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Definitioner
Med ”WeSC” eller ”Bolaget” avses i det följande 
beroende på sammanhanget WeSC AB (publ), 
organisationsnummer 556578-2496 eller den 
koncern i vilken WeSC AB (publ) är moderbolag. 
Med ”Koncernen”  avses WeSC och dess dotter-
bolag. Med ”Remium” avses i det följande Remium 
Nordic AB, organisationsnummer 556101-9174. 
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 
organisationsnummer 556112-8074. Med ”Erbju-
dandet” eller ”Nyemissionen” avses erbjudandet 
om att teckna aktier i den föreliggande emissionen 
i WeSC. ”First North” avser First North som 
organiseras av NASDAQ OMX Stockholm AB. Med 
”IFRS” avses International Financial Reporting 
Standards. Med ”Prospektet” avses föreliggande 
dokument vilket har upprättats med anledning av 
Erbjudandet.

Finansiell rådgivare
Remium agerar finansiell rådgivare och emissions-
institut åt Bolaget i samband med Erbjudandet och 
har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. 
Då samtliga uppgifter härrör från Bolaget friskriver 
sig Remium från allt ansvar i förhållande till 
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd 
av investerings- eller andra beslut som helt eller 
delvis grundas på uppgifterna i Prospektet. 

Uttalanden om framtiden
Prospektet innehåller uttalanden av framåt-
riktad karaktär som återspeglar styrelsens och 
ledningens nuvarande syn avseende framtida 
händelser och finansiell utveckling. Sådana 

framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i 
avsnitten Sammanfattning, Riskfaktorer, Affärsidé, 
Vision, Mål och Strategier samt Verksamhets-
beskrivning. Orden ”avser”, ”förväntar”, ”skall”, 
”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar”, 
”mål” och liknande uttryck anger att det är fråga 
om framåtriktade uttalanden.

Även om Bolaget anser att de förväntningar som 
återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, 
kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar 
kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast Bolagets bedömningar och an-
taganden vid tidpunkten för Prospektet. Läsaren 
uppmanas att ta del av den samlade informa-
tionen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke 
att framtida resultat, utveckling eller framgång 
kan skilja sig väsentligt från Bolagets förvänt-
ningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt 
uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden 
till följd av ny information, framtida händelser eller 
annat utöver vad som krävs enligt lag. 

Marknadsinformation
Prospektet innehåller information om WeSCs 
bransch, inklusive historiska marknadsdata och 
branschprognoser. Bolaget har hämtat denna 
information från ett flertal källor, bland annat 
branschpublikationer. Branschpublikationerna upp-
ger att den historiska informationen har hämtats 
från olika källor som anses tillförlitliga, men inga 
garantier lämnas för att informationen är korrekt 
och fullständig. Bolaget kan inte garantera att 
informa tionen är korrekt. Branschprognoser är till 
sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen 

garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer 
att infrias. Information från tredje part har återgivits 
exakt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra 
genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av berörd tredje man, har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna 
göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Utöver information från utomstående 
gör även WeSC vissa interna bedömningar och an-
taganden avseende Bolagets marknad. Dessa har 
inte verifierats av oberoende experter och Bolaget 
kan inte garantera att en tredje part eller någon av 
WeSCs konkurrenter som använder andra metoder 
för datainsamling, analyser eller beräkningar av 
marknadsdata, kommer att erhålla eller generera 
samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksam-
mas läsaren på att Prospektet särskilt vad gäller 
marknads statistik är förenat med osäkerhet och att 
ingen garanti kan lämnas för dess riktighet. 

Nasdaq OMX First North
First North är en alternativ marknadsplats som 
organiseras av börserna som ingår i NASDAQ 
OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är 
inte skyldiga att följa samma regler som bolag, 
vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan 
följer istället, ett mindre regelverk, anpassat till 
före trädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.  
En placering i ett bolag vars aktier handlas på First 
North kan därför vara mer riskfylld än en placering 
i ett bolag, vars aktie handlas på en reglerad  
marknad. Alla bolag vars aktier handlas på First 
North har en Certified Adviser som övervakar 
att Bolaget följer First Norths regelverk för 
informations givning till marknaden och investerare.

Prospektet har upprättats av styrelsen för WeSC med anledning av Erbjudandet. 
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG 
(Prospektdirektivet) och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (Prospekt-
förordningen) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012 av 
den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har 
godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmel-
serna i 2 kap 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar 
att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet att förvärva aktier i 
WeSC enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. 
Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver 
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad som följer 
av svensk rätt. Prospektet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får 
inte distribueras i något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver 
åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av 
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas 
utan avseende. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller 
aktierna som omfattas av Erbjudandet har och kommer inte att registreras enligt 
United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag 

i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller 
annat land där distribution av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet 
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, och får 
inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något 
av dessa länder eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall 
som inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande lag. Tvist i 
anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet eller därmed sammanhäng-
ande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk rätt 
är exklusivt tillämplig på Prospektet och på Erbjudandet enligt Prospektet. 
Utöver vad som anges i revisionsberättelser och rapporter införlivade genom 
hänvisning har den historiska finansiella informationen i Prospektet ej granskats 
av Bolagets revisor. Därutöver har ej någon annan information i Prospektet 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Prospektet hålls tillgängligt 
elektroniskt via WeSCs (www.wesccorp.com) och Remiums (www.remium.com) 
hemsidor, samt i tryckt form på WeSCs och Remiums kontor. Papperskopior 
av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från WeSC och Remium.

Graden av information i detta prospekt står i rimlig proportion till den aktuella typen av emission 
(nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare). 

Viktig information
Med ”WeSC” eller ”Bolaget” avses i det följande WeSC AB (publ) organisa-
tionsnummer 556578-2496. Med ”Remium” avses i det följande Remium Nordic 
AB, organisationsnummer 556101-9174. Med ”Nyemissionen” avses den 
företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsbroschyr.

Observera att denna informationsbroschyr endast utgör ett kort utdrag ur 
”Prospektet” avseende registrerat vid Finansinspektionen per den 13 juni 2014 
och att varje beslut om att investera i WeSC skall baseras på en bedömning av 
Prospektet i sin helhet. Prospektet finns tillgängligt på www.wesccorp.se och 
www.remium.com. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från WeSC AB 
(publ) Karlavägen 108, 14 tr, 115 26 Stockholm, telefon +46 (0)8 46 50 5000, 
e-post info@wesc.com och från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12–14, 111 
35 Stockholm, telefon +46 (0)8 454 32 00, e-post emissioner@remium.com.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något 
annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, 
Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras 
på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från 
investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. 
Följaktligen kommer inte denna informationsbroschyr eller annan information 

avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till 
investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får 
inte heller distribueras på liknande sätt. Denna informationsbroschyr innehåller 
uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser. Även om WeSC anser att de förväntningar som 
återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om 
att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåt riktade uttalanden uttrycker 
endast WeSCs bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informa-
tionsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen 
i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och 
utveckling kan skilja sig väsentligt från WeSCs förväntningar. WeSC gör inga 
utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till 
följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs 
enligt lag, NASDAQ OMX First Norths regelverk och andra föreskrifter.

Tvist med anledning av denna informationsbroschyr skall avgöras enligt 
svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

De siffror som redovisas i denna informationsbroschyr har i vissa fall avrundats, 
varför tabeller och grafer till synes inte alltid summerar korrekt.



INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING

VILLKOR I  SAMMA NDR AG:

Företrädesrätt:    Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier 

Emissionskurs:    2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag:    18 juni 2014

Teckning genom betalning:   23 juni – 7 juli 2014

Handel med teckningsrätter:  23 juni – 2 juli 2014

Handel med BTA:    23 juni 2014 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Likviddag vid teckning utan företrädesrätt: Enligt anvisningar på avräkningsnota

INFORMATION OM A K TIEN:

Kortnamn:    WeSC

ISIN-kod för aktie:   SE0001824103

ISIN-kod för TR:    SE0006027954

ISIN-kod för BTA:    SE0006027967

T IDPUNK TER FÖR EKONOMISK INFORMATION

WeSC AB (publ) lämnar ekonomisk information enligt nedan angivna informationsschema. 

Delårsrapport januari – juni 2014:  28 augusti 2014

Delårsrapport januari – september 2014: 20 november 2014

Bokslutskommuniké januari – december 2014: 19 februari 2015
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SAMMANFAT TNING
PROSPEK TSAMMANFAT TNING AR BESTÅR AV PUNK TER  

SOM SK ALL INNEHÅLL A V ISS INFORMATION.  DESSA PUNK TER 
ÄR NUMRER ADE I  AVSNIT T  A– E (A .1–  E .7 ) . 

 
DENNA SAMMANFAT TNING INNEHÅLLER DE PUNK TER SOM 

SK ALL ING Å I  EN SAMMANFAT TNING AVSEENDE EN NYEMISSION 
AV AK TIER MED FÖRETR ÄDESR ÄT T FÖR BOL AGETS BEFINTLIG A 

AK TIE ÄGARE .  EF TERSOM INTE ALL A PUNK TER ÄR T ILL ÄMPLIG A , 
F INNS DET LUCKOR I  NUMRERINGEN AV PUNK TERNA .  

ÄVEN OM EN PUNK T I  OCH FÖR SIG  SK ALL ING Å I  NU AK TUELL 
SAMMANFAT TNING,  K AN DET FÖREKOMMA AT T RELE VANT 

INFORMATION BETR ÄFFANDE SÅDAN PUNK T SAK NAS. 
 

I  DESSA FALL  INNEHÅLLER SAMMANFAT TNINGEN EN KORT 
BESK RIVNING AV INFORMATIONSK R AVET T ILL SAMMANS  

MED ANGIVEL SEN ”E J  T ILL ÄMPLIG”.

AVSNIT T  A  –  INTRODUK TION OCH VA RNING A R

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut att investera 
i WeSC skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om 
yrkande avseende uppgifter i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande 
i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för 
översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast 
åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast 
om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet 
eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa 
investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig. Nyemissionen omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNIT T  B  –  EMIT TENT OCH E VENTUELL  G A R A NTIGIVA RE

B.1 Firma Bolagets firma är WeSC AB (publ). Bolaget är publikt (publ) och noterat på NASDAQ OMX First 
North med kortnamn WeSC. Aktiens ISIN-kod är SE0001824103.

B.2 Säte och bolagsform WeSC är bildat i och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget bedriver verksamhet enligt svensk 
lagstiftning.

B.3 Huvudsaklig verksamhet WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom 
segmentet streetfashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the 
Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation 
i 25 länder genom återförsäljare och 25 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. Omsättningen 
uppgick under räkenskapsåret 2013 till 195 MSEK vilket motsvarar över 0,5 miljard SEK i 
konsument ledet.
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B.4a Beskrivning av trender i 
branschen

Enligt WeSC utgörs de senaste trenderna i branschen av ökad e-handel, större konsumentmedve-
tande rörande miljöpåverkan och produktionsförhållanden samt en förändrad geografisk segmen-
tering till nya marknader såsom Asien, Afrika och Sydamerika.

B.5 Koncern WeSCs legala struktur består av en koncern med fem bolag där WeSC AB (publ) är moderbolag. 
De helägda dotterbolagen är We International AB med säte i Stockholm, Sverige, WeSC UK Ltd, 
med säte i Devon, England, We Superlative Conspiracy Inc. med säte i Los Angeles, USA och 
WeSC America Inc., med säte i Delaware, USA. Härutöver äger WeSC 49 procent i Bolagets 
norska distributör Buddy Distributions AS.

B.6 Större aktieägare samt 
kontroll av Bolaget

Antalet aktier i WeSC uppgår före Nyemissionen till 23 081 575. Samtliga aktier har ett kvotvärde 
om cirka 0,09 SEK och medför lika rätt till andel i WeSCs tillgångar, resultat och rösträtt. Antalet 
aktieägare i Bolaget uppgick till 3 200 per den 31 mars 2014. 

