Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning med
apportegendom
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Wonderful Times
Group AB, org.nr 556684-2695 (”Bolaget”), anföra följande.

Bakgrund
Bolaget har ingått avtal om förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB,
organisationsnummer 556569-4766 (”Vincent” eller ”Apportegendomen”) genom
apportemission. Vincent designar och säljer en komplett kollektion av barnskor under
eget varumärke och kommer enligt styrelsens uppfattning på ett bra sätt komplettera
och stärka Bolagets produktportfölj. Förvärvet medför försäljningsökning, ger
organisatoriska
synergier,
samtidigt
som
det
stärker
den
existerande
barnproduktportföljen och breddar koncernens försäljningskanaler.
Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion får en
större möjlighet till avkastning på sin investering i Bolaget.

Apportemissionen
Bolaget skall betala för aktierna i Vincent genom att nyemittera högst 18 000 000 aktier
vilket innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 3 600 001,00 kronor.
Avsikten är att betalning för de nya aktierna skall ske med apportegendom, bestående
av 148 647 aktier i aktiebolaget Vincent Shoe Store Sweden AB, organisationsnummer
556569-4766, med adress Sveavägen 155, 113 46 Stockholm.
Värdet på Apportegendomen har beräknats
nuvärdesberäkning av diskonterade kassaflöden.

med en

värdering

baserad på

De tillskjutna aktierna beräknas tas upp till 21 420 000 kronor i Bolagets balansräkning.
Det slutliga beloppet som skall tas upp i bolagets balansräkning är enligt gällande
redovisningsregler ett värde uppgående till Bolagets köpkurs på tillträdesdagen
multiplicerat med antal utgivna aktier varför det slutliga värdet kan avvika från det
beräknade. På grundval av den kännedom som styrelsen för Bolaget har om den
förvärvade egendomen är det styrelsens bedömning att värdet på Apportegendomen
minst motsvarar värdet av det vederlag som skall utges. Styrelsen anser att
Apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget och
att egendomen är av den arten att den kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet.
Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor med
adress Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna.
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