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Loudspring on solminut sopimuksen Inderesin kanssa koskien osakeanalyysin tuottamista Loudspringistä ja sen osakkuusyhtiöistä. Inderesin
analyytikot tulevat toteuttamaan ensimmäisen analyysin lähiviikkojen aikana.

Lassi Noponen, toimitusjohtaja, Loudspring: “Haluamme parantaa liiketoimintaportfoliomme läpinäkyvyyttä ja lisätä Loudspringin tunnettuutta
sijoittajien keskuudessa. Toivomme Inderesin analyysin parantavan sijoittajien ymmärrystä ydinyhtiöidemme liiketoiminnan perusteista ja
tulevaisuuden näkymistä. Uskomme että yhtiöt jotka säästävät luonnonvaroja eri toimialoilla pystyvät luomaan merkittävää omistaja-arvoa ja
odotamme Inderesin analyysia asiasta."

"Päätöksemme aloittaa yhteistyö Inderesin kanssa johtuu useasta seikasta: he tarjoavat laadukasta palvelua, he ovat luotettu ja arvostettu
toimija Pohjoismaissa ja he ovat itse aktiivisia ja innovatiivisia viestinnässään.”  

Mikael Rautanen, perustaja ja toimitusjohtaja, Inderes: “Olemme iloisia voidessamme toivottaa Loudspringin niiden yli 100 pörssiyrityksen
joukkoon, joita Inderes seuraa. Olemme sitoutuneet tuottamaan korkeatasoista ja ajantasaista analyysia markkinoille ja Loudspringin
osakkeenomistajille. Kaikki sijoittajat ovat tervetulleita tutustumaan analyysiimme ja olemaan yhteydessä analyytikkoihimme.”

Loudspring on sitoutunut työskentelemään Inderesin kanssa varmistaakseen, että osakkeenomistajamme saavat mahdollisimman selkeän
kuvan portfolioyrityksistämme. Loudspringin toimintamalli edellyttää tietojen saantia vähemmistöomistetuista portfolioyrityksistä. Jokaisella
portfolioyrityksellä on vapaus hoitaa oma viestintänsä itse asettamiensa rajausten mukaisesti. Tulevan vuoden aikana tulemme jatkamaan
työskentelyä parantaaksemme portfolioyrityksiämme koskevan informaation yhtenäisyyttä ja relevanssia. Uskomme yhteistyön Inderesin
kanssa edistävän kyseistä tavoitetta.

Seurannan aloittava yhtiöraportti tulee olemaan ilmaiseksi saatavilla julkaisuajankohdasta lähtien Loudspringin sijoittajasuhteet –verkkosivun
alla sekä osoitteessa inderes.fi (suomeksi) ja discovery.inderes.fi (englanniksi). Analyysin tulokset tullaan myös jakamaan laajalti Loudspringin
muiden tiedotuskanavien kautta.
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Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia
toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu
henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/
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IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/


