Pressmeddelande den 27 april 2015.

Wonderful Times Group: Kallelse
:
till årsstämma den 25 maj 2015.
Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 kallas till årsstämma,
onsdagen den 25 maj 2015, kl 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler,
Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Wonderful Times Group har under de senaste 18 månaderna genomfört ett omfattande
kostnadsbesparingsprogram. Effekten av detta arbete är mycket tydlig i en jämförelse av
2013 och 2014 års resultat.
Som ett led i det pågående arbetet med att sänka koncernens kostnader har styrelsen
fattat beslut om att inte söka ny lånefinansiering för att ersätta det kvarstående konvertibellån om cirka 3 miljoner SEK som förfaller i slutet av året. Återbetalningen av detta
lån kommer att innebära en betydande minskning av WTG’s finansieringskostnader och leda
till en ytterligare resultatförbättring.
Samtidigt som WTG är på väg att gå i mål med det omfattande kostnadsbesparingsprogram
som sjösattes i slutet av 2013, intensifierar koncernen arbetet med att förstärka våra
erbjudanden, och därigenom öka försäljningen.
WTG’s styrelse är övertygad om att flera intressanta möjligheter kommer att dyka upp på
våra marknader - som är stadda i en genomgripande förändring. Det är styrelsens bestämda
uppfattning att WTG’s organisation nu står väl rustade att ta sig an dessa nya utmaningar och
därigenom kunna nå en långsiktigt uthållig tillväxt och lönsamhet. Det är mot den bakgrunden
som styrelsen i WTG vill stärka koncernens kassa med ytterligare drygt 4 miljoner kronor, utöver
de knappt 3 miljoner kronor som kommer att användas för att betala tillbaka det utestående
konvertibellånet.
Den riktade emission om maximalt SEK 7,5 miljoner som nu föreslås årsstämman ska därför ses
som en förberedelse för en intensifierad tillväxt med ökad lönsamhet.

För fullständig kallelse, se bifogad PDF.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.wonderfultimes.se
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