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Wonderful Times Group: Kommuniké från extra
bolagsstämma den 22 april 2014
Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit extra bolagsstämma. Vid
den extra bolagsstämman beslutades enhälligt i enlighet med samtliga styrelsens förslag.
Således fattades beslut om upphävande av beslut, från extra bolagsstämma den 27 februari 2014,
om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier från den 10 februari 2014.
Den extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission av
högst 120 000 000 aktier genom en ökning av aktiekapitalet med högst 12 000 000 kronor.
Teckningsberättigade är allmänheten.
För att möjliggöra emissionen beslutade den extra bolagsstämman även i enlighet med styrelsens
förslag om minskning av aktiekapitalet med 5 774 871,01 kronor, utan indragning av aktier, för
avsättning till fond.
Den extra bolagsstämman fattade vidare beslut om sammanläggning av aktier, där 100 aktier
kommer att läggas samman till en (1) ny aktie. Sammanläggningen kommer att genomföras efter att
den beslutade nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen kommer att offentliggöra
avstämningsdag för genomförande av sammanläggningen när sådan har fastställts.
I anslutning till besluten ovan fattades dessutom beslut om att ändra bolagets bolagsordning med
avseende på det lägsta och högsta aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.
För ytterligare info hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 21 mars 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
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