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TargetEveryone tillträder aktier i Digimatch AS 
 
I enlighet med tidigare pressmeddelande av den 13 november 2017 har TargetEveryone nu 
tillträtt aktierna i Digimatch AS. Tillträdet har dragit ut på tiden då en förutsättning för köpet 
varit vissa kompletteringar i bolagets programvara, vilka nu genomförts.  
 
Tillträdet avser 30 000 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna. 
 
Digimatch AS är ett ungt bolag med den senaste spetskompetensen inom lojalitets- och 
förmånsprogram för detaljhandel och serviceverksamheter. Bolaget har framför allt utvecklat 
egna system och metoder för etablering och drift av lojalitetsprogram. 
 
Mot bakgrund av att hela köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i TargetEveryone 
AB, har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om att emittera 1 000 
000 stycken nya aktier. 
 
  · Teckningskursen uppgår till 5,01 per aktie i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
  · För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 3 procent. 
  · Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 29 830 799 till 30 830 799 aktier. 
  · Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 5000000,064460870 SEK till 154 
153 996,987380 SEK  
 
Ägarna till Digimatch AS har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa aktier i 
TargetEveryone fram till den 30 juni 2018.  
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För mer information, kontakta 
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44 
 
Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 21 mars 2018 kl 08.55. 
 



 
Om TargetEveryone 
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den 
nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 
80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. 
www.targeteveryone.com 
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