
 

	  

	  
	  
Publicerar	  Memorandum	  och	  meddelar	  att	  60	  %	  av	  
företrädesemissionen	  är	  tecknad	  genom	  
teckningsförbindelser 
	  
Malmö,	  3	  maj	  2016	  -‐	  Mobile	  Loyalty	  (AktieTorget	  "MOBI"),	  utvecklar	  och	  säljer	  abonnemangsbaserad	  
annonsering	  främst	  riktad	  mot	  lokala	  och	  regionala	  företag,	  meddelar	  idag	  att	  60	  %	  av	  företrädesemissionen	  är	  
tecknad	  genom	  teckningsförbindelser	  av	  storägare	  och	  ledning.	  Teckningstiden	  startar	  idag	  den	  3	  maj	  och	  
Memorandum	  är	  publicerat	  på	  AktieTorget,	  Mangold	  samt	  bolagets	  websida.	  	  
	  
I	  enlighet	  med	  Mobile	  Loyalty	  koncernens	  beslut	  om	  att	  genomföra	  en	  företrädesemission	  i	  syfte	  att	  kapitalisera	  bolaget	  
inför	  en	  påbörjad	  expansion,	  meddelar	  bolaget	  idag	  att	  Memorandum	  och	  teckningssedlar	  är	  publicerade.	  
	  
60	  %	  av	  företrädesemissionen	  är	  tecknad	  
Storägare	  och	  medlemmar	  i	  ledningen	  har	  via	  teckningsförbindelser	  till	  bolaget	  meddelat	  teckning	  motsvarande	  60	  %	  av	  
emissionen.	  
	  
Teckningstid	  
Teckning	  av	  aktier	  ska	  ske	  från	  och	  med	  idag	  den	  3	  maj	  2016	  till	  och	  med	  den	  26	  maj	  2016.	  	  
	  
Överteckning	  
Det	  är	  möjligt	  att	  teckna	  fler	  aktier	  än	  vad	  man	  har	  rätt	  till	  enligt	  sin	  företrädesrätt.	  Om	  emissionen	  blir	  övertecknad	  kommer	  
styrelsen	  att	  fördela	  de	  övertecknade	  aktierna	  med	  stöd	  av	  en	  överteckningsoption.	  	  
	  
Övrig	  information	  
Mer	  information	  om	  företrädesemissionen	  samt	  Memorandum	  finns	  tillgängligt	  på	  bolagets	  hemsida	  www.mobileloyalty.com,	  
AktieTorget	  samt	  hos	  Mangold	  Fondkommission	  AB	  http://www.mangold.se/emission/mobile-‐loyalty-‐holding-‐ab/	  
	  
	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
	  
Christer	  Enqvist,	  VD	  
christer.enqvist@mobileloyalty.com	  
	   	  
Sterner	  de	  la	  Mau,	  Ordförande/grundare	  
	   	   	  
sterner.delamau@mobileloyalty.com	   	   	   	  
	  
Mobile	  Loyalty	  levererar	  ett	  nätverk	  för	  annonsörer	  och	  intäkter	  till	  mediebolag	  och	  är	  verksamma	  inom	  det	  snabbast	  växande	  
segmentet	  inom	  marknadsföring	  –	  online	  &	  mobilt.	  Vi	  erbjuder	  nästa	  generations	  sök-‐	  och	  annonslösningar	  genom	  en	  bevisad,	  
marknadsledande	  plattform	  anpassad	  för	  mediebolag,	  vilken	  är	  baserad	  på	  intäktsdelning.	  Genom	  vår	  plattform	  kan	  
mediebolag	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  väsentligt	  öka	  de	  digitala	  annonsintäkterna,	  annonsörerna	  öka	  effekten	  av	  sin	  
investering	  och	  båda	  dra	  nytta	  av	  möjligheterna	  som	  uppstår	  i	  skiftet	  i	  teknik	  och	  konsumentbeteende.	  
Mobile	  Loyalty	  handlas	  på	  Aktietorget,	  Stockholm	  (ticker:	  MOBI). 


