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Wonderful Times presenterar bokslutskommuniké och genomför 
nyemission om högst 10 MSEK 
 
Wonderful Times Group AB presenterar i dag sin bokslutskommuniké för 2013 och genomför 
samtidigt en nyemission om högst 10 MSEK riktad till allmänheten. Beslutet förutsätter 
godkännande på en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 27 februari 2014 
 
I Wonderful Times bokslutskommuniké, som publiceras i dag, skriver bolaget att 2013 blev ett 
utmanande år för detaljbranschen, vilket påverkade bolaget negativt. Flera butikskonkurser, 
varav den mest uppmärksammade var Barnens Hus, medförde såväl minskade intäkter som 
stora engångskostnader.  
 
Trots detta lyckades Wonderful Times öka produktutbudet, bland annat genom förvärvet av 
Vincent shoes, och genom att lansera nya, framgångsrika spel. Vidare ser Wonderful Times nu 
tydliga tecken på att konjunkturen har nått sin botten och börjar vända uppåt igen. 
 
Finansiell utveckling i korthet 
Oktober - december 2013 

 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5) 

 EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-0,3) 

 Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till MSEK 1,5 (3,5) 
 
Januari - december 2013 

 Omsättningen uppgick till 115,4 MSEK (121,1) 

 EBITDA uppgick till -12,5 MSEK (-2,1) 

 Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till MSEK -13,6 MSEK (-9,1) 
 
Med en nytillträdd och erfaren koncernchef är siktet inställt på att återta marknadsandelar – 
bland annat genom en portfölj av nya, egna produkter. För att kapitalisera koncernen för 
strategin framåt, har styrelsen beslutat om en nyemission till allmänheten som är villkorad av 
godkännande på en extra bolagsstämma den 27 februari 2014. 
 
Den föreslagna emissionen i korthet 

 Huvudägare och VD avser att teckna aktier för minst 4,5 MSEK 

 Teckningstiden löper från och med den 17 februari till och med den 28 februari 2014 

 Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 27 februari 2014 

 De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 öre per aktie, vilket utgör ca. hälften av den 
senaste månadens genomsnittliga aktiekurs 

 Alla direktregistrerade aktieägare kommer per post erhålla anvisningar för 
nyemissionen. För att nå förvaltarregistrerade aktier kommer förvaltare uppmanas 
upplysa sina depåkunder om deras möjlighet om deltagande i emissionen 



 

 

 
 
 
 
 

Villkor för nyemission om högst 10 MSEK riktad till allmänheten (”Nyemissionen”) 
 
Nyemissionen har beslutats av styrelsen den 10 februari 2014, under förutsättning av 
efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma. Nyemissionen uppgår till högst 10 
MSEK, och riktas till allmänheten. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
styrelsen finner detta motiverat för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med 
erforderlig grad av säkerhet säkerställa att bolaget säkrar nödvändig finansiering. Därmed 
främjas bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.  
 
De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 öre per aktie, vilket är ca hälften av den senaste 
månadens genomsnittliga aktiekurs. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar enligt 
styrelsen bedömt marknadsvärde inklusive av styrelsen bedömd lämplig emissionsrabatt för att 
säkerställa tillräcklig teckning i Nyemissionen och därmed bolagets kapitalbehov. 
 
Teckningstiden löper från och med den 17 februari 2014 till och med den 28 februari 2014, eller 
sådant senare datum som styrelsen beslutar. 
 
Alla direktregistrerade aktieägare med känd adress för bolaget utifrån en aktiebok från 
Euroclear Sweden AB per den 10 februari 2014 kommer att per post erhålla villkor och 
anvisningar för deltagande i Nyemissionen tillsammans med anmälningssedel som ska användas 
för anmälan om teckning. Förvaltare kommer att informeras om att upplysa sina depåkunder 
som är aktieägare i Wonderful Times om deras möjlighet om deltagande i Nyemissionen genom 
teckning. Observera att som depåkund och aktieägare i bolaget ska anmälan och teckning ske 
via respektive förvaltare. Anmälningssedel kommer även att hållas tillgänglig på Aktietorgets 
hemsida. 
 
Tilldelning av aktier inom ramen för Nyemissionen kommer att ske på basis av efterfrågan och 
kommer att beslutas av styrelsen. Samtliga tecknare kommer att tilldelas aktier i den mån 
utrymme finns inom ramen för emissionens högsta belopp. I händelse av överteckning kommer 
styrelsen att prioritera tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget. I den mån antalet aktier inte 
räcker till för full tilldelning till aktieägarna kommer styrelsen, utifrån en aktiebok från Euroclear 
Sweden AB per den 28 februari 2014 (dvs. exklusive tecknade nya aktier) att tilldela aktier i 
förhållande till respektive aktieägares innehav. Vid eventuell överteckning efter det att 
befintliga aktieägare fått full tilldelning kommer styrelsen att tilldela aktier på det sätt som 
enligt styrelsen bäst främjar det långsiktiga ägandet i bolaget.  
 
Som tidigare offentliggjort har bolaget, med anledning av tidpunkten för Nyemissionen, 
tidigarelagt offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2013 till den 11 februari 2014. 
 
Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum 
27 februari 2014. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts idag genom särskilt 
pressmeddelande och finns tillgänglig på www.wonderfultimes.se. 
 
Huvudaktieägare i bolaget vilka tillsammans innehar cirka 60 procent av aktierna och rösterna i 
Wonderful Times har angett att de har för avsikt att rösta för Nyemissionen vid den extra 
bolagsstämman. Ett antal huvudägare samt bolagets nya vd avser vidare att teckna aktier för 
minst motsvarande 4,5 MSEK kronor i Nyemissionen.  

http://www.wonderfultimes.se/


 

 

 
 

Preliminär tidplan för Nyemissionen 
 
11 februari 2014 Bokslutskommuniké för 2014 offentliggörs 
17 februari – 28 februari 2014 Teckningsperiod 
27 februari 2014 Extra bolagsstämma i Wonderful Times 
6 mars 2014 Offentliggörande av utfall i Nyemissionen 

 
 
 
För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta: 
 
Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB 
Mobil: 070 – 288 42 80 
E-post: matts.kastengren@gillesvik.se 
 
 
 
VIKTIG INFORMATION 
Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till 
USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt 
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om 
att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Wonderful Times Group AB (publ). Den riktade emissionen kommer 
inte att riktas till personer med hemvist, eller som är bosatta, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan 
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga 
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