Pressmeddelande – Stockholm 2018-01-09

Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
Wifog Holding AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, noterat på NGM
MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 40 miljoner aktier i bolaget.
Dividend Sweden avser kalla till en bolagsstämma under första kvartalet 2019, som föreslås
besluta att dela ut totalt ca 40 miljoner aktier i Wifog Holding till sina aktieägare.
Dividend Sweden har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå
med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som
långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.
”Vi ser en ägarspridning med Dividend Sweden som intressant eftersom Wifog får genom
Dividends nästan 5000 aktieägare en större aktieägarbas och fler intressenter som ger
ytterligare möjligheter när bolaget ska växa”, säger Martin Litborn, VD Wifog Holding.
"Wifog har efter ett antal tuffa år nu hittat rätt och man har en bra plattform för att utveckla
bolaget till lönsamhet”, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.
Utdelningen av aktier i Wifog Holdings är förbehållen att aktieägarna i Dividend Sweden
beslutar om utdelningen på en bolagsstämma planerad under första kvartalet 2019.
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Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och
aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela
tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem.
Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i
poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt
för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till
konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter
och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och
lojalitet.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser,
tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se

