
 

  
 
Awardit AB 
556575-8843 

 
Snickarbacken 2 
111 39 Stockholm 
Sweden 

 
Tel: +46 (0)8-411 40 00 
Fax: +46 (0)8-411 40 03 

 
E-post:  business@awardit.se 

 

 
 
Pressmeddelande den 15 november 2019 
 
 
 
Awardit AB (publ) förvärvar aktiepost i Rewardit AB  
 
Awardit AB och Mattias Lundqvist (delägare i dotterbolaget Rewardit AB) har idag 
undertecknat aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i 
Rewardit AB av Mattias Lundqvist. Detta motsvarar 34 procent av aktiekapitalet i Rewardit 
och Awardit äger efter slutförd transaktion 100 procent i Rewardit AB.  Köpeskillingen 
uppgår till 2 137 968 kr.  Ett tillägg på maximalt 250 000 tkr kan tillkomma. 

Awardit AB och Mattias Lundqvist (delägare i dotterbolaget Rewardit AB) har idag 
undertecknat aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i 
Rewardit AB av Mattias Lundqvist. Detta motsvarar 34 procent av aktiekapitalet i Rewardit 
och Awardit äger efter slutförd transaktion 100 procent i Rewardit AB.  Köpeskillingen 
uppgår till 2 137 968 kr och erläggs i nyemitterade Awardit aktier.  En tilläggsköpeskilling på 
maximalt 250 000 kr kan tillkomma utifrån bl.a. resultat för 2020. 22 725 aktier kommer att 
emitteras i Awardit AB - detta baserat på en volymvägd snittkurs om 94,08 kr de tio senaste 
handelsdagarna innan aktieöverlåtelseavtalet undertecknades. Värderingen motsvarar ca 7 x 
EBITA utifrån 2018 års resultat.  Under 2019 har vinsten i Rewardit ökat.    

Mattias Lundqvist kommer även fortsättningsvis att vara anställd i koncernen och har lock-
up på 50% av aktierna under 12 månader. 

Eftersom Mattias Lundqvist är anställd i ett dotterbolag till Awardit är de s.k. Leo-reglerna 
tillämpliga och transaktionen är därmed avhängig att en extra bolagsstämma i Awardit AB 
godkänner en riktad apportemission.   Extra bolagsstämma kommer hållas snarast möjligt. 

”Tiden var mogen för att förvärva resten av aktierna i Rewardit och fortsätta vidareutveckla 
bolaget som helägt dotterbolag.” säger Niklas Lundqvist, VD Awardit. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
VD:  Niklas Lundqvist 
Telefon:  +46 70 482 20 74 
E-post: niklas.lundqvist@awardit.se  
 
 
Om Awardit 
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och 
driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder 
samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och 
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tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-
program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit 
driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB 
(www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom 
Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation 
Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty 
Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 
AB (www.retain24.com).  
 
Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.  Kontaktuppgifter till Aqurat 
är info@aqurat.se eller 08-684 05 800. 
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 17:00. 
 


