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Wonderful Times föreslår ersätta den pågående nyemissionen med en 

reviderad nyemission om högst 12 MSEK  
 
Wonderful Times Group AB (WTG) föreslår att den pågående emissionen om 10 MSEK till 

allmänheten skall avbrytas. Samtidigt föreslås en reviderad nyemission om 12 MSEK, för 

vilken WTG erhållit teckningsförbindelser om 9,5 MSEK 

 

Den 27 februari 2014 godkände en extra bolagsstämma i WTG styrelsens beslut från den 

10 februari 2014 om en nyemission uppgående till 10 MSEK. Teckningstiden i nyemissionen gick 

ut den 14 mars 2014. Styrelsen bedömer att den erhållna teckningsgraden i nyemissionen ej är 

tillräcklig för att säkerställa WTGs kapitalbehov, varför styrelsen nu föreslår en alternativ 

finansieringslösning.  

 

Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma senast den 23 maj 2014 där stämman föreslås 

fatta beslut om att upphäva den pågående nyemissionen. Härutöver avser styrelsen att föreslå 

samma bolagsstämma att fatta beslut om att emittera aktier för ett totalt belopp om högst 

12 MSEK med en teckningskurs om 10 öre per aktie. Teckningsberättigade kommer att vara 

allmänheten, inklusive befintliga aktieägare i bolaget. Styrelsen avser säkerställa att befintliga 

aktieägarna prioriteras före externa tecknare vid tilldelningen av aktier så att nuvarande 

aktieägares intresse tillvaratas.  

 

Styrelsen avser att återkomma med kallelse till bolagsstämma samt de fullständiga 

emissionsvillkoren så snart som möjligt, inklusive information om hur befintliga aktieägare skall 

prioriteras vid teckning. Kallelsen kommer att offentliggöras genom ett separat 

pressmeddelande.  

 

Styrelsen har vidare, genom bindande åtaganden från huvudaktieägare, VD samt externa 

investerare säkerställt att aktier kommer att tecknas för ett belopp motsvarande minst 9,5 

miljoner kronor. För att säkerställa bolagets likviditetsbehov i närtid innefattar åtagandena även 

en skyldighet att till bolaget låna ut ett belopp som motsvarar det belopp som åtagandet uppgår 

till. Utlånat belopp kommer i den mån möjligt att kvittas såsom betalning för tecknade aktier. 

Full kvittning kommer endast att ske i den mån befintliga aktieägare inte fulltecknar emissionen. 

Ovan nämnda åtagande omfattar även att ägare motsvarande ca. 70 procent av WTG har en 

skyldighet att rösta för de beslut som styrelsen framlägger vid den kommande bolagsstämman. 

 

Det upplyses att de som anmält intresse att teckna aktier i den nu avbrutna nyemissionen inte 

kommer att tilldelas några aktier men givetvis är välkomna att anmäla intresse att teckna aktier 

i den reviderade emissionen.  



 

 

 

 

”Vi tycker givetvis att det är tråkigt att den pågående nyemissionen inte nådde till det resultat vi 

önskade.” säger Matts Kastengren, Styrelseordförande WTG. ”Eftersom vi utarbetat en ny 

emission där vi säkerställt teckning upp till 9,5 miljoner kronor har vi dock en lösning med 

tillräckligt kapital för att bolaget skall komma ur en finansiellt ansträngd situation. Därmed kan 

vi gå vidare och fokusera på att skapa lönsamhet i verksamheten. Förhoppningen är att 

befintliga aktieägare kommer teckna emissionen i så stor utsträckning som möjligt.”,  

 
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, 
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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. 


