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Pressmeddelande den 30 januari 2013

Wonderful Times Group: Kommuniké från extra
bolagsstämma den 30 januari 2013
Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit extra
bolagsstämma. Vid den extra bolagsstämman godkändes styrelsens beslut av den 14 januari
2013 att emittera högst 1 300 konvertibler, envar om nominellt 10 000 SEK, vilket tillför
WTG högst 13 MSEK. Lånet löper med en fast årlig ränta om 10 procent och förfaller till
betalning den 30 december 2015. Varje konvertibel ger rätt till nyteckning av aktier i WTG
under perioden 15 – 30 november 2015, till en konverteringskurs om 2 SEK.
Teckningsberättigade är allmänheten, samt styrelseledamoten Matts Kastengren som har rätt
att teckna konvertibler för ett nominellt belopp motsvarande högst 3 MSEK.
De som önskar delta i emissionen ombedes teckna sig enligt instruktion på
Anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.wonderfultimes.se.
Eftersom erbjudandet, inklusive övriga erbjudanden av värdepapper som WTG genomfört
under de senaste 12 månaderna, understiger 2,5 MEUR kommer inget prospekt att upprättas.
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut åt WTG i samband med erbjudandet.
För mer information, kontakta gärna:
Johan Aspemar, CEO, Wonderful Times Group AB, tfn: 070-955 54 22
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Wonderful Times Group (WTG) är en av Nordens ledande leverantörer inom barnprodukter,
lek och underhållning

