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Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next 

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där 
från och med onsdagen den 4 november 2020.  

Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom 
segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats 
med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. 

”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till en större exponering på marknaden och ger oss en bra 
grund för att kunna bredda vår investerarbas. Steget upp på Spotlight Next är ett led i vårt arbete med 
att utveckla bolaget vidare”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.   

”Nanologica AB har gjort en spännande tillväxtresa den senaste tiden och vi är oerhört glada att få 
välkomna dem till Spotlight Next”, kommenterar Emelie Jarnesten, Head of Business Operations på 
Spotlight. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Johanna Johansson, IR Nanologica 
Tel: + 46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com 
 
 
 

Om Nanologica AB (publ) 
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för 
tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt 
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom 
kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på 
marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar 
för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för 
handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.  

 

Om Spotlight 
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 
tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra 
bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i 
över 170 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer 
och Synthetic MR. www.spotlightstockmarket.com 

 

 

mailto:johanna.johansson@nanologica.com
http://www.nanologica.com/
http://www.spotlightstockmarket.com/

	Pressmeddelande
	2 nov, 2020

