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Pressmeddelande den 29 mars 2012 
 

Wonderful Times Group genomför placering av nya aktier 
 
Wonderful Times Group AB (publ) (”WTG”) genomför en placering av aktier genom en riktad 
nyemission. Syftet är att bredda ägandet samt att stärka bolagets finansiella ställning. 
Erbjudandet, som genomförs i samarbete med Mangold Fondkommission AB (”Mangold”),  
är öppen även för allmänheten och omfattar maximalt 4 000 000 aktier. 
 
Teckningskursen i emissionen är 2 SEK och vid full teckning tillförs WTG 8 MSEK.   
 
De som önskar delta i emissionen ska anmäla sitt intresse till Mangold per mail  
corporate-finance@mangold.se senast kl. 17:30 den 29 mars 2012.   
 
Styrelsen har fattat beslut om nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande. Det 
huvudsakliga syftet är att bredda det långsiktiga ägandet i WTG, samt att stärka bolagets finansiella 
ställning. Därmed främjas bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. 
 
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. 
 
Eftersom det totala belopp WTG kan komma att erhålla enligt erbjudandet inte överstiger 1 MEUR 
kommer inget prospekt att upprättas.   
 
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare åt WTG i samband med erbjudandet. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
 
Erik Josefsson, Project Manager, Corporate Finance 
erik.josefsson@mangold.se, tfn: 070-268 94 65 
 
Erik Stenfors, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB,  tfn: 070-950 80 70 
 
Om Wonderful Times Group 

Wonderful Times Group är en Nordisk ledande leverantör inom barnprodukter, lek och underhållning 
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