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Pressmeddelande den 2 april 2012

Wonderful Times Group placering av nya aktier genomförd
Wonderful Times Group AB (publ) (”WTG”) har slutfört en placering av aktier genom en riktad
nyemission. I emissionen, som genomfördes i samarbete med Mangold Fondkommission AB
(”Mangold”), tecknades totalt 4 000 000 aktier av ett femtontal investerare vilket tillför bolaget
ca 8 MSEK exklusive emissionskostnader
Det huvudsakliga syftet med emissionen har varit att bredda det långsiktiga ägandet i WTG, samt att
stärka bolagets finansiella ställning. Likviden från emissionen kommer att användas till att reglera de
tilläggsköpeskillingar som förfaller under 2012 för de genomförda förvärven Eber Toys, Användbart
Litet Företag, Carlo Baby och Sun Toy.
”Utfallet av emissionen visar på ett starkt stöd från våra aktieägare”, säger Erik Stenfors,
styrelseordförande Wonderful Times Group. ”Emissionslikviden medför att vi på ett snabbt och
kostnadseffektivt sätt kan reglera de förvärvsskulder som förfaller i år, vilket är viktigt eftersom WTG
är inne i en stark tillväxtfas som i sin tur ställer krav på tillgängligt rörelsekapital”.
Antalet aktier i WTG kommer genom nyemissionen att öka med 4 000 000 aktier och uppgår efter
denna emission till totalt 24 648 678 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 800 000 SEK och
uppgå till totalt 4 929 735,60 SEK i bolaget.
Mangold har agerat finansiell rådgivare åt WTG i samband med erbjudandet.
För mer information, kontakta gärna:
Erik Stenfors, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB, tfn: 070-950 80 70
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