
Offentliggörande av Oniva Online Groups prospekt avseende
företrädesemission.
KOPIOR AV DETTA PRESSMEDDELANDE GÖRS INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER
SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN RESPEKTIVE UTSKICKET AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. 

Oniva Online Group Europe AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt på bolagets hemsida,
www.onlinegroup.se/nyemission. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med
erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i anledning av erbjudandet.

Tidplan

Avstämningsdag:                  4 september 2014

Teckningstid:                          8-22 september 2014

För mer information

Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande

Telefon: 073-506 60 00

E-post: ir@onlinegroup.com

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september kl. 08.00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och
investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det
prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Oniva Online Group Europe’s hemsida. Distributionen av
detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av
detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att
sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan
erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en
sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag.
Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller
skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett
utbud av tjänster: sökmotoroptimering, Adwords, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell,
domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och
USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer
information besök gärna http://www.onlinegroup.com


