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Pressmeddelande den 20 mars 2020 
 
 
 

Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit 
AB (publ)  
 
Awardit koncernen (”Awardit”) har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, 
men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar 
Awardit.  Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det 
genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie 
utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.     
 
Awardit har haft en stark utveckling under första kvartalet med en omsättningsökning och 
väsentlig förbättring av EBITA jämfört med samma period förra året.  På B2B-området syns 
ännu inga effekter av COVID-19 men inom B2C har vi efter en initialt positiv effekt nu kunnat 
utläsa en negativ omvärldspåverkan.  En kund har valt att tillfälligt begränsa uttaget av 
bonuspoäng i sitt lojalitetsprogram vilket tillfälligt påverkar Awardits omsättning och 
resultat.  Samtidigt håller många biografer stängt vilket fått till följd att intresset för och 
försäljning av digitala biocheckar avtagit.  Detsamma gäller olika hotellcheckar.  Alternativa 
produkter har tagits fram och erbjuds i samtliga program men det tar tid att arbeta upp 
volymerna för dessa.  Det är ännu för tidigt att kvantifiera effekterna på intäkter och resultat 
av ovan nämnda förändringar men ledningen bedömer att de kan bli väsentliga om detta 
fortgår under en längre tid. Besparingsåtgärder har initierats och ytterligare utvärderas 
kontinuerligt av ledningen.   
 
Mot bakgrund av COVID-19 effekterna samt förvärvet av Goyada AB:s konkursbo föreslår 
styrelsen att den tidigare föreslagna utdelningen avseende räkenskapsåret 2019 om 15 
MSEK helt slopas.  Den slopade utdelningen ger Awardit ett större handlingsutrymme och 
ökad flexibilitet i denna volatila period där även intressanta affärsmöjligheter kan dyka upp. 
 
”Vi har nu kunnat konstatera att ett par av Awardits kunder påverkats negativt av COVID-19 
effekterna samt att andra kunder ser ett ökat behov av sina varor och tjänster. Min 
erfarenhet är att i dåliga och oroliga tider så satsar bolag mer på kundlojalitet och vi har 
under de senaste två veckorna fått in flera nya förfrågningar. Intressant är vidare att 
laddningar av presentkort på Retain 24 plattformen har ökat under mars.  Presentkort kan 
vara en mycket bra produkt för företag inom handel, besöksnäring och restaurang för att 
jämna ut intäkter och förbättra likviditeten i rådande klimat.” säger Henrik Olander, VD 
Awardit. 
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För ytterligare information, kontakta: 
VD:  Henrik Olander 
Telefon:  +46 70 615 20 15 
E-post: henrik.olander@awardit.com  
 
 
Om Awardit 
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, 
Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, 
säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom 
Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB 
och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB. 
 
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 20 mars 2020 kl. 10:00. 
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