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Till dig som är tidigara aktieägare i ADONnews Sweden AB och Mobile Loyalty Europé AB 

 

 

Stockholm, d. 21 augusti 2018 

Som tidigare offentliggjorts, har bolaget ADONnews Sweden AB beslutat att: 

1. Genomföra en avknoppning av dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB via en minskning av 
aktiekapitalet för återbetalning till alla existerande aktieägare. 
 

2. Genomföra ett omvänt förvärv av det Danska bolaget Evendo International A/S 
 
För dig som tidigara aktieägare i ADONnews Sweden AB innebär det att:  

a. Din ägarandel i ADONnews verksamhet kommer att kvarstå - men nu i det avknoppade 
dotterbolaget, Mobile Loyalty Europé AB, som då inte längre kommer att vara ett noterat bolag. Din 
ägarandel, antal röster och antal aktier förblir oförändrade, då de kommer att spegla ägarandelen i 
moderbolaget. 
 

b. Du förblir aktieägare i det noterade bolaget som har fåt en ny underliggande verksamhet och bytet 
namn till Evendo AB (Publ). Därmed behåller du dina aktier i det börsnoterade bolaget. 

 
Du blir därför aktieägare i båda bolagen efter transaktion.  

Innan Efter 

  

 

Varför ett omvänt förvärv? 

ADONnews Sweden AB:s ledningsgrupp har åsikten att bolagets nuvarande aktiviteter lämpar sig bättre för 
ett bolag som inte är noterat. Ett alternativ hade i detta fall varit att avlista aktierna i Bolaget. Men eftersom 
aktiviteterna i Mobile Loyalty Europe AB bedöms kunna fortlöpa i en icke-noterad miljö efter denna 
transaktion, och aktieägarna dessutom kunne erbjudas ytterligare en investeringsmöjlighet i form av de 
dubbla innehaven, är det vår åsikt att denna transaktion är den bästa lösningen för alla inblandade parter 
och intressenter.  

Evendo har stora tillväxtambitioner de kommande åren. Företaget har åstadkommit en marknadsposition 
där en global expansion är relevant och möjlig och vi har redan påbörjat denna internationella utrullning. 
Därigenom är Evendo väl lämpat för en publik plattform, med notering på en handelsplats. Bolaget hade 
redan, sedan en tid tillbaka, genomfört ett förberedande arbete för en börsintroduktion (IPO) när 
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möjligheten till det omvända förvärvet dök upp. Denna transaktion tillåter en mer kontrollerad 
listningsprocess för Evendo - Även om bolaget, genom detta, genomgår en normal listningsprocess hos 
Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget). 

Evendo 

Tänk dig ett “Booking.com för event” men med ett inbyggt planeringsverktyg byggt ovanpå. 

Evendo är världens första heltäckande eventplattform. Plattformen bistår med enkel planering, automatisk 
bokning samt sömlöst genomförande av aktiviteter, genom en både innovativ och intuitiv design. Det finns 
för närvarande inga identifierade liknande lösningar och därmed inga direkta konkurrenter globalt. 

Evendo Grundades 2015 av erfarna entreprenörer med flertalet internationella succéföretag i bagaget - 
Bland dessa tillväxtfenomenet Sitecore, som nyligen köptes upp av EQT för en köpeskilling över en miljard 
euro (€1B EUR).  

På http://about.evendo.com hittar du mer information om Evendo  

Transaktionen 

Inledningsvis förvärvade det danska bolaget Evendo International A/S. Parterna skrev under 
transaktionsavtalet måndagen den 11:e juni 2018. Själva transaktionen skete i samband med extra 
bolagsstämma i ADONnews Sweden AB den 11:e juli 2018. 

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av nya aktier i bolaget ADONnews Sweden AB, där du var aktieägare, 
emitterade på bolagsstämman via en apportemission. Parterna har kommit överens om en köpeskilling, där 
“tidigare aktieägare” i Evendo International A/S, efter transaktionen, kommer att inneha 85% av företaget 
och existerande aktieägare resterande 15% av företaget. Eftersom bolaget hade 776 179 040 aktier per den 
11:e juli 2018, innebär det att ytterligare 4 398 348 200 aktier är emitterat för att erlägga betalningen för 
samtliga aktier i Evendo International A/S. 

