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Bästa optionsinnehavare i myTaste AB (publ)!  

Kort om optionerna 
Mytaste AB (publ) (”Mytaste” eller ”Bolaget”) genomförde i oktober 2017 en nyemission av aktier och teckningsoptioner med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsoptionen erhölls utan vederlag och ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget från 

och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018 till en kurs om 7,00 SEK. Totalt emitterades 1 100 854 

teckningsoptioner vilket innebär att om samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 

kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget därmed 

cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Likviden från teckningsoptionerna är planerade att användas till förvärv samt att rulla ut 

de nu etablerade tjänsterna inom prestationsbaserad marknadsföring (lead generation) på ytterligare marknader i Europa, i linje 

med den strategi som lanserades i samband med nyemissionen i oktober 2017. 

Händelser under 2018 
 Omsättningen har ökat starkt för varje kvartal sedan den nya strategin implementerades för drygt ett år sedan. Den 

sammanlagda omsättningsökningen det gångna året (januari 2018 – september 2018) uppgick till 53% YoY. 

 

 EBITDA-resultatet har förbättrats starkt och det sammanlagda EBITDA-resultatet för det gångna året (januari 2017 – 

september 2018) uppgick till 4 227 tkr. 

 

 Optimizer Invest, ett grundarfinansierat venture capital-bolag med säte på Malta, gick in i Bolaget i november 2018 med en 

investering på totalt 17,5 MSEK samt har en teckningsoption att inom en niomånadersperiod teckna sig för ytterligare 15 

MSEK. Optimizer Invest kommer att vara aktiva ägare och bidra med både strategisk och operationell rådgivning för att stötta 

koncernens tillväxt. 

 

 Segmentet Mytaste Shopping har haft en hög utvecklingstakt det senaste året; lansering av två nya appar, omfattande 

förbättringar av förvärvade sajter och ett utökat samarbetet med Expressen inom vertikalen låneförmedling till konsumenter 

och företag. 

 

 Koncernen har ingått ett avtal med Google om att bli en Comparison Shopping Services (CSS) Partner och sälja 

annonsformatet Google Shopping i Europa och fyra nya säljare har anställts för att bearbeta marknaden i Norge, Tyskland, 

Schweiz, Österrike, Italien och Polen. 

 

 Ytterligare finansiell information och samtliga av Bolagets kommunicerade pressmeddelande finns tillgängliga på 

mytastegroup.com. 

Ytterligare information 
För ytterligare information om teckningsoptionerna, inkl. utförlig bolagsbeskrivning samt fullständiga villkor och anvisningar, 

hänvisas till det informationsmemorandum från oktober 2017 avseende nyemissionen i vilken teckningsoptionerna emitterades, 

vilket finns tillgängligt på Mytaste Groups hemsida, mytastegroup.com. 

Inför den optionsinlösen som nu inleds känner jag därför både glädje och stolthet över att Mytaste Group kan ta ytterligare steg för 

att nå vår vision om att bli ledande inom prestationsbaserad marknadsföring. 

Välkomna att delta i den optionsinlösen som inleds den 1 december och avslutas den 31 december 2018. 

För att utnyttja dina teckningsoptioner, TO 1, för att teckna nya aktier ska du, om teckningsoptionerna förvaras på en depå, 

kontakta din bank. Förvarar du teckningsoptionerna på ett VP-konto har du fått en anmälningssedel skickad till dig. Följ då 

anvisningarna på denna för att teckna. 

Stockholm, 3 december 2018 

Mytaste AB (publ)  

Andereas Friis, VD 


