q2 Vinst Q3 Vinst Q4

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

0 

Mål rörelseresultat för 2023


