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BESLUT OM AVNOTERING AV AKTIERNA I MOXIETECH GROUP AB 

 

 
 

MoxieTech Group AB, organisationsnummer 556647-6957, har den 16 januari 2020 till Nasdaq 

Stockholm AB inkommit med en ansökan om avnotering av dess aktier från Nasdaq First North 

Growth Market. 

I enlighet med punkt 2.8 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook beslutar Börsen att godkänna 

Bolagets ansökan om avnotering av dess aktier, kortnamn MOXI, ISIN-kod SE0007640321, från 

Nasdaq First North Growth Market. 

Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market ska vara den 31 januari 2020. 

 

Styrelsen MoxieTech Group AB 

 

Frågor gällande detta pressmeddelande besvaras av: 

Koncernchefen Ronny Siggelin 

Tel: 0734-36 81 01 

Ronny.siggelin@moxietech.se 

 

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl: 14:05  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se 

 

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom 

kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad 

förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju 

bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI 

(tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech 

Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år 

tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har 

vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor. 

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden. 

mailto:Ronny.siggelin@moxietech.se


  Pressmeddelande 16/1 2020 
 

 
MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. 

Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden. 

 

MoxieTech Group AB (Publ) 

moxietech.se 

• Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala 

tjänster för HR branschen. 

• Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom 

rekrytering och bemanning. 

• Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, 

redovisning och lön. 

• SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa. 

 

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom 

kompetensförsörjning. 

 

utskommuniké 2017/2018 


