Pressmeddelande – Stockholm 2018-02-20

Wifogs företrädesemission övertecknad
Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission
som offentliggjordes den 7 januari. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka
108,5 procent. Cirka 5 procent tecknades med företrädesrätt och cirka 103,5 procent
tecknades utan företrädesrätt. Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat
att utnyttja den tidigare annonserade överteckningsoptionen. Totalt tillförs bolaget ca
22,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.
”Jag är väldigt stolt över att det arbetet vi har gjort sedan i somras har gett resultat och att
det finns ett förtroende för oss både hos befintliga och nya aktieägare. Vi blickar nu framåt
med kraftigt stärkt balansräkning och bättre förutsättningar att genomföra den affärsplan vi
satt.” säger Martin Litborn, t f VD.
Genom företrädesemissionen (259 045 763 aktier) samt utnyttjande av övertilldelningsoptionen (21 976 955 aktier) ökar antalet aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket
med 281 022 718 aktier till totalt 540 068 481 aktier och aktiekapitalet ökar med 14 051
135,90 SEK till 27 003 424,05 SEK. Kvotvärdet per aktie är 0,05 SEK.
Kursen i företrädesemissionen och överteckningsoptionen var 0,08 SEK per aktie.
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North mellan 30 januari till
dess att företrädesemissionen samt överteckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket.
Tilldelning av aktier som tecknats utan företräde har skett i enlighet med vad som angivits i
prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Stockholm 2019-02-20
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, t f VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com
Denna information är sådan information som Wifog Holding AB AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 klockan 08.15
CET.
Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och
aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela
tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem.
Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i
poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt
för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till

konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter
och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och
lojalitet.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser,
tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Wifog.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Wifogs
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”,
”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

