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Omsättningen ökade med 18% till 25,8 MSEK (21,9).
EBITDA uppgick till -1,6 MSEK (-7,6). Tillskott av engångskaraktär på 1,0 MSEK förbättrar EBIT.
Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -1,6 MSEK (-5,3).
Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-9,6).

Arbetet med att ena delarna i koncernen för att av medarbetarna upplevas som ETT företag har
påbörjats. System arbetssätt och processer rationaliseras och uniformeras för att WTG ska bli mer
effektivt. Dessa ”vinster” kommer att synas såväl i kostnader och kapitalbindning som i förbättrad
kundservice.
Roger Bolander utsedd till ny VD och koncernchef. Roger har en bred erfarenhet från att utveckla bolag
som erbjuder konsumentprodukter och har bl.a arbetat på Disney, Egmont och Fiskars.
På en extra bolagsstämma den 22 april 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en
nyemission av högst 120 000 000 aktier genom en ökning av aktiekapitalet med högst 12 000 000 kr. Rätt
att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma allmänheten.
Bolagsstämman beslutade om sammanläggning av aktie, där hundra (100) aktier kommer att läggas
samman till en (1) ny 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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