
Kommuniké från extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ) den 17 december 2018
Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 17 december 2018 varvid stämman beslutade om
ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner.

Stämman beslutade, i enlighet med inför stämman offentliggjort förslag, att emittera högst 300.000 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag,
Sportamore Incentive AB, för vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan
komma att bli anställda i Bolaget. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av
volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktier under perioden från och med den 4 december 2018 till och med den 17 december 2018. Teckning av nya
aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 10 januari 2022 till och med den 24 januari 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med cirka 41.379 kronor fördelat på 300.000 aktier, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om cirka 3 procent av Bolagets utestående aktier och röster. Utspädningseffekten om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner
utnyttjas blir maximalt cirka 3,7 procent.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2017 omsatte koncernen 758
MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets e-handel samt vunnit pris som
Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer över 20 000 produkter från cirka
300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri
frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. 
För mer information vänligen besök www.sportamore.se


