Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom
apport (punkt 7)
Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, (“Bolaget”) har den 28 juni 2013
offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB med betalning genom
apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i
Bolaget fattar beslut om apportemission enligt nedan.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst
3 600 001,00 kronor genom nyemission av högst 18 000 000 aktier enligt följande
villkor:
1.

Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma säljarna av Vincent Shoe Store
Sweden AB, där varje säljare ska erhålla nya aktier i Bolaget förhållande till
säljarens innehav av aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB. Antalet säljare
uppgår till totalt fyra stycken.

2.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den
16 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

3.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 16 augusti 2013 genom
tillförsel av 148 647 aktier i bolaget Vincent Shoe Store Sweden AB, org.nr
556569-4766,
med
adress
Sveavägen
155,
113
46
Stockholm
(”Apportegendomen”). Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. Värdet
på Apportegendomen beräknas uppgå till 21 420 000 kronor. Teckningskursen
uppgår till cirka en (1) krona och nitton (19) öre per aktie baserat på Bolagets
börskurs på Aktietorget vid stängning av handeln den 26 juni 2013, dvs. dagen
innan ingående av avtal om förvärv av Apportegendomen. Värdet på
Apportegendomen kan komma att förändras beroende på Bolagets börskurs vid
tidpunkten för transaktionens genomförande.

4.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, redogörelse avseende
apportegendomen enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, samt revisorsyttrande enligt 13
kap 8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-6.
_________________________
Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under
punkterna 6 och 8 - 10 på dagordningen.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

_________________________
Stockholm i juli 2013
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen
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