
 
   

 
 
Awardit AB (publ) 
556575-8843 

Snickarbacken 2 
111 39 Stockholm 
Sweden 

Tel: +46 (0)8-411 40 00 
 

E-post:  ir@awardit.com 
 

 

 
 
 
Pressmeddelande den 17 februari 2021 
 
 
Awardit AB (publ) har tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution 
Sverige 
  
Awardit AB har genom dotterbolaget Market2Member AB tecknat avtal med 
Saint-Gobain Distribution Sverige avseende övertagande av driften av samtliga 
lojalitetsprogram i företagsgruppen på SaaS-basis. 
 
Awardit ABs dotterbolag Market2Member AB har tecknat avtal med Saint-Gobain 
Distribution Sverige (SGDS) genom huvudbolaget Dahl Sverige AB.  Avtalet 
omfattar övertagande av samtliga befintliga lojalitetsprogram (B2B och B2C) inom 
SGDS och drift av dessa på SaaS-basis.  SGDS har idag lojalitetsprogram i 
bolagen Dahl, Optimera, Bevego, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och VVS 
Centrum.  SGDS omsätter ca 15 mdkr och ingår i den franska börsnoterade 
koncernen Saint-Gobain S.A.  Värdet av affären uppskattas till ca 50 mkr per år 
och lönsamheten förväntas motsvara Awardit-koncernens genomsnitt.  Uppstart 
är planerad till augusti 2021.  Avtalet löper inledningsvis på 3 år. 
 
 
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 koalitionsprogram 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 Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis 
genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker 
genom Market2Member AB. 
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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 
17 februari 2021 kl. 11.15. 
 


