
M.O.B.A. Networks aktie upptas för
handel på OTCQX 25 januari
M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har godkänts att uppta aktiehandel på
handelsplattformen OTCQX i USA, handeln i aktien på OTCQX startar den 25 januari
2023.

OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper
som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att uppta handel på OTCQX är att
tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till
den amerikanska kapitalmarknaden. M.O.B.A.s aktier kommer på OTCQX handlas under
tickern “MOBNF”. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och
realtidsinformation på nivå 2 för aktiehandel i M.O.B.A.-aktien på www.otcmarkets.com.

I en kommentar säger M.O.B.A.s vd, Björn Mannerqvist:

"Vi ser ett ökande intresse för M.O.B.A. från nordamerikanska investerare och är glada
över att nu ge dessa investerare möjlighet att handla i aktien. Genom OTCQX underlättar
vi för internationella investerare och institutioner som överväger att ha en exponering mot
våra aktier. Att aktien handlas på OTCQX öppnar också upp möjligheter för M.O.B.A. att
närvara på kapitalmarknader i USA samt ger större möjligheter att förvärva bolag med en
aktiekomponent.”

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver reglerade marknader för handel med 12 000
amerikanska och internationella värdepapper. Våra datadrivna standarder för
informationsgivning utgör grunden för våra tre offentliga marknader: OTCQX(R) Best Market,
OTCQB(R) Venture Market och Pink(R) Open Market. Våra OTC Link(R) alternativa
handelssystem (ATS) tillhandahåller kritisk marknadsinfrastruktur som mäklare och
distributörer förlitar sig på för att underlätta handel. Vår innovativa modell ger bolag effektivare
tillgång till de amerikanska finansmarknaderna. OTC Link ATS, OTC Link ECN och OTC Link
NQB är var och en ett SEC-reglerat ATS, som drivs av OTC Link LLC, en FINRA- och SEC-
registrerad mäklare-handlare, medlem SIPC.

B. Riley Securities agerade under processen som M.O.B.A.´s OTCQX sponsor.

Stockholm 2023-01-25

Björn Mannerqvist, CEO

http://www.otcmarkets.com/
http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/overview?utm_source=Press+Release&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=New+OTCQX+Company


Mail: info@wearemoba.com

Web: http://wearemoba.com

Certified Adviser - FNCA Sweden AB

M.O.B.A Network AB förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den
globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming
communities, med 20 webbaserade globala varumärken samt YouTube-nätverket
Union For Gamers (UFG) med över 1 000 content creators. Bolagets affärsområden
består av annonsförsäljning på bolagets communities och videoförsäljning via
YouTube-nätverket.