B.7 Historisk finansiell 
information

Nedan presenteras WeSCs finansiella utveckling i sammandrag för perioden den 1 maj 2012 till 
och med den 30 juni 2014. Förutom Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 
2012 och 2013, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. 
Revisionsberättelserna finns intagna i årsredovisningarna för respektive år och innehåller inga an-
märkningar. Revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2012 och 2013 innehåller dock en särskild 
upplysning. För räkenskapsåret 2012 upplyser revisorn följande: Utan att det påverkar våra uttalan-
den ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens information i förvaltningsberättelsen, av vilken 
det framgår att koncernens likviditet är ansträngd och att åtgärder för att hantera likviditeten har 
initierats. Bolaget uppfyller inte samtliga lånevillkor mot kreditgivare under första kvartalet 2014 och 
moderbolagets och koncernens fortsatta drift är beroende av att dess kreditgivare inte för sämrar 
villkoren eller begränsar bolagets nuvarande bankfinansiering. Styrelsen bedömer härutöver att i det 
fall pågående åtgärder för att förbättra likviditeten ej faller ut enligt plan kan bolagets finansiering 
och kapitalbas behöver stärkas ytterligare under 2014. Dessa förhållanden tyder på att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. För räkenskapsåret 2013 upplyser revisorn följande: Utan att det påverkar våra 
uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens information i förvaltningsberättelsen, av 
vilken det framgår att koncernens likviditet är ansträngd och att åtgärder för att hantera likviditeten 
har initierats. Bolaget uppfyller inte samtliga lånevillkor mot kreditgivare under första kvartalet 2014 
och moderbolagets och koncernens fortsatta drift är beroende av att dess kreditgivare inte för-
sämrar villkoren eller begränsar bolagets nuvarande bankfinansiering. Styrelsen bedömer härutöver 
att i det fall pågående åtgärder för att förbättra likviditeten ej faller ut enligt plan kan bolagets 
finansiering och kapitalbas behöver stärkas ytter ligare under 2014. Dessa förhållanden tyder på att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Räkenskaperna enligt nedan har upprättats i enlighet med IFRS. 

RE SULTATR Ä K NING A R I  SAMMA NDR AG

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

Koncernen (MSEK) 3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Nettoomsättning 51,8 72,1 194,6 188,7 375,7

Rörelseresultat -9,0 -6,4 -76,0 -32,8 -24,7

Resultat efter finansiella poster -10,8 -6,7 -81,7 -38,0 -30,8

PERIODENS RESULTAT -10,8 -4,9 -97,4 -30,4 -23,4

BA L A NSR Ä K NING A R I  SAMMA NDR AG

Koncernen (MSEK)    

TILLGÅNGAR 2014-03-31 2012-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

Summa anläggningstillgångar 31,6 54,7 33,1 54,4 50,6

Summa omsättningstillgångar 100,3 137,8 85,7 133,9 154,6

SUMMA TILLGÅNGAR 131,9 192,5 118,7 188,3 205,2

Summa eget kapital -6,4 45,4 4,2 50,8 61,2

Summa kortfristiga skulder 164,9 132,8 113,5 123,2 123,1

Summa långfristiga skulder 14,5 14,3 1,1 14,3 20,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131,9 192,5 118,7 188,3 205,2
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K AS SA FLÖDE SA N A LYSER I  SAMMA NDR AG

Koncernen (MSEK) 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

 3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,0 -21,9 -46,0 12,0 -39,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,9 -3,4 -1,7 -9,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,3 6,8 33,3 4,3 37,5

Periodens kassaflöde -0,9 -16,0 -16,0 14,7 -12,1

NYCK ELTA L I  SAMMA NDR AG

Koncernen 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

 3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Rörelsekapital (MSEK) -64,6 5,0 -27,8 10,6 31,4

Kassalikviditet 59,5% 77,0% 56,2% 76,8% 96,7%

Soliditet -4,9% 23,6% 3,5% 27,0% 29,9%

Resultat per aktie (SEK) -0,47 -0,54 -9,38 -4,12 -3,17

EBITDA (MSEK) -7,4 -4,6 -69,3 -27,7 -17,8

Eget kapital per aktie (SEK) -0,28 4,92 0,18 5,50 8,29

Räntabilitet på eget kapital -473,2% -10,3% -354,9% -54,4% -25,8%

Antal aktier 23 081 575 9 232 630 23 081 575 7 386 104 7 386 104

Utdelning per aktie (SEK) - - - - -

Antal anställda vid periodens utgång 64 75 75 73 74

B.8 Proforma-redovisning Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat proformaredovisning.

B.9 Resultat-prognos Ej tillämplig. Bolaget har inte lämnat någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. 

B.10 Anmärkningar i revisions-
berättelse

Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna. I revisionsberättelserna för 
räkenskapsåren 2012 och 2013 finns dock en upplysning av särskild betydelse. 

B.11 Rörelsekapital Styrelsen för WeSC gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för 
Bolagets aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden, då Bolagets rörelse-
kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden överstiger Bolagets kort- och långsiktiga 
finansiella resurser. Det befintliga rörelsekapitalet, vid dateringen av föreliggande Prospekt, 
bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan cirka två till tre månader. 
Underskottet i rörelsekapitalet för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till cirka 
15 MSEK. Givet kapitaltillskottet från föreliggande Nyemission bedömer styrelsen att Bolagets 
rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. Det kapitaltillskott som 
Nyemissionen innebär tillgodoser det behov av rörelsekapital som föreligger samt skapar en 
balanserad kapitalstruktur framöver. Det är styrelsens förhoppning att de besparingar som redan 
har genomförts ska skapa förutsättningar för att återgå till lönsamhet. Hösten 2014 är första 
gången på 3 år då förorder inte har minskat, samtidigt som bolagets fasta kostnader har minskats 
från 162 MSEK 2011 till 80 MSEK på årsbasis från och med det fjärde kvartalet 2014.

Om Nyemissionen ej genomförs skulle Bolaget tvingas att söka andra finansieringsmöjligheter 
i form av t.ex. riktad nyemission eller förhandla om en kreditfacilitet. Därutöver skulle Bolaget 
behöva ompröva expansionstakten i den befintliga affärsplanen och se över Bolagets orga-
nisation och kostnadsstruktur ytterligare. WeSCs rörelsekapitalbehov är främst kopplat till 
Bolagets försämrade försäljning, lägre marginaler, operativa kassaflöden och kapitalbindning. 
Kapital bindningen utgörs främst av leverantörsförskott, kundfordringar och varulager. Bolagets 
rörelsekapitalbehov säkerställs genom att WeSC utnyttjar befintligt rörelsekapital. För det fall Ny-
emissionen inte fulltecknas eller om emissionsgaranterna inte heller kan infria sina åtaganden trots 
de bindande avtal som respektive garant har tecknat, kan WeSC tvingas till en omförhandling av 
lånevillkoren med Bolagets långivare.
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AVSNIT T  C  –  VÄ RDEPA PPER

C.1 Slag av värdepapper Nyemissionen utgörs av aktier i WeSC med kortnamn WESC och ISIN-kod SE0001824103.

C.2 Valuta Bolagets aktier är utgivna i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen.

C.3 Aktier som är emitterade 
respektive inbetalda

Aktiekapitalet i WeSC uppgår före Nyemissionen till 2 086 187,15 SEK, fördelat på 23 081 575 
aktier. Samtliga aktier är fullt inbetalda, har ett kvotvärde om cirka 0,09 SEK och medför lika rätt 
till andel i WeSCs tillgångar och resultat. 

C.4 Rättigheter som hänger 
samman med värdepap-
peren

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag 
är registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare är berättigad att 
rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma, varvid varje 
aktie berättigar till en röst. 

C.5 Eventuella överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.6 Handel i värdepapperen WeSCs aktier är upptagna för handel på NASDAQ OMX First North. Efter att Nyemissionen regist-
rerats vid Bolagsverket kommer WeSC att ansöka om upptagande för handel av de nyemitterade 
aktierna på NASDAQ OMX First North. Aktierna beräknas bli föremål för handel omkring den 1 
augusti 2014. 

C.7 Utdelningspolitik Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för utskiftning genom inlösenprogram eller  
ut delning till Bolagets aktieägare. I övervägandet beaktar styrelsen flera faktorer, bland annat  
Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditets-
behov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer. Styrelsen anser att likviditet som ej 
behövs i verksamheten eller för investeringar skall delas ut till Bolagets aktieägare. Vid års-
stämman 2009, 2010 och 2011 fattade årsstämman beslut om inlösen om 5 SEK/aktie. Totalt har 
111 MSEK distribuerats till aktieägare sedan 2009. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 
maj–december 2012 eller januari–december 2013.

AVSNIT T  D  –  R ISK ER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget och 
branschen

Innan en investerare beslutar sig för att teckna aktier i WeSC är det viktigt att beakta de risker 
som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling. Dessa risker in-
kluderar bland annat risken att WeSCs inte kan säkerställa sin framtida försäljning, samt Bolagets 
beroende av nyckelpersoner, då förlusten av en eller flera nyckelpersoner kan påverka verksam-
heten och resultatet negativt. Vidare är WeSCs varumärken av väsentlig betydelse för Bolaget 
och om Bolagets varumärken skadas eller kopieras av tredje part kan detta leda till att Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Bolaget är även exponerad mot 
leverantörsrisker då WeSC ej har någon egen produktion. Förlust av en eller flera leverantörer, 
samt felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

D.3 Huvudsakliga risker 
avseende värdepapperen

Risker relaterade till aktien och Nyemissionen inkluderar risker relaterade till att risken att teck-
nings- och garantiåtaganden ej är säkerställda vilket kan medföra att de ej fullföljs. Vidare finns 
likviditetsrisk i aktien och de teckningsrätter som befintliga aktieägare kommer att erhålla genom 
Erbjudandet då handeln i dessa kan vara begränsad med risk för stora avstånd mellan köp och 
säljkurser. Aktieförsäljning från befintliga aktieägare kan även föranleda ett fall i aktiekursen.
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AVSNIT T  E  –  ERBJUDA NDE

E.1 Intäkter och kostnader 
avseende erbjudandet

Från emissionsbeloppet om cirka 46,2 MSEK kommer avdrag att göras för kostnader hänförliga 
till ersättning till emissionsinstitutet och garanter samt uppskattade övriga transaktionskostnader 
föranledda av Nyemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader är uppskattade till cirka 3,0 
MSEK, varav cirka 2,3 MSEK utgör garantiersättning. Emissionskostnaderna kommer att redo-
visas mot influten likvid. Inga kostnader kommer att åläggas investerare som deltar i Erbjudandet.

E.2a Motiv till erbjudandet WeSC har sedan under de senaste 2 åren haft en period av minskad försäljning inom viktiga seg-
ment och marknader. Bolaget har under denna period misslyckats med affärsmässiga beslut och 
haft en alldeles för stor kostnadskostym i förhållande till verksamheten. Allt detta har lett till att 
WeSC har tvingats till omstruktureringar och besparingsåtgärder under de senaste 2 åren vilka nu 
är genomförda. Detta har även inneburit att man under de senaste 6 månaderna rekryterat en helt 
ny ledningsgrupp, samt omförhandlat flertalet distributörsavtal. Vidare har man sedan årsskiftet 
åter tagit över driften av den amerikanska marknaden i egen regi.

Den stora kapitalbindningen i kundfordringar i kombination med att man återbetalt samtliga 
förvärvskrediter samt minskade rörelsekrediter (18,5 MSEK under 2013) från Bolagets kreditgivare 
har lett till en besvärlig likviditetssituation. Emissionslikviden från den förra kapitalanskaffningen i 
oktober 2013 användes till att återbetala lån till aktieägare och banker såväl som täcka det rörelse-
kapitalbeov som förelåg vilket föranledde en ansträngd likviditetssituation för Bolaget under början 
av 2014. Bolaget bedömmer att under gällande affärsplan har Bolaget rörelsekapital att bedriva 
verksamhet i två till tre månader. Styrelsen för WeSC beslutade därför den 29 april 2014 att föreslå 
en extra bolagsstämma att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 46,2 MSEK.  
Den 15 maj 2014 beslutade den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det kapitaltillskott som Nyemissionen innebär tillgodoser det behov av rörelsekapital som före-
ligger samt skapar en balanserad kapitalstruktur framöver. Emissionslikviden kommer användas 
till att återbetala ett lån till en av Bolagets aktieägare om 13 MSEK. Resterande likvid skapa 
förutsättningar för Bolaget att förskottsbetala leverantörer.

