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Byggfakta Group utnyttjar
återköpsbemyndiganden
Styrelsen för Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") har beslutat att utnyttja
bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2022 för återköp av egna aktier i syfte att
säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggfaktakoncernen (LTI 2022/2025).
Återköp av egna aktier inom ramen för LTI 2022/2025
Förvärv av aktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet kommer att genomföras i
enlighet med Nasdaqs Regelverk för emittenter. Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett
värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Byggfakta vad
avser tidpunkt för förvärven av Byggfaktas aktier.
För återköp av egna aktier inom LTI 2022/2025 gäller följande villkor:
Förvärv får göras av högst 2 200 000 aktier för att säkerställa leveransförpliktelser av aktier
till deltagare i LTI 2022/2025
Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Nordic Main Market
Rulebook
Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, fram till och med årsstämman 2023
Aktierna får endast förvärvas till ett pris per aktie inom det från tid till annan registrerade
handelsintervallet
Byggfaktas nuvarande innehav av egna aktier
Byggfakta har för närvarande inget innehav av egna aktier. Det totala antalet utestående aktier i
bolaget uppgår till 218 666 667.
Denna information är sådan information som Byggfakta Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-07-25 08:00 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 510 1022
E -post: fredrik.satterstrom@byggfaktagroup.com
Hemsida: www.byggfaktagroup.com
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Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande
digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja,
maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i
fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i)
Projektinformation - en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation - programvara
som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation - en onlineplattform
som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en
omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering - programvara för e-sourcing och eupphandling.
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