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Pressmeddelande den 14 januari 2020 
Detta är en korrigering av pressmeddelande 13 januari 2020 
 
 

Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor 
 
Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat 
avtal med Scandic Hotels AB. 
 
Awardit har genom dotterbolaget Crossroads ingått avtal med Scandic Hotels AB. Avtalet 
avser samarbete inom ramen för hotellkedjans lojalitetsprogram Scandic Friends.  Värdet av 
avtalet är svårt att precisera men givet avtalets omfattning har det potential att öka Awardit-
koncernens omsättning med 5-10 procent på årsbasis när samarbetet har lanserats, vilket 
förväntas att ske första halvåret 2020. 
 
”Detta är ett nytt spännande samarbete för oss och vi är stolta över att ha fått förtroendet 
att samarbeta med en av Nordens ledande hotellkedjor.” säger Henrik Olander, VD Awardit 
AB. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Henrik Olander, VD 
Mobil: 0706 15 20 15 
Epost henrik.olander@awardit.se  
 
Om Awardit AB 
 
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och 
driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder 
samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och 
tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-
program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit 
driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB 
(www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom 
Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation 
Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty 
Solutions AB (www.crossroads.se), lojalitets- och affiliateprogram genom 
(www.market2member.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB 
(www.retain24.com).  
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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 info@aqurat.se eller 08-684 05 800. 
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl. 10:30. 
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