
 

 
 
 
Jakten på fler investeringar och tilläggsinvesteringar fortsätter 
 
Stockholm, 2019-04-15 
 
 
NEVI har tilläggsinvesterat i HUBSO AB. NEVI investerar 500 320 SEK fördelat på 848 aktier (á 590 sek) och äger efter                     
investeringen 27 958 stycken aktier (vilket motsvarar ca 42 % kapitalet och ca 20 % av rösterna) . HUBSO har tidigare                     
genomfört en nyemission till externa investerare, då till 300 sek per aktie.  
NEVIs andel i HUBSO baserat på senast kända transaktion värderas till omkring ca 16,5 MSEK.  
 
HUBSO är ett typiskt bolag som NEVI investerar i. Bolaget befinner sig inom en intressant nisch på stor marknad. HUBSO har                     
alla möjligheter att utvecklas snabbt och under lönsamhet och vi har förhoppning om att HUBSO redan i år tar nästa steg i sin                       
utveckling att bli lönsamma under hög tillväxt.  
 
 
Om HUBSO 
HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende                   
produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina drömmar om att                
äga/driva sitt egna varumärke samtidigt som de inte behöver oroa sig för de “tråkiga delarna”. “Vi kallar det true branding, utan                     
administrativ huvudvärk”. 
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För mer information, kontakta Bolaget på: 
Thomas Jansson 
Telefon: +46 (0)8-410 59 140   
ir(at)newequityventure.com 
www.newequityventure.com 
 
 
 
 
New Equity Venture Int. AB (publ) 
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl 
investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att 
investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är 
att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- 
och strategiutveckling. 

 

 
Besök oss: 
Birger Jarlsgatan 18A 
Stockholm 
 

Postadress: 
BOX 5141 
10243 Stockholm 

Maila oss: 
ir(at)newequityventure.com 
www.newequityventure.com 
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