E.3 Erbjudandets villkor Styrelsen i WeSC beslutade den 29 april 2014 att föreslå en extra bolagsstämma att besluta 
om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma i Bolaget 
den 15 maj 2014 beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär, vid fullteckning 
i Nyemissionen, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 668 949,72 SEK, från 2 086 187,15 
SEK till högst 3 755 136,87 SEK, genom nyemission av högst 18 465 260 aktier. Antalet aktier 
kommer därmed att öka från 23 081 575 aktier till högst 41 546 835 aktier vilket medför en 
maximal utspädning om 44,4 procent. Aktieägare som inte deltar i Nyemissionen kommer att 
få sitt ägande utspätt, men har möjlighet att få ekonomisk kompensation genom att sälja sina 
teckningsrätter. 
 
Innehav av fem (5) aktier medför rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie. 
Genom Erbjudandet tillförs WeSC cirka 46,2 MSEK före emissions kostnader. Teckning av aktier 
med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 
23 juni till och med den 7 juli 2014. Teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på separat 
anmälningssedel under samma period. 
 
WeSC har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 46 163 130 SEK. Detta 
innebär att Nyemissionen till fullo är garanterad genom tecknings förbindelser och garantiåta-
ganden.

E.4 Intressen och villkor Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och Evermore Global  
Advisors, LLC, för kunds räkning, har tillsammans med den externa investeraren Servisen 
Investment Management AB genom teckningsförbindelser och emissions garantier åtagit sig att 
teckna de aktier i Nyemissionen som eventuellt inte har tecknas med eller utan stöd av teck-
ningsrätter.

Remium är finansiell rådgivare i samband med Nyemissionen. Remium har till handahållit Bolaget 
rådgivning i samband med struktureringen och planeringen av Ny emissionen och erhåller 
ersättningen för sådan rådgivning.

E.5 Lock-up agreements Ej tillämplig. Inga Lock up agreements förekommer i Erbjudandet. 
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E.6 Utspädningseffekter Nyemissionen innebär, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst  
1 668 949,72 SEK, från 2 086 187,15 SEK till högst 3 755 136,87 SEK, genom ny emission av 
högst 18 465 260 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från  
23 081 575 aktier till högst 41 546 835 aktier vilket medför en maximal utspädning  
om 44,4 procent.

E.7 Kostnader för  
investeraren.

Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investeraren några kostnader.
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RISK-
FAK TORER

EN INVESTERING I  WeSC ÄR FÖRENAD MED RISK .  V ID 
BEDÖMNINGEN AV WeSCS FR AMTIDA UT VECK LING ÄR DET 

AV STOR V IK T  AT T V ID  SIDAN AV MÖJLIGHETERNA T ILL 
RESULTAT TILLVÄ X T ÄVEN BE AK TA RISK FAK TORER.  ET T  ANTAL 
FAK TORER UTANFÖR WeSCS KONTROLL ,  L IKSOM ET T FLERTAL 
FAK TORER VARS EFFEK TER WeSC K AN PÅVERK A GENOM SIT T 
AGER ANDE ,  K AN KOMMA AT T FÅ EN NEG ATIV  PÅVERK AN PÅ 

BOL AGETS VERKSAMHET,  RÖREL SERESULTAT OCH F INANSIELL A 
STÄLLNING ELLER MEDFÖR A AT T VÄRDET PÅ BOL AGETS AK TIER 
MINSK AR.  SAMTLIG A RISK FAK TORER K AN AV NATURLIG A SK ÄL 

INTE  BESK RIVAS I  PROSPEK TET UTAN EN SAML AD UT VÄRDERING 
MÅSTE ÄVEN INNEFAT TA ÖVRIG  INFORMATION I  PROSPEK TET 

SAMT EN ALLMÄN OMVÄRLDSBEDÖMNING.

FR AMTIDA FÖRSÄ L JNING

WeSCs framtida försäljning är bland annat avhängig av de be-
fintliga distributörernas och återförsäljarnas förmåga att sälja och 
marknads föra WeSCs produkter, att fler återförsäljare börjar sälja 
WeSCs produkter, förmågan att driva och öppna fler WeSC-butiker 
samt utvecklingen av grossistverksamheten. Möjligheten att 
öppna nya WeSC-butiker är avhängig av vissa faktorer såsom den 
allmänna konjunkturen, tillgången till attraktiva butikslokaler och 
möjligheten att förnya hyresavtalen till kommersiellt godtagbara 
villkor. Om WeSC inte kan säkerställa framtida försäljning kan detta 
ha be tydande negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Avtalen mellan WeSC och respektive licenstagare, distributör och 
agent är upprättade på marknadsmässiga villkor och innehåller 
bland annat bestämmelser som gör att avtalen kan brytas och 
nytt samarbetsavtal träffas med ny licenstagare, distributör eller 
agent om vissa miniminivåer för försäljning inte uppfylls. WeSC kan 
emeller tid inte kontrollera licenstagarnas, distributörernas och agen-
tens samtliga handlingar och är avseende marknads bearbetning och 
försäljningsutfall till stor del beroende av licenstagarnas, distri-
butörernas och agentens kunskap, erfarenhet och engagemang.  
För det fall WeSCs licenstagare, distributörer och agent inte preste-
rar enligt vad som förväntas kan det få negativa konsekvenser på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BEROENDE AV NYCK ELPERSONER

WeSC är en liten organisation och är beroende av flera nyckel-
personer inom styrelse, ledning och den övriga organisationen. 
Genom att fortlöpande arbeta med att vidareutveckla Bolagets 
strukturkapital kan denna risk till viss del begränsas över tiden. 
Härutöver skall WeSC vara en attraktiv och utmanande arbets-
givare samt erbjuda marknadsmässiga ersättningar för att skapa 
goda förutsättningar för att behålla och vidareutveckla den 
kompetens som finns inom Bolaget. Det finns risk för att WeSC 
inte kommer att kunna behålla nyckelpersoner eller inte kommer 
att kunna rekrytera ny kvalificerad personal/uppdragstagare 
i framtiden. Förlusten av dessa nyckelpersoner skulle kunna 
påverka WeSCs verksamhet och förutsättningarna för tillväxt och 
lönsamhet negativt.

KONK URRENS

WeSC verkar inom den starkt konkurrensutsatta modebranschen 
där flera av konkurrenterna är mycket stora och kapitalstarka vilket 
ger dem stora möjligheter att anpassa verksamheten till förändringar 
i kundefterfrågan, avsätta väsentliga resurser till marknadsföring 
och design av sina produkter samt uppnå större varumärkes-
kännedom. Ökad och fortsatt konkurrens kan innebära prispress 
och lägre marknadsandelar, vilket kan ha betydande negativ 
inverkan på WeSCs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISK ER REL ATER ADE T ILL  WeSC OCH BR A NSCHEN

Samtliga risker och osäkerheter som omnämns i Prospektet kan 
komma att ha en negativ påverkan på såväl WeSCs verksamhet 
som finansiella ställning och därigenom WeSCs framtidsutsikter. 
Konsekvensen av detta kan vara en negativ påverkan på värde-
ringen av WeSCs aktie och innebära att aktieägare förlorar hela 
eller delar av sitt investerade kapital. Nedan redovisas riskfaktorer 

utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande. 
Ytterligare risker och osäkerheter som WeSC för närvarande inte 
känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som 
påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet 
bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje 
riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling.
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KONJUNK TURPÅVERK A N

Efterfrågan på WeSCs produkter påverkas, liksom all detaljhandel, 
av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas 
av ett antal allmänna faktorer bland annat av allmänna affärs-
förhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, 
skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshets-
nivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida 
ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får 
ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis 
påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring 
i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. WeSC bedriver 
verksamhet på olika geografiska marknader vilket ökar Bolagets 
konjunkturexponering då konjunkturen kan se olika ut på olika 
geografiska marknader. En generell minskning av konsumtion av 
kläder på de geografiska marknader där Bolaget är verksamt kan 
inverka negativt på Bolaget.

KONSUMENTFÖRTROENDE OCH 
MODE TRENDER

WeSC är i hög utsträckning beroende av kundernas preferenser 
för design, kvalitet och prisnivå samt hur Bolaget positionerar sig 
i förhållande till olika konkurrenters produkter. En miss bedömning 
av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan för WeSCs 
produkter minskar eller helt bortfaller vilket i sin tur kan få 
betydande negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. De långa ledtiderna mellan framtagande av 
kollektionerna och försäljningen av kollektionerna innebär en risk 
eftersom modetrenderna kan ändras under dessa perioder.

VÄDER-  OCH SÄSONGSVA RIAT IONER

Vädret påverkar försäljningen av konfektion. Oförutsedda föränd-
ringar i väderlek kan påverka Bolagets försäljning. Därutöver är 
försäljningen av konfektion säsongsbetonad och varierar i samband 
med exempelvis julhandel och realisationsperioder. Om WeSC 
inte på ett adekvat sätt anpassar sina strategier för att möta både 
väntade och oväntade variationer i marknad och väderlek, kan 
variationerna medföra en minskad efterfrågan på Bolagets produkter, 
ökade lagernivåer och prissänkningar, vilket kan ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISK ER AVSEENDE 
BOL AGE TS VA RUMÄ RK EN

WeSCs varumärken är av väsentlig betydelse för Bolagets ställning 
och framgång. Kopiering av WeSCs varumärken eller distribu-
tion och försäljning av WeSCs produkter utan Bolagets tillstånd 
skadar WeSCs varumärke, kundernas förtroendekapital för WeSCs 
produkter och påverkar Bolagets lönsamhet negativt. Vid sidan av 
risker förenade med kopiering kan möjligheten att expandera på och 
till nya marknader begränsas om exempelvis en tredje part i ett land 
registrerat ett varumärke som kan vara förväxlingsbart med något av 
WeSCs varumärken. Om WeSCs varumärken skadas eller kopieras 
av tredje part kan detta leda till att Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning påverkas negativt. Varumärkesskyddets 
omfattning skiljer sig mellan olika länder och som en följd härav kan 
WeSCs varumärkesrättigheter vara mer sårbara i vissa länder. 

RISK ER REL ATER ADE T ILL  ÖVRIG A 
IMMATERIELL A R ÄT TIGHE TER

Modedesigners är benägna att i stor utsträckning följa samma trender 
varför designen av WeSCs produkter kan komma att påminna 
om andra företags design. Det kan därför inte uteslutas att andra 
aktörer hävdar att WeSCs produkter gör intrång i deras immateriella 
rättigheter. Om detta inträffar kan det innebära betydande utgifter 
för Bolaget i form av processuella kostnader och eventuella skade-
stånd. Om Bolaget inte kan försvara sig mot ett eller flera sådana 

anspråk eller åläggs att betala skadestånd, kan det skada Bolagets 
anseende och väsentligen inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

LE VER A NTÖRSRISK ER M.M.

