
 

 
 

 
 
 
 

Pressmeddelande  
Stockholm den 30 juni 2015 

 

Footway tillförs 55 MSEK genom nyemission av preferensaktier 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom 
eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Kanada eller i 
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala 
restriktioner.  
 
Footway Group AB (publ) (”Footway” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 juni 2015 att styrelsen 
beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier (”Erbjudandet”) och att därefter lista 
Bolagets preferensaktie på Nasdaq First North. Sista dag för anmälan var den 26 juni 2015. Inom 
ramen för Erbjudandet har 550 340 preferensaktier tilldelats till en teckningskurs om 100 kronor per 
preferensaktie, vilket medför att Footway tillförs drygt 55 MSEK före emissionskostnader.  
 
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas 
enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Beräknad 
första dag för handel i Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North är den 13 juli 2015.  
 
”Det känns otroligt kul att få välkomna nya aktieägare till Footway-familjen. Nyemissionen på 55 
MSEK är lägre än estimerat, men givet omständigheterna på finansmarknaden just nu är det en stor 
framgång.  En hörnsten i vår verksamhet är kundnöjdhet och det är därför fantastiskt roligt att kunna 
konstatera att 2015 hittills bjudit på en stor och stadigt ökande andel återkommande kunder. 
Samtidigt som antalet besökare generellt ökat med över 150%. Finansieringen gör att vi nu kan 
accelerera utvecklingen av sortimentet och erbjudandet i linje med kundernas ökande efterfrågan. 
Tack för visat intresse och tack alla trogna kunder - det är ni som visar vägen!”, säger Daniel 
Mühlbach, Footways VD.  
 
Efter nyemissionen av preferensaktier kommer det totala antalet aktier i Footway att uppgå till 
61 561 805, varav 61 011 465 stamaktier och 550 340 preferensaktier. 
 
 
För ytterligare information:  
Daniel Mühlbach, VD  
Email: daniel.muhlbach@footway.com  
Mobil: 070-999 93 43 
 
Louise Liljedahl, Presskontakt  
Email: louise.liljedahl@footway.com  
Mobil: 0736-40 93 50 
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Viktig information 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål 
för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.  
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Kanada 
eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i 
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i 
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott 
mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra 
jurisdiktioner.  
 
I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga 
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, är detta 
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i 
sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper 
lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).  
 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Footway. Inbjudan till berörda 
personer att teckna aktier i Footway kommer endast att ske genom det prospekt som utgivits av 
Footway. 
 
De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och 
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där 
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt 
Securities Act eller någon provinslag i Kanada.  
 
Detta pressmeddelande innehåller information som Footway är skyldigt att offentliggöra enligt lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 


