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OX2 har godkänts för notering på Nasdaq 
Stockholm
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt OX2 AB:s (publ) ("OX2") ansökan om 
upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. 
Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 6 april 2022. 
På grund av noteringen kommer OX2 att avnoteras från Nasdaq First North Premier 
Growth Market och förväntad sista dagen för handel är tisdagen den 5 april 2022.  
Aktierna kommer att handlas i large cap-segmentet och kommer att bibehålla såväl 
kortnamn (OX2) som ISIN-kod (SE0016075337). Aktieägare i OX2 behöver inte vidta några 
åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm. Inga nya aktier 
kommer att emitteras i samband med listbytet.
Det är mindre än ett år sedan vi noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Under förra året växte vår projektutvecklingsportfölj till största hittills, vi sålde fler projekt 
än någonsin och vi gick in i två nya marknader, Rumänien och Italien. Det här är i linje 
med vårt mål att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om 1 500 
MW i genomsnitt under 2023-2024. Att ta plats på Nasdaq Stockholms huvudlista ger oss 
bättre möjligheter att fortsätta den tillväxtresan och bidra till att öka takten i 
omställningen och begränsa klimatförändringarna, säger Paul Stormoen, vd OX2.
För mer information hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras i samband 
med noteringen och som förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras på 
företagets hemsida, www.ox2.com, den 31 mars 2022.

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 solkkraftparker 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 First North Premier Growth Market 
sedan 2021. www.ox2.com
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Denna information är sådan information som OX2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-30 15:07 CEST.
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