WeSC har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal 
leverantörer som producerar Bolagets varor. Att dessa leverantörer 
fullgör sina åtaganden enligt kontrakt när det gäller kvantitet, 
kvalitet och leveranstidpunkt är mycket viktigt för WeSC. Förlust av 
en eller flera leverantörer, samt felaktiga, försenade eller uteblivna 
leveranser skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. På samma sätt kan uteblivna eller 
försenade transporter eller andra problem med logistiken i Bolaget 
negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella 
ställning. Vissa av Bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. 
Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer 
sig från de förhållanden som råder i de länder där WeSCs produkter 
säljs. Konsumentvaruföretag med leverantörer i utvecklingsländer 
kan bli utsatta för kritik avseende exempelvis arbetsförhållanden, 
produkternas kvalitet och produkternas miljöpåverkan. En negativ 
exponering i sådana frågor kan medföra minskat förtroende för 
WeSC och kan leda till en lägre efterfrågan på Bolagets produkter 
och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Det kan inte uteslutas att efterfrågan på WeSCs 
produkter skulle kunna påverkas, eller att WeSCs renommé skulle 
kunna skadas, på grund av leverantörers överträdelser av upp-
förandekoden eller gällande regleringar.

FR AMTIDA F IN A NSIERINGSBEHOV 
OCH L IK V IDITE TSRISK

Även om Nyemissionen stärker Bolagets finansiella ställning finns 
risken att det kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering 
av Bolaget i framtiden. 

Likviditetsrisk definieras som risken att likviditet ej finns tillgänglig 
för att möta framtida eller omedelbara betalningsåtaganden. 
Lik viditeten påverkas framförallt av den generella utvecklingen 
i verksamheten, hur effektivt kapitalet i Bolaget hanteras och 
därigenom hur mycket kapital som binds i verksamheten vid varje 
given tidpunkt samt hur Bolaget är finansierat. Med finansieringsrisk 
avses risken att Bolaget ej kan upptaga, eller behålla, nödvändiga 
krediter från banker eller kapital från aktieägarna när behov före-
ligger för att möta kapitalbehovet på lång och kort sikt.

Verksamheten i WeSC finansieras av eget kapital samt skulder. 
Skulderna kan delas upp i operativa rörelseskulder som i huvudsak 
utgörs av skulder till leverantörer och upplupna kostnader respektive 
förutbetalda intäkter samt räntebärande upplåning. Huvuddelen av 
den räntebärande upplåningen i WeSC utgörs av krediter av typen 
checkräkningskrediter som enligt avtal normalt sett förfaller och 
förnyas årligen med ränteförfall månadsvis eller kvartalsvis. Delar av 
krediterna är av kategorin factoring eller fakturabelåning, vilket inne-
bär att en total kreditram beviljas som sätter ett tak till vilket belopp 
krediten maximalt kan uppgå, samtidigt som faktiskt utnyttjningsbart 
kreditutrymme vid varje tidpunkt är volymberoende av det totala 
beloppet av belåningsbara fakturor vilket innebär att utnyttjningsbart 
belopp fluktuerar under räkenskapsåret. De räntebärande skulderna 
omfattas av avtal med särskilda villkor som innebär att Bolaget enligt 
avtalet har förbundit sig att uppfylla vissa finansiella parametrar. 
Under 2013 har de finansiella parametrarna enligt avtalet ej uppnåtts 
vilket medfört att Bolaget har begärt, och fått beviljat, s.k. waiver 
från kreditgivaren vilket innebär en tillfällig acceptans för bristen. 
Bolaget förhandlar även för närvarande med kreditgivaren om en 
waiver som omfattar såväl första kvartalet 2014 som ett antal kvartal 
framåt i tiden. En slutlig överenskommelse förväntas blir klar under 
andra kvartalet 2014. För det fall WeSC inte erhåller en waiver eller i 
framtiden inte kan uppfylla villkoren i avtalet med Bolagets kredit-
givare kan WeSC komma att behöva omförhandla avtalet alternativt 
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ingå ett nytt avtal. Utöver räntebärande finansiering från kreditinstitut 
har Bolaget även emitterat en konvertibel. Konvertibeln löper till och 
med den 15 mars 2017 och löper under perioden med månatliga 
ränteutbetalningar. Konvertibeln har beslutades av en extra bolags-
stämma den 11 februari 2014 och har ersatt tidigare konvertibel. 
WeSC har under de tre senaste verksamhetsåren haft en negativ 
försäljnings- och lönsamhets utveckling. Samtidigt har betalnings-
problem från kunder i framförallt Sydeuropa medfört stora förfallna 
kundfordringar. Sammantaget har ovanstående faktorer inneburit en 
mycket stor ansträngning på Bolagets likviditet.

Bolaget är beroende av tillgängliga kreditfaciliteter tillsammans med 
eget kassaflöde för att kunna hantera behovet av likvida medel och 
kan även i framtiden behöva ytterligare kapital. Om ovan nämnda 
finansieringskällor visar sig vara otillräckliga kan Bolaget tvingas 
söka alternativa finansieringslösningar, inklusive att sälja tillgångar. 
Sådana åtgärder kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

K REDITRISK

Koncernens kredit- och motpartsrisker består av exponeringar 
gentemot kommersiella motparter. WeSCs kommersiella kreditrisk 
består främst av kundfordringar vilka är fördelade över ett antal 
motparter. Den maximala kreditrisken motsvaras av de finansiella 
tillgångarnas redovisade värde. För att eliminera eller minska osäkra 
fordringar arbetar WeSC aktivt med olika säkerhetsåtgärder såsom 
förskottsbetalning och så kallade Letters of Credit.

När WeSC säljer sina produkter till sina kunder finns risk för 
utebliven betalning. Flera av WeSCs kunder har under de senaste 
18 månaderna haft svårt att betala i tid. Således finns en kreditrisk 
som kan påverka Bolaget negativt.

Kunders betalningssvårigheter avseende tidigare varuleveranser har 
påverkat likviditeten i Bolaget negativt genom stor kapitalbindning i 
kundfordringar. Vidtagna åtgärder innefattar avbetalningsplaner med 
vissa kunder vilket innebär en koncentration av och ökad kreditrisk.

R Ä NTERISK

En stor del av WeSCs verksamhet är finansierad med räntebärande 
skulder. Det innebär att en viss del av Bolagets kassaflöde kommer 
att användas till betalning av räntor, vilket minskar de medel som är 
tillgängliga för investeringar, utveckling av Bolagets verksamhet samt 
andra affärsmöjligheter. En framtida räntehöjning kan komma att öka 
den del av kassaflödet som används till betalning av räntor och på-
verka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Det faktum att Bolagets krediter är bundna av särskilda villkor 
kopplade till vissa nyckeltal innebär en ökad risk för försämrade 
räntevillkor eller andra kostnader om villkoren ej uppfylls.

L AGERRISK

Till den del Bolaget är tvunget att hålla ett varulager exponeras 
Bolaget för en risk i den mån varulagret inte blir sålt.

IMPORTLICENSER OCH TULL AVGIF TER

WeSC köper en del av sitt sortiment från leverantörer i länder 
utanför EU. Det finns ett licenskrav vid import av kläder till EU från 
vissa angivna länder, innebärandes att import- och exportlicens 
måste erhållas för att få importera kläderna. De länder där det 
finns krav på sådan licens för import till Sverige är Nordkorea 
och Vitryssland. Vid import från övriga länder utanför EU krävs 
ingen sådan licens, dock krävs uppvisande av ett ursprungsintyg. 
USA har importkvoter mot textilvaror från vissa ursprungsländer. 
Produkter som importeras från länder utanför EU är också före-
mål för tullavgifter. Det kan inte uteslutas att eventuella framtida 

handelsrestriktioner, däribland höjda tulltariffer, skyddsåtgärder 
eller kvoter för kläder och textilier i övrigt innebär att Bolaget får 
ändrade inköpsrutiner och ökade inköpskostnader vilket i sin tur 
kan få negativa konsekvenser för Bolaget.

OPER ATIONELL  RISK

Bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter inom Bolaget vilket kan på-
verka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning negativt.

VA LUTA K URSFÖR Ä NDRING A R

Valutakursförändringar påverkar WeSCs resultat främst genom 
att försäljning och inköp görs i olika valutor. Eftersom Bolagets 
redovisningsvaluta är SEK och inköpen främst sker i USD och 
EUR samtidigt som en väsentlig andel av försäljningen sker i andra 
valutor än SEK är Bolaget exponerat för en valutatransaktionsrisk 
avseende SEK mot USD och EUR, vilket kan komma att få negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Eftersom WeSC har dotterbolag i USA och i UK är Bolaget dess-
utom exponerat för omräkningsrisk i det att dotterbolagens resultat, 
tillgångar och skulder redovisas i US dollar respektive brittiska pund 
och omräknas till SEK, som är WeSCs redovisningsvaluta. 

SK AT TERISK ER

Det kan inte uteslutas att WeSCs bedömning av efterlevnaden av 
skattelagar, internationella skatteavtal och bestämmelser är felaktig 
eller att reglerna ändras, med eventuell retroaktiv verkan. Genom 
skattemyndighetens beslut kan därmed WeSCs tidigare eller 
nuvarande skattesituation försämras vilket kan inverka negativt på 
Bolaget. WeSCs verksamhet är utsatt för särskilda risker som härrör 
från försäljning av produkter i flera länder. Detta omfattar bland annat 
internprissättning. Det finns en risk för ökade kostnader hänförliga till 
skattetillägg och upptaxering för det fall skattemyndighet skulle anse 
att Bolaget inte följt gällande regler avseende internprissättning, vilket 
kan få en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

RISK ER FÖREN ADE MED WeSCS 
R Ä K ENSK A PER OCH PROGNOSER

Uppskattningar och antaganden i redovisningen och prognoser 
utvärderas löpande och grundas på tidigare erfarenheter och på 
flera andra faktorer, däribland förväntningar på den framtida utveck-
lingen som bedöms rimlig vid varje tidpunkt. Redovisade siffror och 
uttalanden som bygger på uppskattningar och bedömningar kan 
skilja sig från det faktiska resultatet.

MA RK N ADS STATIST IK ENS 
T ILLFÖRLITL IGHE T

Det finns risk för att den marknadsstatistik som presenteras i detta 
Prospekt och som WeSCs styrelse har tagit fasta på vid uppskatt-
ningen av storleken på och tillväxtpotentialen i den inhemska och/
eller utländska marknaden inte är helt pålitlig. Det är inte alltid möjligt 
att få tag på verifierbar information om marknaderna och aktieägare 
bör vara medvetna om att all denna information inte är verifierad och 
att det således finns en risk för att den inte ger en rättvisande bild av 
marknaderna och deras storlek eller tillväxtpotential.

MA RK N ADSTILLVÄ X T OCH 
FR AMTIDA E XPA NSION

En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt kan komma 
att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och rörelseresultat. Vidare avser Bolaget att inom de närmsta 
åren expandera på befintliga och nya marknader. En försening eller 
försvårande av de befintliga expansionsplanerna kan komma att 
medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.
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ÄG A RE MED BE T YDA NDE INF Y TA NDE

Större aktieägare i Bolaget kommer efter Nyemissionen fortsatt 
förfoga över betydande aktieposter i WeSC. De sex största 
aktieägarna i WeSC per den 9 maj 2014 och därefter för Bolaget 
kända förändringar är Nove Capital Master Fund 19,84 procent, AB 
Novestra 13,40 procent, Svenska Handelsbanken AB (publ) 7,96 
procent, Avanza Bank AB 6,96 procent, Regents of the university of 
Michigan 6,94 procent och Ålandsbanken ABP 5,19 procent. Källa: 
Euroclear. 

Härtill kan aktieägaren tillika styrelsens ordförande Theodor 
Dalenson, för det fall emissionsgarantin måste tas i anspråk till fullo, 
komma att öka sitt innehav i Bolaget till maximalt 30,1 procent av 
aktierna och röstetalet i Bolaget. Om Theodor Dalenson uppnår 
innehav av över 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget 
kommer detta att utlösa en skyldighet för Theodor Dalenson att 
offentliggöra ett uppköpserbjudande avseende resterande aktier 
i Bolaget, vilket kan leda till ytterligare ägarcentrering. Denna 
skyldig het bortfaller emellertid om Theodor Dalenson ansöker om 
och beviljas dispens från Aktiemarknadsnämnden från budplikten, 
eller inom fyra veckor säljer så många aktier att innehavet under-
stiger 30 procent av rösterna i Bolaget. Det kan inte garanteras att 
sådan dispens erhålls eller att Theodor Dalenson säljer så många 
aktier att innehavet i Bolaget understiger 30 procent av rösterna. 

