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 Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission 
 inleds idag 
 Idag inleds teckningsperioden i Footway Group AB:s företrädesemission om ca 150 msek före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår 
 mellan 7 april – 22 april. Teckningsrätter bokas ut på befintliga aktieägares depåer imorgon, den 8 april, och handlas t.o.m den 19 april. 

 Anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter samt utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Footway Groups hemsida för 
 företrädesemissionen. För mer information om företrädesemissionen, vänligen se  https://sites.google.com/footway.com/investors  . 

 För ytterligare information 

 Daniel Mühlbach, VD 
 Email: daniel.muhlbach@footway.com 
 Mobil: 073-533 65 45 

 Susanne Cederström, IR 
 Email:  ir@footway.com 
 Mobil:073-526 60 98 

 Om Footway 
 Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar 
 inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen 
 ca 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken. 

 Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified 
 Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på  www.footway.com/se/investors 

 Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 9:30 CEST. 

 VIKTIG INFORMATION 
 Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande kräver att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker 
 eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett 
 erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Footway Group AB. Inbjudan till 
 berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det 
 prospekt som Footway Group AB tidigare offentliggjort. 

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, 
 Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra 
 åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan 
 jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med 
 dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

 Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Footway Group AB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid 
 var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och 
 inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på 
 annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, 
 registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte 
 att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller 
 underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. 
 Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta 
 dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. 
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