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Wonderful Times presenterar årsredovisning för räkenskapsåret 2013 
 
Wonderful Times Group AB presenterar i dag sin årsredovisning för 2013.  
 
I Wonderful Times årsredovisning, som publiceras i dag, skriver bolaget att 2013 blev ett 
utmanande år för detaljhandeln, 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 
 
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 beslutades på en extra bolagsstämma den 22 april i enlighet med styrelsens 
förslag om en nyemission om högst 12 MSEK. Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt tillkomma allmänheten. Bolagsstämman beslutade om 
sammanläggning av aktier där hundra (100) aktier kommer att läggas samman till en (1) aktie. 
 
 
 
För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta: 
 
Roger Bolander, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB 
Mobil: 076-160 96 26 
E-post: roger.bolander@wonderfultimes.se 
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