Följaktligen kan större aktieägare komma att kunna påverka Bolaget 
avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål 
för omröstning på bolagsstämma, såsom till exempel styrelseval. 
Dessa ägare kan också ha möjlighet att förhindra att WeSC 
för värvas genom ett offentligt erbjudande och kan vidta andra 
åtgärder vilka kan påverka WeSCs aktiekurs negativt. 

TECK NINGS-  OCH 
G A R A NTIÅTAG A NDEN

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och 
Evermore Global Advisors, LLC, för kunds räkning, har tillsammans 
med den externa investeraren Servisen Investment Management 
AB genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier åtagit sig 
att teckna de aktier i Nyemissionen som eventuellt inte tecknas 
med eller utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att Ny-
emissionen till fullo är garanterad genom teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden. Avgivna garantiåtaganden är oåterkalleliga. 
Motparterna är medvetna om att dessa avtal innebär juridiskt 
bindande förpliktelser gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla 
erforderliga medel tillgängliga för det fall emissionsgarantin skall tas 
i anspråk. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna är dock 
inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning 
av värdepapper, presentation av bankgaranti eller på ett annat sätt. 
Det föreligger således en risk att garantiåtaganden inte fullgörs i sin 
helhet vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets möjligheter 
att genom Nyemissionen erhålla det garanterade beloppet.

A K TIEK URSEN K A N VA R A VOL ATIL 
OCH FÖRLOR A VÄSENTLIGT  I  VÄ RDE

Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. 
Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är 
det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat 
kapital. Investeringar i Bolaget bör därför föregås av en noggrann 
analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell 
information om branschen. Aktiemarknaden i allmänhet och markna-
den för mindre bolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och 
volymsvängningar som många gånger har saknat samband med 
eller varit oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och 
faktiskt redovisade resultat. 

A K TIEFÖRSÄ L JNING FR Å N NU VA R A NDE 
A K TIE ÄG A RE EF TER ERBJUDA NDE T

Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka till följd av  
att befintliga aktieägare säljer aktier på aktiemarknaden efter  
Erbjudandets genomförande, eller att marknaden uppfattar  
att sådan försäljning kan bli aktuell. 

L IK V IDITE TSRISK H Ä NFÖRLIG 
T ILL  A K T IEN

Omsättningen i WeSCs aktie kan variera under perioder och 
avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till annan vara 
stort. Likviditeten i Bolagets aktie kan påverkas av ett antal olika 
interna och externa faktorer. Till de interna faktorerna hör bland 
annat förvärv av nya bolag och kvartalsvariationer. Till de externa 
faktorerna hör allmänna ekonomiska förhållanden, konjunktur-
nedgångar samt andra faktorer som inte är relaterade till Bolagets 
verksamhetsutveckling.

Det finns även en likviditetsrisk i de teckningsrätter som befintliga 
aktieägare kommer att erhålla genom Erbjudandet då handeln  
i dessa kan vara begränsad med risk för stora avstånd mellan  
köp- och säljkurser.

UTSPÄDNING

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina 
teckningsrätter kommer att få sin andel av Bolagets aktiekapital 
respektive sin röstandel utspädd.

VÄ RDEPA PPERSREL ATER ADE RISK ER
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SÅ GÅR 
NYEMISSIONEN TILL

1. DU TILLDELAS TECKNINGSRÄTTER (”TR”). 
 FÖR EN (1) BEFINTLIG AKTIE I WeSC FÅR DU FYRA (4) TR. 

AKTIE TECKNINGS-
RÄTT

TECKNINGS-
RÄTT

TECKNINGS-
RÄTT

TECKNINGS-
RÄTT

2. DU KAN UTNYTTJA DINA TR FÖR TECKNING AV NYA AKTIER.  
 FEM (5) TR KRÄVS FÖR TECKNING AV EN (1) NY AKTIE. 

TECKNINGS-
RÄTT

TECKNINGS-
RÄTT

2,50 
SEK

1 BETALD 
TECKNAD 
AKTIE

TECKNINGS-
RÄTT

1 BETALD 
TECKNAD 
AKTIE

1 NY 
AKTIE

TECKNINGS-
RÄTT

TECKNINGS-
RÄTT

Om du utnyttjar samtliga dina TR för att teckna nya aktier, använd 
den förtryckta inbetalningsavin som du erhållit från Euroclear. Du 
behöver då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel.

Om du köpt, sålt eller överfört TR till/från ditt VP-konto, skall 
särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning. 
Teckning av aktier med stöd av särskild anmälningssedel sker 
genom samtidig kontant betalning hos valfri bank eller värde-
pappersinstitut. Särskild anmälningssedel har sänts till de aktie-
ägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i 
WeSC och kan även erhållas från Remium. Teckningsrätter som inte 
säljs eller utnyttjas senast den 2 respektive 7 juli 2014 förfaller och 
blir värdelösa.

Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 2,50 
SEK per aktie. Ägde du exempelvis fem aktier på avstämnings-
dagen har du alltså rätt att teckna ytterligare fyra aktier för 
samman lagt 10,00 SEK.

  3a. Om du har aktier i WeSC på ett VP-konto hos Euroclear 
framgår ditt antal TR på emissionsredovisningen från Euroclear.

  3b. Om du har aktier i WeSC i en depå hos bank eller värde-
pappersinstitut får du information om Erbjudandet från din 
för valtare. Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

Om du endast utnyttjar en del av dina TR för teckning av nya aktier 
kan du uppdra åt din bank eller ditt värdepappersinstitut att sälja de 
TR som du inte utnyttjat. Sådan försäljning måste ske senast den  
2 juli 2014. I det fall samtliga TR inte utnyttjas kommer tilldelning av 
aktier att ske inom ramen för Nyemissionens högsta belopp såsom 
beskrivs i avsnittet Villkor och anvisningar. Anmälan för sådan teck-
ning sker genom att fylla i särskild anmälningssedel (II) för teckning 
av aktier i WeSC utan företrädesrätt. Sådan anmälningssedel kan 
erhållas från Remium på www.remium.com.
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SÅ G Å R DU T ILLVÄG A

TECK NING AV A K TIER UTA N FÖRE TR ÄDE SR ÄT T

DU HAR 
VIP-KONTO
D.V.S. 
DIREKT -

REGISTRERAD 
AKTIEÄGARE

DU HAR DEPÅ
D.V.S. 

FÖRVALTAR-
REGISTRERAD 
AKTIEÄGARE

DU HAR 
VP-KONTO
D.V.S. 
DIREKT-

REGISTRERAD 
AKTIEÄGARE

DU HAR DEPÅ 
D.V.S. 

FÖRVALTAR-
REGISTRERAD 
AKTIEÄGARE

FYLL I SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL (II). ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS 
TILL ANGIVEN ADRESS I AVSNITTET VILLKOR OCH ANVISNINGAR. 

ANMÄLNINGSSEDEL SKALL VARA REMIUM TILLHANDA SENAST 
KLOCKAN 15.00 DEN 7 JULI 2014.

TECKNING OCH BETALNING 
FÖR AKTIER SKALL SKE TILL 
RESPEKTIVE FÖRVALTARE.

FÖLJ DE INSTRUKTIONER 
SOM DU FÅR FRÅN DIN/DINA 

FÖRVALTARE.

DU BOR 
I SVERIGE

OM DU UTNYTTJAR SAMTLIGA TECKNINGS-
RÄTTER, ANVÄND DEN UTSÄNDA, FÖRTRYCKTA 

BANKGIROAVIN FRÅN EUROCLEAR.

OM DU HAR KÖPT, SÅLT ELLER ÖVERFÖRT 
TECKNINGSRÄTTER TILL/FRÅN DITT VP-KONTO, 
FYLL I DEN SÄRSKILDA ANMÄLNINGSSEDELN 

SOM BIFOGAS I UTSKICKET.

ANVÄND DEN UTSÄNDA ANMÄLNINGSSEDELN. 
ANMÄLNINGSSEDELN INSÄNDS TILL ADRESS 

ANGIVEN PÅ ANMÄLNINGSSEDELN SAMT 
I AVSNITTET VILLKOR OCH ANVISNINGAR.

DU BOR 
UTOMLANDS*

OM DU HAR DINA AKTIER I 
WeSC I EN ELLER FLERA DEPÅER 
HOS BANK ELLER VÄRDEPAPPERS-
INSTITUT FÅR DU INFORMATION 

FRÅN DIN/DINA FÖRVALTARE OM DET 
ANTAL TECKNINGSRÄTTER SOM DU 

HAR ERHÅLLIT. 

FÖLJ DE INSTRUKTIONER 
SOM DU FÅR FRÅN DIN/DINA 

FÖRVALTARE.

*NOTERA REGLER VAD GÄLLER BOSATTA I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, 
SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA I AVSNITTET VILLKOR OCH ANVISNINGAR. 

¹ Tilldelning kommer att ske såsom beskrivs i avsnittet Villkor och anvisningar. 
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ärmed inbjuds, i enlighet med villkoren i Prospektet, 
aktieägarna i WeSC att med företrädesrätt teckna nya 
aktier i Bolaget. Fem (5) befintliga aktier i WeSC ger rätt 
att teckna fyra (4) nya aktier till teckningskursen 2,50 SEK 
per aktie. Genom Erbjudandet tillförs WeSC cirka 46,2 

MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från 
och med den 23 juni till och med den 7 juli 2014. Teckning utan 
stöd av företrädesrätt skall ske på separat anmälningssedel under 
samma period utan samtidig betalning. För det fall inte samtliga 
nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen  
att, i enlighet med de fördelningsprinciper som anges under rubriken 
Villkor och anvisningar, besluta om tilldelning av nya aktier teck-
nade utan stöd av teckningsrätter. 

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och 
Evermore Global Advisors, LLC, för kunds räkning, har  

tillsammans med den externa investeraren Servisen Investment 
Management AB genom teckningsförbindelser och emissions-
garantier åtagit sig att teckna de aktier i Nyemissionen som 
eventuellt inte har tecknas med eller utan stöd av tecknings-
rätter. Detta innebär att Nyemissionen till fullo är garanterad 
genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Se  
vidare under rubriken Legala frågor och kompletterande 
information.

Styrelsen för WeSC är ansvarig för innehållet i Prospektet. 
Information om styrelseledamöterna i WeSC återfinns i avsnittet 
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Styrelsen 
för WeSC försäkrar härmed att styrelsen vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i  
Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de 
faktiska för hållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka Prospektets innebörd.

INBJUDAN TILL 
TECK NING AV AK TIER

ST YREL SEN I  WeSC BESLUTADE DEN 29  APRIL  2014  AT T 
FÖRESL Å EN E X TR A BOL AGSSTÄMMA AT T BESLUTA OM 

NYEMISSION MED FÖRETR ÄDESR ÄT T FÖR BOL AGETS 
AK TIE ÄG ARE .  EN E X TR A BOL AGSSTÄMMA I  BOL AGET DEN 15 

MAJ 2014  BESLUTADE I  ENLIGHET MED ST YREL SENS FÖRSL AG. 

BESLUTET INNEBÄR,  V ID  FULLTECK NING I  NYEMISSIONEN,  AT T  
BOLAGETS AKTIEK APITAL ÖK AR MED HÖGST 1 668 949,72 SEK, 

FR ÅN 2  0 8 6  187,15  SEK T ILL  HÖGST 3  755  13 6,87  SEK ,  GENOM 
NYEMISSION AV HÖGST 18  4 6 5  26 0  AK TIER.  ANTALET AK TIER 

KOMMER DÄRMED AT T ÖK A FR ÅN 23  0 81  575  AK TIER T ILL 
HÖGST 41  5 4 6  8 3 5  AK TIER V ILK ET MEDFÖR EN MA XIMAL 

UTSPÄDNING OM 4 4 ,4  PROCENT.

