Mytaste Group förvärvar Lånakuten
myTaste AB (publ) (”Mytaste Group”) har tecknat avtal om att förvärva Lånakuten, (lanakuten.com), en populär nätbaserad jämförelsetjänst
för privatlån. Därmed stärker Mytaste Group sin position på marknaden för lead generation inom finans.
På Lånakuten kan konsumenter få en överskådlig bild av vilka privatlån och kreditkort som ger bäst villkor för deras specifika situation. Detta för att kunna
fatta välgrundade beslut baserade på tydlig konsumentupplysning. Alla långivare som Lånakuten hänvisar till är registrerade hos Finansinspektionen och
uppfyller samtliga svenska regler för utlåning. Förvärvet genomförs genom att Mytaste Group förvärvar Lånakuten AB (under namnändring från Grundbulten
2687 AB) som är ägare av de tillgångar som är hänförliga till Lånakuten.
Mytaste Group driver sedan 2018 Expressen Låneguiden (lanapengar.expressen.se). Nu förstärker bolaget sitt erbjudande inom jämförelsetjänster för lån i
och med förvärvet av Lånakuten. Genom att Mytaste Group nu äger flera tjänster inom lead generation för finans kommer man kunna nå synergieffekter
inom bland annat försäljning och utveckling.
“Marknaden för privatlån är enligt vår uppfattning en växande vertikal som vi identifierat som strategiskt viktig för Mytaste Group. Vi ser fram emot att
utveckla Lånakuten vidare genom att använda den kompetens och de resurser vi besitter. Därför ser vi förutsättningarna som goda att vi kan förbättra
lönsamheten och ytterligare öka tillväxten för koncernens relativt nylanserade finansvertikal inom segmentet Mytaste Shopping”, säger Andereas Friis, VD
och medgrundare, Mytaste Group.
Lånakuten genererade cirka 1,1 Mkr i vinst under Q4 2018.
Köpeskillingen uppgår till totalt 16 Mkr varav 10 Mkr kommer att betalas kontant och resterande i aktier motsvarande ett värde om 6 Mkr. Antal aktier som
erläggs som köpeskilling kommer att baseras på det volymvägda snittpriset för Mytaste Groups aktie under tio (10) handelsdagar före tillträdesdagen.
Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019.
Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:30 CET.
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Om Mytaste Group
Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom
prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är
listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

