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Avidly Oyj:n (”Avidly” tai ”Yhtiö”) varsinaisen yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle 13.4.2021 antamaan valtuutukseen

perustuen Avidlyn hallitus on tänään päättänyt käynnistää Yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ja aloittaa omien

osakkeiden (ISIN-tunnus FI0009015580) hankkimisen.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,4 % Yhtiön liikkeeseen lasketuista

kaikista osakkeista päätöshetkellä. Hankintaan käytetään enintään 100 000 euroa. Omien osakkeiden hankinta alkaa

aikaisintaan 3.1.2022 ja päättyy viimeistään 29.3.2022. Osakkeet hankitaan useassa erässä muutoin kuin

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta rahoitetaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita

voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan

kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan. Hankittuja omia osakkeita on tarkoitus käyttää jatkossa Yhtiön kannalta

tärkeiden yritys- ja kannustinjärjestelyiden toteuttamiseen, joten omien osakkeiden hankinnalle on painava taloudellinen

syy. Hankittuja omia osakkeita voidaan myös mitätöidä. 

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 13.4.2021 antaman valtuutuksen mukaan Yhtiö voi hankkia omia osakkeita

yhdessä tai useassa erässä enintään 529 000 kappaletta, joka vastaa enintään noin 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista

osakkeista. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Avidlyllä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Tämän tiedotteen päivämääränä Yhtiön osakkeiden ja

äänten lukumäärä on 5 290 004 osaketta. Yhtiöllä on tämän tiedotteen päivämääränä hallussaan yhteensä 10 473

kappaletta omia osakkeita.
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Lisätietoa: 

Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248

Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English)

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

Tietoa Avidly Oyj:sta

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla

Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja.

Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn

tiimiin kuuluu noin 235 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue

lisää: investors.avidlyagency.com
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