Stockholm den 12 juni 2014

WeSC AB (publ)
Styrelsen

H
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en stora kapitalbindningen i kundfordringar i kombination 
med att man återbetalt samtliga förvärvskrediter samt 
minskade rörelsekrediter (18,5 MSEK under 2013) från Bola-
gets kreditgivare har lett till en besvärlig likviditets situation. 
Emissionslikviden från den förra kapitalanskaffningen i 

oktober 2013 användes till att återbetala lån till aktieägare och 
banker såväl som täcka det rörelsekapitalbeov som förelåg vilket 
föranledde en ansträngd likviditetssituation för Bolaget under början 
av 2014. Bolaget bedömer att under gällande affärsplan har Bolaget 
rörelsekapital att bedriva verksamhet i två till tre månader. Styrelsen 
för WeSC beslutade därför den 29 april 2014 att föreslå en extra 
bolagsstämma att besluta om en fullt garanterad företrädesemission 
om cirka 46,2 MSEK. Den 15 maj 2014 beslutade den extra bolags-
stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det kapitaltillskott som Nyemissionen innebär tillgodoser det behov 
av rörelsekapital som föreligger samt skapar en balanserad  
kapital struktur framöver. Emissionslikviden kommer användas till 
att återbetala ett lån till en av Bolagets aktieägare om 13 MSEK. 
Resterande likvid avser skapa förutsättningar för Bolaget att 
förskottsbetala leverantörer. Styrelsen och ledningen för WeSC har 
under våren 2014 arbetat fram en ny strategi och plan för bolaget 
för att säkerställa lönsamhet i det korta och långa perspektivet. 
Strategien omfattar varumärke, inriktning och marknadsföring 
av WeSC inom premium streetwear. Planen har innefattat redan 
implementerade kostnadsbesparingar för att etablera en kostnads-
nivå där man tjänar pengar på nuvarande försäljningsnivåer från 
och med hösten 2014 samt konkret säljplanering för försäljningen 
under 2015 och framåt. Styrelsen gör bedömningen att planen skall 
ha avsedd effekt på lönsamhet och kassaflöde samt att rörelse-
kapitalbehovet därigenom är säkrat.

BAKGRUND 
OCH MOTIV

WeSC HAR SEDAN UNDER DE SENASTE 2  ÅREN HAF T 
EN PERIOD AV MINSK AD FÖRSÄL JNING INOM V IK TIG A 

SEGMENT OCH MARK NADER.  BOL AGET HAR UNDER DENNA 
PERIOD MISSLYCK ATS MED AFFÄRSMÄSSIG A BESLUT OCH 

HAF T EN ALLDELES FÖR STOR KOSTNADSKOST YM 
I  FÖRHÅLL ANDE T ILL  VERKSAMHETEN. 

ALLT  DET TA HAR LET T  T ILL  AT T  WeSC HAR T V ING ATS 
T ILL  OMSTRUK TURERING AR OCH BESPARINGSÅTG ÄRDER 
UNDER DE SENASTE 2  ÅREN V ILK A NU ÄR GENOMFÖRDA . 

DET TA HAR ÄVEN INNEBURIT  AT T  MAN UNDER DE SENASTE 
6  MÅNADERNA REK RY TER AT EN HELT NY LEDNINGSGRUPP, 
SAMT OMFÖRHANDL AT FLERTALET DISTRIBUTÖRSAV TAL . 
V IDARE HAR MAN SEDAN ÅRSSK IF TET ÅTER TAGIT  ÖVER 

DRIF TEN AV DEN AMERIK ANSK A MARK NADEN I  EGEN REGI .

Stockholm den 12 juni 2014

WeSC AB (publ)
Styrelsen

² Från emissionsbeloppet om cirka 46,2 MSEK kommer avdrag för emissionskostnader att göra med cirka 3,0 MSEK, 
varav cirka 2,3 MSEK avser kostnader för emissionsgarantier.

D



PROSPEKT 2014 WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY18

VILLKOR 
OCH ANVISNINGAR

FÖRE TR ÄDE SR ÄT T 
T ILL  TECK NING

Den som på avstämningsdagen den 18 juni 
2014 är registrerad som aktieägare i WeSC 
äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga 
aktier i WeSC teckna fyra (4) nya aktier.

TECK NINGSK URS

Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per 
nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.

TECK NINGSR ÄT TER

Aktieägares företrädesrätt utövas med 
stöd av teckningsrätter. Aktie ägare som 
på avstämningsdagen var registrerade 
som aktie ägare erhåller fyra (4) tecknings-
rätter per innehavd aktie i WeSC. Fem (5) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en 
(1) ny aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt 
att deltaga i Nyemissionen är den 18 juni 
2014. Aktierna i WeSC handlas exklusive 
rätt till deltagande i Nyemissionen från 
och med den 16 juni 2014. Sista dag för 
handel i aktien inklusive rätt till deltagande 
i Nyemissionen är den 13 juni 2014.

H A NDEL MED  
TECK NINGSR ÄT TER

Handel med teckningsrätter äger rum 
under perioden 23 juni till och med den 
2 juli 2014 på NASDAQ OMX First North. 
Banker och värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst 
med förmedling av köp och försäljning av 
tecknings rätter. Den som önskar köpa eller 
sälja teckningsrätter skall därför vända 
sig till sin bank eller fondkommissionär. 
Teckningsrätter måste säljas senast den 
2 juli 2014 eller användas för teckning av 
ny emitterade aktier senast den 7 juli 2014 
för att inte förfalla värdelösa.

TECK NINGSTID

Teckning av nya aktier skall ske under 
perioden 23 juni till och med den 7 juli 
2014. Efter teckningstidens utgång blir out-
nyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer, utan avisering från Euroclear, att 

bokas bort från VP-kontot. WeSCs styrelse 
äger rätt att förlänga tiden för teckning av 
aktier, vilket om det blir aktuellt, kommer 
att offentliggöras senast den 7 juli 2014.

INFORMATION FR Å N 
EUROCLE A R T ILL 

DIREK TREGISTRER ADE 
A K TIE ÄG A RE

Informationsbroschyr och förtryckt 
emissions redovisning med vid hängande 
inbetalningsavi samt en särskild 
anmälnings sedel sänds till de aktieägare, 
eller företrädare för aktieägare, i WeSC 
som på avstämningsdagen den 18 juni 2014 
är registrerade i den av Euroclear förda 
aktieboken och som äger rätt att teckna 
nya aktier. Av den förtryckta emissions-
redovisningen framgår bland annat antalet 
erhållna teckningsrätter och det hela antal 
nyemitterade aktier som kan tecknas. Den 
som var upptagen i den till aktie boken 
anslutna förteckningen över panthavare 
med flera under rättas separat. VP-avi som 
redovisar registreringen av teckningsrätter 
på aktieägarens VP-konto kommer inte att 
skickas ut. 

FÖRVA LTA RREGISTRER ADE 
INNEH AV

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i 
WeSC registrerat hos bank eller annan för-
valtare erhåller ingen informationsbroschyr, 
särskild anmälningssedel eller emissions-
redovisning från Euroclear. Teckning och 
betalning skall då istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare.

TECK NING OCH BE TA LNING

Teckning av aktier med stöd av tecknings-
rätter sker genom samtidig kontant betal-
ning senast den 7 juli 2014. Som framgår 
ovan har direktregistrerade aktieägare och 
företrädare för aktieägare från Euroclear 
erhållit en emissions redovisning med 
förtryckt inbetalningsavi samt en sär-
skild anmälningssedel. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den 
förtryckta inbetalningsavin eller med 
den särskilda anmälningssedeln – enligt 
fastställt formulär – i enlighet med nedan-
stående alternativ:

1) Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen er-
hållna teckningsrätter utnyttjas för teckning 
skall endast den förtryckta inbetalningsavin 

användas. Den särskilda anmälningssedeln 
skall inte användas. Observera att teckning 
är bindande.

2) Särskild anmälningssedel (I)
I de fall teckningsrätter förvärvas eller av-
yttras, eller ett annat antal tecknings rätter 
än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas, skall den 
särskilda anmälnings sedeln (I) användas 
som underlag för teckning med kontant  
betalning. Aktieägare skall på särskild 
anmälningssedel (I) uppge det antal 
aktier som denne tecknar sig för och på 
inbetalnings avin fylla i motsvarande belopp 
som skall betalas. Betalning sker således 
genom utnyttjande av inbetalnings avin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld an-
mälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Särskild anmälningssedel (I) 
kan erhållas från Remium. Kontakt med 
Remium tas på telefon enligt nedan. Ifylld 
anmälnings sedel skall i samband med 
betalning skickas eller lämnas på adress 
enligt nedan och vara Remium tillhanda 
senast den 7 juli 2014 klockan 15.00. 
Observera att teckning är bindande.

TECK NING UTA N  
FÖRE TR ÄDE SR ÄT T

För det fall inte samtliga nya aktier 
tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om fördelning av aktier 
som inte tecknats med före trädesrätt. 
Sådan fördelning skall i första hand ske 
till aktietecknare som tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat 
för teckning av aktier och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. I andra hand 
skall fördelning ske till övriga som anmält 
intresse av att teckna aktier utan stöd av 
teckningsrätter och, vid överteckning, i 
förhållande till tecknat belopp, och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Teckning av aktier utan företrädesrätt 
sker under samma period som teckning 
av aktier med företrädesrätt, det vill säga 
under perioden 23 juni till och med den 
7 juli 2014. Anmälan om teckning utan 
företrädesrätt sker genom att särskild 
anmälningssedel (II) för teckning av aktier 
i WeSC utan företrädesrätt ifylls, under-
tecknas och skickas till Remium på adress 
enligt nedan. Särskild anmälningssedel 
(II) kan erhållas från Remium på telefon 
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enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i 
samband med anmälan utan företrädesrätt. 
Den särskilda anmälningssedeln (II) skall 
vara Remium tillhanda senast kl. 15.00 den 
7 juli 2014. Om tilldelning sker kommer 
avräkningsnota att utfärdas och skickas 
till tecknaren, varvid teckningslikvid skall 
erläggas genom kontant betalning senast 
den dag som anges på avräkningsnotan. 
Något meddelande lämnas inte till dem 
som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid 
i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset 
enligt Erbjudandet, kan den som ursprung-
ligen erhållit tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Observera att teckning är 
bindande.

ADRE S S FÖR TECK NING

REMIUM NORDIC AB
EMISSION: WESC AB (PUBL)
KUNGSGATAN 12–14
111 35 STOCKHOLM

TELEFON: 08-454 32 00
TELEFAX: 08-454 32 01

BE TA LDA OCH TECK N ADE 
A K TIER ( BTA)

Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse att inbokningen 
av BTA skett på tecknarens VP-konto. 
Betalda tecknade aktier benämns BTA på 
VP-kontot till dess att Nyemissionen blir 
registrerad hos Bolagsverket. 

H A NDEL MED BTA

Handel med BTA kommer att ske på 
NASDAQ OMX First North från och med 
den 23 juni 2014 till dess att Nyemissionen 
har registrerats hos Bolagsverket.

REGISTRERING AV A K TIER

Så snart aktiekapitalökningen har regist-
rerats av Bolagsverket, vilket beräknas 
ske omkring den 28 juli 2014, omvandlas 
BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear. Avstämningsdag för omvandling 
beräknas infalla omkring den 29 juli 2014. 
VP-avi utsänds ej i samband med detta 
utbyte. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat erhålls 
information från respektive förvaltare.

R ÄT T T ILL  UTDELNING

De nya aktierna skall medföra rätt till vinst-
utdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att Nyemissionen har registrerats 
hos Bolagsverket och aktierna införts i 

aktieboken hos Euroclear. Styrelsen prövar 
årligen om förutsättningar finns för utskift-
ning genom inlösenprogram eller utdelning 
till Bolagets aktieägare. I övervägandet be-
aktar styrelsen flera faktorer, bland annat 
Bolagets verksamhet, rörelseresultat och 
finansiella ställning, aktuellt och förväntat 
likviditetsbehov, expansionsplaner och 
andra väsentliga faktorer. Styrelsen anser 
att likviditet som ej behövs i verksamheten 
eller för investeringar skall delas ut till 
Bolagets aktieägare. För räkenskapsåret 
2013 har årsstämman fattat beslut om att 
ingen utdelning skall lämnas. 

