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Första dag för handel av aktier i OX2 på 
Nasdaq Stockholm
Som tidigare meddelats upptas OX2 AB:s (publ) (”OX2” eller ”Bolaget”) aktier i dag till 
handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq 
First North Premier Growth Market.

OX2:s aktier kommer även fortsatt att handlas under kortnamnet OX2 och med ISIN-kod 
SE0016075337.
För fullständig information avseende upptagandet till handel hänvisas till det prospekt 
som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet 
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ox2.com och kommer även att finnas 
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida inom några dagar.
-        Vi ska fördubbla vår försäljning av projekt motsvarande en installerad effekt om 
1 500 MW per år 2023-2024. De senaste åren har vi haft en stabil tillväxt i linje med våra 
mål och ser nu fram emot att få fortsätta den resa på Nasdaq Stockholm för att på det 
sättet bidra till att snabba på omställningen av energisektorn och begränsa 
klimatförändringarna, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i OX2 behöver 
inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, OX2
Tel: 08-55 931 011, press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Norge, 
Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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