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Qlosr Group AB (publ) offentliggör avsikt att 
genomföra listbyte till Nasdaq First North 
Growth Market

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra 
ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 
2022.

Qlosr Group offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq 
First North Growth Market under första halvåret 2022. Styrelsen för Qlosr Group gör en 
sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market 
medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta bedöms 
ske genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för 
verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra 
intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en 
kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

- Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. 
Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke och en listning vid Nasdaq First North Growth Market 
är en kvalitetsstämpel. Vi bedömer att detta kommer att skapa bättre förutsättningar för ökad 
synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella 
investerare och kunder, säger Bengt Engström, styrelseordförande Qlosr Group.

Bolaget kommer omgående att initiera en listbytesprocess och avser att lämna ytterligare 
information kring detta under första halvåret 2022.
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Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans 
av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska 
marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets 
tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata 
skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.
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