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ValueTree lämnar kompletterande information inför extra bolagsstämma den 5 maj
ValueTree Holdings AB har tillträtt bolagen Sun Toy AB samt Tullsa AB. Förvärven var
ett stort steg i ValueTrees vision att bli den ledande leverantören av produkter inom
segmentet Barn, Underhållning och Lek i Norden.De nya förvärven gör ValueTree
finansiellt starkare och möjliggör organisatoriska synergier.
Bolagen ger initialt en försäljningsökning om ca 40 MSEK per år, med en sammanlagd
EBITDA om ca 6 MSEK. Utöver försäljnings- och resultatökning ger de nya förvärven
ValueTree organisatoriska synergier, samtidigt som det stärker den existerande
produktportföljen och breddar koncernens försäljningskanaler.
För att finansiera förvärven beslutade ValueTrees styrelse att, i kombination med
bankfinansiering och en apportemission till säljaren av Sun Toy AB om 714 286 aktier,
rikta emissioner om totalt ca 13 MSEK till ett fåtal privata och institutionella investerare.
I samband med tillträdet genomfördes, med stöd av befintligt bemyndigande, en riktad
emission om 1 200 000 aktier genomförts till två institutionella investerare. Emissionen
gjordes till kursen 3,25 SEK. Baserat på kursen den 7 april då emissionsbeslut fattades,
motsvarar det en rabatt på mellan 10-15%. Emissionen tillförde ValueTree 3 900 000 SEK.
För kvarvarande del av emissionen, som uppgår till ca 9 100 000 SEK har styrelsen
föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om ett bemyndigande att kunna emittera aktier.
Styrelsen avser att så snart bemyndigandet är registrerat (ca 3-5 arbetsdagar) besluta om
emission till samma kurs. Förutsatt att bemyndigandet ges vid stämman den 5 maj ämnar
samtliga tecknare att genomföra emissionen som då inbringar ca 9 100 000 SEK.
ValueTree har erhållit bindande teckningsförbindelser från investerarna på 7 MSEK.
För mer information, kontakta gärna:

Erik Stenfors, Styrelsens ordförande, tel. 0709 - 50 80 70
Johan Aspemar Koncernchef, tel. 0709 - 555 422

Om ValueTree Holdings AB (publ)

ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag med försäljning via landtäckande nät av
återförsäljare inom segmenten barn underhållning och lek. Utöver egen utveckling och tillverkning av
innovativa produkter säljer ValueTree en rad intressanta agenturprodukter till den nordiska marknaden.
ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