Efter detta ändrats det listade bolaget namn till Evendo AB (Publ) och samtliga aktiviteter i bolaget består 
istället av Evendo International A/S verksamhet. Dagens verksamhet inom ADONnews Sweden AB var i 
samband med förvärvet avknoppad enligt vad som beskrivs nedan. Både styrelse och ledningsgrupp har 
ersatts till de hos Evendo International A/S.  

Avknoppningen 

Som en del av transaktionen blev aktierna i dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB skiftat ut genom en 
minskning av aktiekapitalet för återbetalning till befintliga aktieägare i ADONnews Sweden AB. Detta innebär 
att bolaget kommer att fortsätta med sin verksamhet, precis som tidigare. Dessutom innebär det, att du som 
aktieägare, behåller ditt ägande i bolagets verksamhet. Din ägarandel i det avknoppade icke-noterade 
bolaget Mobile Loyalty Europe AB motsvarar den ägarandel som du per avstämningsdagen för återbetalning 
till aktieägarna (se nedan) hade i det noterade bolaget ADONnews Sweden AB. Dessutom behålla du 
fortsättningsvis dina aktier i det noterade bolaget, och är därmed även aktieägare i Evendos verksamhet.  

Du bör kontaktas direkt av Mobile Loyalty Europe AB med uppdateringar om framtida planer och 
möjligheter samt i samband därmed erhålla ytterligare information om ditt ägande i det bolaget. Om det 
inte händer ska du kontakte Andreas Ericsson, VD, via mail andreas@adonnews.com eller telefon +46 704 
199 529. 
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Vad så nu? 

Transaktionen i sig har varit ganska komplicerad, delvis för att många villkor i ADONnews måste åtgärdas 
innan det kan genomföras. Detta för att säkerställa att du som aktieägare har så bra position som möjligt när 
transaktionen är avslutad. Det gläder mig att vi har lyckats. 

Det finns några "cleanups" som kommer att hända under de närmaste veckorna. Bland annat kommer vi att 
genomföra en så kallad omvänd split, där 1 000 aktier kommer att konsolideras till 1 aktie. Priset på aktien 
kommer givetvis att öka i enlighet med detta. Men det kommer inte att ha någon konsekvens för ditt ägande 
eller värdet av ditt ägande. Det kommer att skapa en mer solid grund för företagets finansiella struktur 
framåt. 

Vi vet att du förmodligen inte har mycket kunskap om Evendo och våra aktiviteter och mål. Under de 
närmaste veckorna kommer vi att se till att relevant information görs tillgänglig så att du fullt ut kan bedöma 
ditt ägande av företaget. 

 

Ytterligare information 

Ytterligare information om Evendo finns på http://about.evendo.com.  Här hittar du också Investor 
Relations. I det övre högra hörnet av det här avsnittet hittar du under rubriken "länkar" två länkar för att 
ladda ner ytterligare information om Evendo. Jag vill personligen bjuda in dig att läsa. 
 

Du hittar samma dokument här: 
"Välkommen till Evendo" broschyr: 
https://1drv.ms/b/s!Ap98_vheR8ZWhaNAAIVUyvAxbea-FA  

Evendo Slidedeck: 
https://1drv.ms/b/s!Ap98_vheR8ZWhaNKOaC_qvXafuk9Nw 

På webbplatsen kan du också anmäla dig direkt till nyheter. Då skickar vi dem till dig medan de publiceras. 

För information om ADONnews, mobil lojalitet och ditt ägande av detta företag, kontakta: 
Andreas Ericsson, VD, via mail andreas@adonnews.com eller telefon +46 704 199 529  

Vi välkomnar dig som aktieägare i Evendo och ser fram emot en spännande resa.  

 

Med vänliga hälsningar 
Evendo AB 

 

 
VD, Kasper K. Larsen 
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