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Awardit AB (publ) har ingått avtal med Nordea 
avseende en revolverande kreditfacilitet om 250 
MSEK
Awardit AB (publ) har ingått avtal med Nordea avseende en revolverande kreditfacilitet om 250 
MSEK. Kreditfaciliteten syftar till att refinansiera befintliga krediter i koncernen och möjliggör 
ytterligare förvärv och innebär ökad flexibilitet, minskade krav på amortering och fördelaktigare 
räntevillkor jämfört med tidigare. Den nya kreditfaciliteten förstärker Awardits möjligheter att 
fortsätta leverera organisk och förvärvsdriven tillväxt i enlighet med bolagets strategi. Awardit 
kommer även att samla alla sina finansiella åtaganden för de nordiska verksamheterna i 
Nordea, vilket är ett arbete som kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

Kreditfaciliteten är på tre år (med möjlighet till förlängning 1+1 år) och trädde i kraft den 16 
december 2022.

”Vi är mycket nöjda över att ha säkerställt denna kreditfacilitet på 250 MSEK i samarbete med Nordea. 
Vi använder den för att samla och refinansiera befintliga krediter i koncernen till betydligt bättre 
villkor och samtidigt stärka våra förvärvs- och tillväxtmöjligheter. Vi får väsentligt större flexibilitet och 
kommer att kunna agera snabbare”, Erik Grohman, VD för Awardit AB.

För ytterligare information, kontakta:
VD:         Erik Grohman
Telefon:  +46 761 805 512
E-post:    erik.grohman@awardit.com

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva 
lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och 
företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i 
form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av 
presentkort.  Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver 
även ett flertal private labels.  Awardit är Nordens strörsta företag och plattform i branschen.
 
Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är 

 eller 08-684 05 800.info@aqurat.se
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