H A NDEL I  A K T IER

WeSCs aktier är upptagna för handel på 
NASDAQ OMX First North. Aktierna handlas 
med kortnamnet WeSC och ISIN-kod 
SE0001824103. Efter att Nyemissionen 
registrerats vid Bolagsverket kommer WeSC 
att ansöka om upptagande för handel av 
de nyemitterade aktierna på NASDAQ OMX 
First North. Aktierna beräknas bli föremål 
för handel omkring den 1 augusti 2014. 

OFFENTLIGGÖR A NDE AV 
TECK NINGSRE SULTAT  

I  NYEMIS SIONEN 

Snarast möjligt efter att teckningstiden 
avslutats och omkring den 14 juli 2014 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
Ny emissionen. Offentliggörande kommer 
att ske genom press meddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida. 

ÖVRIG INFORMATION

Bolaget äger inte rätt att avbryta Ny-
emissionen och har inte heller rätt att sätta 
ned det antal aktier som en teckning med 
stöd av teckningsrätter avser. För det fall ett 
för stort belopp betalats in av en tecknare 
kommer WeSC att ombesörja att över-
skjutande belopp återbetalas. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld anmälnings sedel kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om 
teckningslikvid inbetalats för sent eller 
är otillräcklig kan anmälan om teckning 
också komma att lämnas utan beaktande. 
Erlagd teckningslikvid kommer då att 
återbetalas. Bolaget har ej möjlighet att dra 
tillbaka Erbjudandet efter det att handeln 
med värdepappren inletts. Det finns inget 
lägsta eller högsta antal värdepapper eller 
investerat belopp som anmälan får avse.

Aktieägarna Theodor Dalenson (till-
lika styrelsens ordförande) och Evermore 
Global Advisors, LLC, för kunds räkning, 
har tillsammans med den externa inves-
teraren Servisen Investment Management 
AB genom teckningsförbindelser och 
emissions garantier åtagit sig att teckna 
de aktier i Nyemissionen som eventuellt 
inte har tecknas med eller utan stöd av 
teckningsrätter.

Remium agerar finansiell rådgivare och 
emissionsinstitut åt Bolaget i samband 
med Nyemissionen och har därigenom 
ekonomiska intressen i Erbjudandet. Inga 
fysiska eller juridiska personer inblandade 
i Erbjudandet har några ekonomiska eller 
andra relevanta intressen som har be tydelse 
för Erbjudandet. Aktierna i WeSC är inte 
föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte före kommit några 
offentliga uppköpserbjudanden i fråga om 
WeSCs aktier under det inne varande eller 
det föregående räkenskapsåret.

PROSPEK T OCH 
A NMÄ LNINGS SEDL A R

Prospekt och anmälningssedlar kan  
er hållas kostnadsfritt från WeSC  
(telefon: 08-46 50 50 00) eller Remium 
(telefon: 08-454 32 00, e-post:  
emissioner@remium.com). Prospektet kan 
även laddas ned från WeSCs och Remiums 
hemsidor www.wesccorp.com respektive 
www.remium.com. 
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VD HAR ORDET

är jag fick möjligheten att tillträda som VD för WeSC i 
oktober 2013 förstod jag att uppdraget skulle innebära 
många utmaningar, åtminstone under det första året. 
Jag fick dock ett brett mandat och tydliga direktiv från 
styrelsen som ansåg att Bolaget behövde en nystart. 

Tack vare ett stort engagemang från några av styrelseleda-
möterna och en engagerad styrelseordförande har vi i skrivande 
stund lyckats genomföra en stor del av de förändringar som var 
nödvändiga. Förändringarna har varit omfattande så väl i orga-
nisationen som i affärsstrategin och det var absolut nödvändigt 
att försöka genomföra omstruktureringen i snabb takt eftersom 
mycket hade utvecklats åt fel håll under de senaste två åren, 
och så väl den förra ledningen som en stor del av organisa-
tionen stod handfallen inför de extrema utmaningarna. Det 
som har förvånat mig är att WeSC trots ett par extremt svåra 
år har visat sig ha ett fortsatt starkt varumärke som präglas av 
en genuin känsla och uppskattas hos såväl distributörer som 
slutkunder.

De förändringar som har genomförts med bland annat en ny 
finanschef, en ny designchef, en ny VD och en helt ny organisa-
tion i USA där WeSC inför i år återtagit licensen och startat 
upp verksamheten i egen regi inför innevarande år är bara en 
liten del i det strategiska arbete som vi arbetar på. Det kanske 
viktigaste är att vi med styrelsens hjälp tagit fram ett nytt brand 
statement som skall vitalisera varumärket ytterligare och tydlig-
göra vart WeSC kommer ifrån och vart vi är på väg. Den korta 
sammanfattningen är: 

”A PREMIUM STREETWEAR BRAND BORN IN 
THE STREETS OF STOCKHOLM, OFFERING 

INNOVATIVE AND CONTEMPORARY CLOTHING AND 
ACCESSORIES FOR THE INTELLECTUAL SLACKER 
WHO IS SEEKING TO EXPRESS ORIGINALITY IN 

A WORLD OF UNIFORM THINKING”

Även om de flesta hörnstenar för att åter kunna bygga upp en 
sund och lönsam verksamhet är på plats återstår det en hel del 
arbete med såväl stora som små frågor. Bland det viktigaste 
under 2014 är att vi löser det långsiktiga rörelsekapitalbehovet 
som gör det möjligt att åter skapa tillväxt i verksamheten och 
att vi i fråga om vår designutveckling förmår att skapa produkter 
som håller en kvalitet som våra kunder känner är attraktiv och 
prisvärd. Mycket av det här arbetet har redan påbörjats, och 
jag och styrelsen räknar med att vi har löst såväl rörelsekapital-
frågan som det som kvarstår i frågan om finjustering av design, 
produktion och logistik under första halvåret 2014.

Sammantaget kan jag konstatera att de organisation- och 
affärsmässiga problem som fanns i Bolaget under förra året vida 
överträffade vad man kunde förväntat sig, men att dessa frågor i 
stort sett är lösta och att vi börjar se resultatförbättringar redan 
under andra halvåret av innevarande år och en lönsam utveckling 
från och med 2015.

Stockholm den 12 juni 2014

Johan Heijbel
Verkställande direktör
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DEN EUROPEISK A 
K L ÄDMA RK N ADEN

Den europeiska klädförsäljningen växte enligt MarketLine under 
2012 med 1,2 procent till 429,7 miljarder USD, vilket även mot-
svarade den årliga tillväxttakten mellan 2008–2012. Den tyska 
klädmarknaden utgör den största enskilda delen av den europeiska 
marknaden och uppgick till 18,4 procent av industrins samman-
lagda värde i Europa motsvarande 79 miljarder USD. Av WeSCs 
omsättning för 2013 härrör cirka 83 procent från den europeiska 
marknaden där de två största individuella marknaderna är Sverige 
med 27 procent av WeSCs omsättning och Storbritannien med  
14 procent av omsättningen.
 
Vid slutet av 2017 uppskattas den europeiska klädförsäljningen 
enligt MarketLine uppgå till 494 miljarder USD. Den tyska 
klädmarknaden väntas under 2017 motsvara 16,9 procent av den 
förväntade europeiska klädmarknaden år 2017.

DEN AMERIK A NSK A 
K L ÄDMA RK N ADEN

Den amerikanska klädmarknaden växte enligt MarketLine under 
2012 med 3,5 procent till 339 miljarder USD, motsvarande 27,1 
procent av den totala globala klädförsäljningen. Klädmarknaden  
i USA väntas enligt MarketLine accelerera i tillväxt under perioden 
2012–2017 och ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 4,7 procent 
under perioden för att år 2017 utgöra 27,3 procent av den globala 
klädmarknaden. Den årliga tillväxten under perioden 2008–2012 
uppgick till 2,9 procent. Den 1 december 2013 tog WeSC över 
USA-verksamheten från distributions- och licenstagaren SAOW, 
LLC, som ingår i samma företasgrupp som Oved Apparel  
Corporation. Av WeSCs omsättning för 2013 härrör cirka 4 procent 
från den amerikanska marknaden.

DEN ASIAT ISK A 
K L ÄDMA RK N ADEN

Klädmarknaden i Asien och Stillahavsområdet växte enligt 
MarketLine under 2012 med 3,9 procent till 338 miljarder USD. 
Kläd försäljningen i Kina utgör motsvarande 41,6 procent av den 
asiatiska klädmarknaden vilket motsvarar 149 miljarder USD. Den 
kinesiska klädmarknaden växte under perioden 2008–2012 med 
8,2 procent årligen att jämföra med 3,5 procent årlig tillväxt för 
hela klädmarknaden i Asien och Stillahavsområdet under mot-
svarande period.

Under femårsperioden 2012–2017 förväntas den årliga tillväxten 
i regionen, enligt MarketLine, uppgå till 5,8 procent. Under mot-
svarande period förväntas den kinesiska klädmarknaden växa 
med 9,2 procent på årsbasis till att 2017 uppgå till 218 miljarder 
USD, vilket motsvarar 14,0 procent av den globala klädmarknaden.

Globala klädmarknaden 2008–2017E

MARK NADSÖVERSIK T

WeSC ÄR VERKSAMT INOM DET ÖVRE 
MELL ANPRISSEGMENTET PÅ DEN GLOBAL A MARK NADEN 

FÖR STREETFASHION DÄR STARK A VARUMÄRK EN OCH 
T YDLIG A KONCEPT HAR ÖK AT I  BET YDEL SE .  WeSC HAR 

EN REL ATIV T  UNIK  POSIT ION INOM STREETFASHION 
OCH STR ÄVAR EF TER AT T ALDRIG ANVÄNDA PRIS 
SOM SÄL JARGUMENT.  MÅLGRUPPEN FÖR WeSCs 

PRODUK TER ÄR REL ATIV T  UNG OCH AT TR AHER AS AV 
BOL AGETS DESIGN,  HISTORIEN K RING WeSC SAMT 

VARUMÄRK ETS TROVÄRDIGHET.  I  NEDANSTÅENDE AVSNIT T 
REDOGÖRS FÖR DE ,  AV  ST YREL SEN,  SENAST K ÄNDA 

MARK NADSPROGNOSERNA .
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STREE T WE A R-MA RK N ADEN

Streetwear kan sägas ha sina rötter i punk- och skatekulturen 
som med hjälp av att ett flertal musikbands popularitet växte sig 
stark bland de unga i 80-talets USA. En stor del av influenserna till 
modegrenen har även kommit från hip hop- och rap-kulturen som 
i slutet av 80-talet tog över efter punken som “gatans musik”. Den 
skall dock inte förväxlas med hip hop-modet, som ofta består av 
stora, säckiga super size-plagg. Streetwear kan oftast betraktas 
som ett mer ledigt och bekvämt klädsätt som jeans, t-shirts 
en keps och ett par sneakers, men fortfarande med en visuell 
tilltalande effekt och sända ett budskap av frihet och oberoende.

Många av de ursprungliga streetwear-märkena som startades 
under 80-talet i USA och framför allt i Kalifornien har sen dess 
endast vuxit sig större och större och kan idag ses och köpas över 
hela världen. Det var inte bara i USA och Europa som streetwear-
marknaden exploderade, utan även i Japan. De japanska 
designteamen tog efter och på ett effektivt sätt kombinerade 
de amerikanska skate- och punk-influenserna med deras egna 
popkonst och kultur och gjorde det på ett sådant originellt och 
visuellt starkt sätt att dagens ledande amerikanska märken i sin 
tur börjat influeras av dem.

