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PRESSMEDDELANDE, 21 december 2021 

 

Idag är första dag för handel i MTI Investment på Nasdaq First North 

Growth Market 
 

Idag, den 21 december 2021, inleds handeln i MTI Investments ("MTI Investment" eller "Bolaget") 

aktier på Nasdaq First North Growth Market. MTI Investments aktie handlas under kortnamnet 

"MTI" med ISIN-kod SE0017105539. 

 

Pontus Engström, VD, kommenterar: 
”Vi är tacksamma och stolta över att idag notera MTI Investment på Nasdaq First North, och vi ser fram emot 

att verkställa flera av de möjligheter som vi nu har framför oss. Mti betyder träd på Swahili och genom 

noteringen ges vårt bolag större möjligheter för expansion. Östra Afrika är en av världens snabbast växande 

regioner, och vår målsättning är att göra MTI till ett av de främsta investmentbolagen i regionen. Nu utökas 

vår aktieägargrupp betydligt och vi välkomnar nya aktieägare med på nästa fas i MTIs utveckling och 

värdeskapande, både socialt och finansiellt.” 

 

Rådgivare 
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i 

samband med Erbjudandet. 

 

För ytterligare information 
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE 

pontus.engstrom@mti-investment.com 

+46 70 716 55 38 

 

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och 

på mejl ca@mangold.se. 

 

Om MTI Investment SE 
MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team 

med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag 

(”SMF”) med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och 

genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa 

snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har 

potential till betydande positiv samhällspåverkan. 
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