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Wonderful Times förvärvar barnskobolaget Vincent samt stärker bolagets finansiella 
ställning 

Wonderful Times Group AB (publ), en av Nordens ledande distributörer av barnprodukter, 
har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB som 
designar och säljer en komplett kollektion av barnskor under eget varumärke.  

”Vi är mycket nöjda med affären med Vincent”, säger Johan Aspemar, VD, Wonderful 
Times. ”Vincent är ett välkänt märke som står för modern design och god kvalitet och 
kommer på ett bra sätt att komplettera och stärka vår produktportfölj”. 

”Wonderful Times har rätt organisation för försäljning och distribution av barnprodukter, 
vilket ger goda förutsättningar för en breddning av Vincents försäljningskanaler och för att 
ytterligare stärka Vincents varumärke, samtidigt som möjligheterna är stora att nå 
organisatoriska synergier”, säger Christina Tillman, VD Vincent. 

Enligt avtalet skall förvärvet ske genom en apportemission om 18 miljoner aktier i 
Wonderful Times, villkorat av att en extra bolagsstämma fattar beslut om emission av 
betalningsaktierna.  

För att finansiera den utvidgade koncernen föreslår styrelsen att samtidigt genomföra en 
fullt ut garanterad företrädesemission om högst 5 miljoner aktier á 1 kr, vilket vid fullt 
tecknande kommer tillföra bolaget 5 MSEK. Även denna emission är villkorad av 
godkännande på en extra bolagsstämma.  

Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att erbjuda Wonderful 
Times konvertibelinnehavare en konvertering till aktiekursen 1 kr. Maximalt kan 
konvertibler om 13 MSEK konverteras enligt detta erbjudande och innehavare av 73 % av 
utestående konvertibler har utfäst sig att konvertera till aktier. 

Ägare i Wonderful Times, motsvarande ca. 35 % av antalet utestående aktier och röster, 
har förklarat sig att rösta för de två emissionerna och konvertibelkonverteringen på den 
extra bolagsstämman, vilken bedöms kunna avhållas den 2 augusti 2013. Kallelse kommer 
att ske separat. 
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Förvärvet medför försäljningsökning, ger organisatoriska synergier, samtidigt som det 
stärker den existerande barnproduktportföljen och breddar koncernens 
försäljningskanaler. Koncernens skuldsättning minskar väsentligt efter de föreslagna 
åtgärderna liksom dess framtida räntekostnader.  Vidare så möjliggör affären att 
Wonderful Times kan fortsätta utvecklas genom organisk tillväxt och framtida förvärv i 
enlighet med bolagets strategi. 

Vincent Shoe Store Sweden AB ägs idag i huvudsak av Kattvik Financial Services AB och 
Industrifonden, som genom affären därmed kommer att bli betydande ägare i Wonderful 
Times.  

 

För mer information, kontakta gärna: 

Johan Aspemar, VD, Wonderful Times Group. Mobil: 070-955 54 22  

Patrik Tillman, Ordförande och delägare Vincent Shoe Store. Mobil 0733-5061 20 

 

 


