
U"all av Nyemissionen i Nordic Propertysearch AB (publ) 
Nordic Propertysearch AB (publ) (”NPS ” eller ”Bolagets”) erbjudande av ak>er riktat >ll allmänheten i Sverige, 
(”Erbjudandet”), har avslutats.    

Erbjudandet i korthet samt u2all 

• E4er erbjudandet ökar antalet ak6er i Bolaget med maximalt 320 800 ak6er från 6 000 000 6ll 
6 320 800 ak6er, betydande aC det i emissionen tecknades ak6er för motsvarande 3 208 000 SEK.  

• Priset i Erbjudandet var 10 SEK per ak6e, motsvarande eC marknadsvärde på samtliga ak6er utgivna av 
NPS om cirka 63 208 000 SEK e4er Erbjudandet, förutsaC aC samtliga tecknade ak6er betalas. 

• Samtliga drygt 80 intressenter som tecknat Erbjudandet har 6lldelats de antal ak6er de önskat i 
Erbjudandet.   

Avräkningsnota med betalningsinstruk>oner har sänts ut av Bolagets emissionsins>tut Aqurat Fondkommission, 
>ll de som tecknat och >lldelats ak>er. Så snart inbetalning för tecknade ak>er inkommit, registreras 
emissionen hos Bolagsverket vareIer de nya ak>erna begärs ut från Euroclear för aJ däreIer bokas ut på 
angivet VP-konto eller depå. Leverans av tecknade och betalade ak>er beräknas ske i juli månad 2022.  

- Niclas Larsson, VD NPS kommenterar:  
Vi är ödmjuka och glada över det intresse som investerare visat för NPS och vårt koncept, men är 
sam6digt besvikna över emissionsu2allet, som vi hade förväntat oss skulle vara betydligt bäCre. Vi 
hade otur med 6mingen av emission som sammanföll med informa6on om ökad infla6on och höjda 
räntor, med fallande priser på fas6gheter som följd. DeCa i kombina6on med den väpnade och 
pågående konflikten mellan Ryssland/Ukraina, skapade stor osäkerhet på de finansiella marknaderna 
men en avvaktande hållning från investerarna som följd. Givet u2allet av emissionen kommer vi nu aC 
kompleCera vårt fokus på egen organisk 6llväxt med aC bygga partnerskap med andra aktörer i 
marknaden och parallellt söka andra vägar för aC finansiera bolaget. Tillväxtplanen ligger dock fast 
och vi ser fram6den an med 6llförsikt, trots de för 6llfället bistra finansiella klimatet säger Niclas 
Larsson, VD för NPS.    

För mer informaFon, vänligen kontakta: Niclas Larsson, VD Nordic Propertysearch AB (publ), tel: 070-491 48 03 
eller per e-post: info@nordicpropertysearch.se   
 
KORT OM NORDIC PROPERTYSEARCH AB (PUBL)   
Nordic Propertysearch AB (publ) ”NPS” grundades 2016 med sy4et aC dela upp bostadsmarknaden i nischer 
(specifika områden) baserat på bostadstyp och livss6l för de boende.  

Bolagets affärsidé är aC via en digital, egenutvecklad och segmenterad (specialiserad) bostadspla^orm – 
erbjuda mäklare av bostäder med specifika lägen, eC fönster mot kunderna för aC på effek6vast möjliga vis 
sälja de bostäder man erbjuder 6ll presum6va kunder.  

NPS är den första- och hialls enda aktören som nischat (delat upp) bostadsmarknaden via sina två 
bostadsportaler Sjö- & Fjällhem.se samt Solhem.se 

Bolagets digitala pla^orm är uppkopplad mot samtliga mäklarsystem som finns på marknaden. Genom avtal 
med de stora mäklarkedjorna i Sverige täcker Bolaget cirka 90 % av den svenska marknaden. Kunderna är 
mäklarna som betalar för aC synas på NPS site med sina produkter (bostäder), och konceptet är i dag etablerat i 
samtliga mäklares dagligt använda mäklarsystem.  

mailto:info@nordicpropertysearch.se

