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Wonderful Times Group: Kommuniké från extra 
bolagsstämma den 27 februari 2014 – styrelsen 
förlänger teckningstiden 
 
Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit extra bolagsstämma. Vid 
den extra bolagsstämman godkändes styrelsens beslut av den 10 februari 2014 om nyemission av 
högst 28 571 428 aktier genom ökning av aktiekapitalet med högst 5 714 287,20 kronor. 
Teckningsberättigade är allmänheten. 
 
Styrelsen har i samband med bolagsstämman beslutat att utnyttja möjligheten enligt 
emissionsbeslutet att förlänga tiden för teckning. Teckningstiden löper därmed till och med den 
14 mars 2014. 
 
För ytterligare info hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 11 februari 2014 som finns 
tillgängligt på www.wonderfultimes.se.  
 
 
 
Eftersom erbjudandet, inklusive övriga erbjudanden av värdepapper som bolaget genomfört under 
de senaste 12 månaderna, understiger 2,5 MEUR kommer inget prospekt att upprättas.  
 
 
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 värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act 
från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada och inte heller enligt 
tillämplig lag i annat land. 
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