
 
 
 
 

 
 

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen 
är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett 
marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För 
mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 
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Dr Sannas AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF 
 
Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Dr Sannas AB (publ) för notering på NGM Nordic 

MTF. Första handelsdag är fastställd till den 2 februari 2018. Dr Sannas AB (publ) kommer att 
handlas under kortnamnet SANNA MTF. 
 

Dr Sannas AB tar fram hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och 
ekologiska ingredienser. Dr Sannas AB säljer dessa hälsoprodukter via Bolagets webbshop och via 
återförsäljare. Bolagets vision är att göra det enkelt att leva ett friskare liv. 

 
Läs mer om Dr Sannas AB på www.drsannas.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informa-
tionsmemorandum som har upprättats inför noteringen. 

 
Styrelseordförande för Dr Sannas AB är Sanna Oceania Anandala. Verkställande direktör är  
Daniel Ehdin. 

 
”Vi vill rikta ett stort tack till alla våra aktieägare, kunder och medarbetare som gjort våran resa möjlig. 
Vår notering är nästa steg då vi kan välkomna alla hälsointresserade i Sverige att bli delägare. Vi ser 

med glädje och tillförsikt fram emot en riktigt spännande framtid tillsammans med Er”, säger  
Daniel Ehdin, VD för Dr Sannas AB. 
 

”Vi välkomnar Dr Sannas AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar  
Roger Peleback, VD för NGM.  
 

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Augment Partners AB. 
 
Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till 

kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer.  
Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av 
investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.  

 
För ytterligare information kontakta: 
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se  

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se  
Daniel Ehdin, VD, Dr Sannas AB (publ), e-post: daniel@drsannas.com 
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