Under senare delen av 90-talet växte sig modegrenen ännu  
starkare tack vare av att många pop-, rock- och hip hopartister 
blev intresserade av att utforma och associera sitt namn med 
många av de stora aktörerna på marknaden.

På senare tid, i takt med internet och e-handelns ökande popula-
ritet, har modegrenen blivit alltmer lättillgänglig och givit plats för 
allt fler märken och förgreningar. Idag är gränserna för vad som 
kan kallas streetwear ganska diffusa och kan beskrivas på många 
sett och med många ord. Källa: Cyber Teddy, 2011

WeSC är verksamt inom det övre mellanprissegmentet på den 
globala marknaden för streetfashion som är en utveckling av 
streetwear med ett större inslag av mode. Streetfashion-mark-
naden har enligt Bolagets bedömning en relativt ung målgrupp 
med en mental ålder på 15–35 år och har utvecklats från att vara 
företrädesvis mansinriktad till att få en bredare kundgrupp där 
även i viss mån traditionellt mode nu har inslag av street-modet. 

KONK URRENTER

WeSCs konkurrenter skiljer sig något från marknad till marknad, men 
det finns ett antal globala varumärken som är återkommande på de 
flesta marknader, däribland ett antal större bolag vars varumärken 
är förknippade med brädsporter såsom skateboard, snowboard och 
surfing. Exempel på dessa är Billabong, Burton, Quiksilver/Roxy, 

Rip Curl och Volcom. Bolagen är mycket starka i USA, men har på 
senare år också expanderat kraftigt i Europa och övriga världen.

Det finns även ett kluster av mindre bolag som är fokuserade på 
andra delar av street-kulturen såsom till exempel street art (graffiti), 
skate, surf eller hip hop. Exempel på dessa varumärken är A 
Bathing Ape, Addict, Carhartt, Freshjive, RVCA, Supreme, Stüssy, 
Lrg och Obey. WeSC konkurrerar också till viss del med ett antal 
större modemärken som Adidas Originals, Nike, G-Star, och Diesel. 
Utöver dessa finns ett stort antal mindre modemärken som skiljer 
sig mycket från marknad till marknad. Här kan nämnas Acne, Cheap 
Monday, Alife, Marc by Marc Jacobs, Filippa K med flera.

DRIVK R A F TER 

Detaljhandeln påverkas av en rad externa faktorer. Under de 
senaste 20 åren har detaljhandeln genomgått en omfattande 
strukturomvandling. Bland de mest påtagliga är en tilltagande 
geografisk koncentration till stora regioner, med stabil ekonomisk 
aktivitet, eller regioner med speciella förutsättningar men också 
en tilltagande koncentration till några marknadsplatser. Källa: 
Handelns utvecklingsråd

Det är Bolagets bedömning att de viktigaste faktorerna är 
förändringar i BNP, utvecklingen av disponibel inkomst, skatte- 
och ränteläget samt konsumenternas syn på såväl sin egen 
privat ekonomiska situation som på den generella ekonomiska 
utvecklingen. Demografi är ytterligare en faktor som påverkar 
detaljhandelns efterfrågan. En successiv förskjutning mot 
åldersgruppen 30–60 år medför att dessa utgör en relativt större 
andel av befolkningen vilket gör att den åldersgruppen också 
ökar i betydelse för all detaljhandel enligt WeSC. För WeSC, som 
en relativt liten aktör på denna marknad, bedöms dock framtiden 
till största del vara avhängig förmågan att vara ett attraktivt 
varumärke för sin målgrupp. WeSC kommer dock alltid påverkas 
av externa faktorer och måste anpassa sin verksamhet utefter de 
gällande marknadsförutsättningarna.

TRENDER

Marknadstrenderna inom klädmarknaden utgörs enligt WeSCs 
bedömning främst av fortsatt utveckling mot att kunden söker 
mer värde för pengarna. Den internetbaserade e-handeln för-
väntas fortsätta att öka. Dessutom förväntas att multi channel 
retailing, det vill säga att konsumenterna spenderar mer tid online 
för köpförberedelser, samt sociala medier blir allt viktigare för 
köpprocessen. En annan trend är ett ökat konsumentmedvetande 
om miljö- och närmiljöpåverkan till följd av klädproduktionen samt 
förändrad geografisk segmentering avseende klädmarknaden.
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E-handel
Konsumenternas mognad att handla från e-handelsbutiker har 
ökat. Enligt MarketLine har den globala e-handeln vuxit med 
tvåsiffriga procenttal sedan 2007. Tillväxten under 2011 mot-
svarade 17,9 procent. År 2011 uppgick omsättningen för den 
globala e-handeln till 381 miljarder USD varav kläder, skor och 
accessoarer utgjorde 68 miljarder USD motsvarande 12,8 procent. 
E-handlarnas butiker utvecklas alltmer. Som exempel kan nämnas 
användandet av filmer, zoomfunktioner, stylingförslag och sociala 
medier för att ge en positiv köpupplevelse. Det är Bolagets 
bedömning att e-handeln kommer att fortsätta nå en större andel 
av den totala handeln, delvis på den fysiska handelns bekostnad. 
På flera av WeSCs marknader är en internetbaserad återförsäljare 
den största eller en av de största detaljisterna. 

Multi channel retailing
Multi channel retailing innebär att kunderna i allt större utsträck-
ning förbereder köp genom att söka information i förväg. Pris-
jämförelsesajter, konsumentbloggar, modebloggar, e-handelssajter 
med mera underlättar för kunderna att göra rationella val. Internet 
och all den information som finns tillgänglig där har skapat en 
kund som är kunnig, påläst och krävande. Men multi channel retai-
ling kan också medföra att kunden på plats i butiken blir mindre 
krävande eftersom han eller hon är mer säker på sina val. Multi 
channel retailing förekommer både på nätet och i fysiska butiker. 
Först nätet, sedan besök i butiken, tillbaka till nätet ytterligare en 
gång för att sedan avsluta köpet i butiken. Konsekvensen av pre-
trading är att konsumenterna har möjlighet att fatta mer rationella 
beslut, vilket medför en bättre fungerande marknad och därmed 
förutsättningar för ökad konkurrens. Källa: Globala MegaTrender, 
PWC, 2011

Ökat konsumentmedvetande
Konsumenternas medvetande om miljöpåverkan av produktion 
och lokala produktionsförhållanden bedöms av Bolaget löpande 
komma att bli mer markant allteftersom nya rapporter om 
påverkan och förhållanden publiceras, vilket bland annat under-
lättas genom ökat användande av sociala medier för informations-
spridning. I takt med att fler aktörer uppmärksammar miljöfrågor 
och etiska förhållanden bedöms även det allmänna medvetandet 
öka i dessa frågor.

Förändrad geografisk segmentering
Enligt information från MarketLine förväntas en allt större andel av 
den globala klädförsäljningen härröra från nya geografiska mark-
nader såsom Asien, Afrika och Sydamerika. Den genomsnittliga 
årliga tillväxten i Asien under perioden 2008–2017 bedöms enligt 
MarketLine uppgå till 4,8 procent att jämföra med den globala 
och europeiska klädmarknadens årliga genomsnittliga tillväxt om 
3,8 respektive 2,1 procent. Diagrammen nedan visar den globala 
klädmarknadens sammansättning år 2012. 

EUROPA, 34%

MELLANÖSTERN OCH 
AFRIKA, 3%

ASIEN, 27%

AMERIKA, 35%

GLOBA L A K L ÄDMA RK N ADEN  
GEOGR A FISK SEGMENTERING 2012
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HUR DE T BÖRJADE

Idén med WeSC var att göra streetfashion 
för en något mer mogen målgrupp, något 
som dåtidens streetwear inte kunde er-
bjuda. För att finansiera uppbyggnaden av 
det egna varumärket distribuerade WeSC 
under de första åren även amerikanska 
skate- och snowboardrelaterade varu-
märken på den svenska marknaden, men 
endast ett år efter starten stod WeSCs 
egna produkter för hälften av omsätt-
ningen. 2003/2004 kom det stora genom-
brottet i Sverige. Försäljningen ökade med 
93 procent, från 33 MSEK till 64 MSEK, 
varav mer än 80 procent härstammade från 
Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta 
räkenskapsår till cirka 7 MSEK. I samband 
med det upphörde distributionen av andra 
varumärken i Sverige och fullt fokus lades 
istället på Bolagets egna produkter. 

DE T INTERN ATIONELL A 
GENOMBROT TE T

Redan från början fanns det ett internatio-
nellt fokus i Bolaget varför WeSC valde att 
knyta till sig åtta internationella distribu-
törer. 2004/2005 kom det internationella 
genombrottet. Omsättningen ökade med 
70 procent, från 64 MSEK till 110 MSEK, 
och exporten översteg nu försäljningen i 
Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta 
räkenskapsår till cirka 1 MSEK. WeSC fick 
på kort tid många av de mest prestigefulla 
återförsäljarna inom streetfashion som 
återförsäljare av WeSC-produkter. 2004 
etablerades det helägda dotterbolaget We 
Superlative Conspiracy Inc. och WeSCs 
produkter började säljas i USA via en agent.  
En konceptbutik med bra läge i Los Angeles 
öppnades. Året därpå intensifierades USA-
satsningen när WeSC tog över distribution 

och försäljning i egen regi. I samband 
med detta blev Nove Capital Bolagets 
nya huvudägare. Det amerikanska lagret 
lades ut på en tredje part och ett eget 
kontor etablerades i Los Angeles. Hösten 
2006 flyttade Bolagets verkställande 
direktör, Greger Hagelin, till USA för att 
fokusera på den amerikanska verksam-
heten. 2008/2009 visade den amerikanska 
verksamheten en försäljningstillväxt på 91 
procent och USA blev därmed den största 
marknaden för WeSC. I samband med 
detta flyttade Greger Hagelin tillbaka till 
Sverige för att fokusera mer på Europa och 
Asien. 2009/2010 fortsatte Bolaget att växa 
med starkt kassaflöde. 2010/2011 stod 
exporten för 84 procent av omsättningen. 
Under 2011/2012 såg WeSC över distri-
butionen, vilket bland annat resulterade 
i att man förvärvade 49 procent av den 
norska distributören samt förvärvade 100 
procent av Bolagets engelska distribution. 
Under december 2013 tog WeSC tillbaka 
distributionsverksamheten i USA efter att 
den har varit utlicensierad sedan 2012.

Eurokrisen, nyemissioner och 
ledningsförändringar
Under hösten 2011 inleddes en period av 
minskad försäljning inom viktiga segment 
och marknader som primärt var relaterad till 
europeiska kunders betalnings svårigheter 
och en svagare utveckling för detaljhandeln 
generellt.

För att minska Bolagets kostnader och 
effektivisera verksamheten inleddes en 
rad strukturella förändringar under hösten 
2011. Detta resulterade bland annat i att 
Bolaget förvärvade 49 procent av WeSCs 
norska distributör och förvärvade Bolagets 
engelska distributör i sin helhet. Under 
våren 2012 tecknades vidare ett licensavtal 

för återförsäljarverksamheten i USA som 
under en lång period dragits med  
be tydande lönsamhetsproblem.

Mot bakgrund av den svaga marknads-
utvecklingen beslutade WeSC att under 
hösten 2012 genomföra en nyemission
med företrädesrätt för Bolagets aktie-
ägare med huvudsyfte att stärka Bolagets 
kapitalbas. Styrelsens beslut var villkorat 
av godkännande vid extra bolagsstämma 
den 23 november 2012. Nyemissionen 
fulltecknades och Bolaget tillfördes cirka 
21 MSEK. Under första halvåret 2013 
fortsatte den svaga utvecklingen. I tillägg 
lyckades WeSC inte med att få fram en del 
produkter där Bolaget tidigare varit fram-
gångsrikt. Allt detta ledde till att WeSC har 
tvingats till ytterligare omstruktureringar 
och besparingsåtgärder. Bolagets opera-
tiva kostnader minskade under perioden 
januari–juni 2013 med 28 procent jämfört 
med samma period föregående år.

Den försämrade försäljningen, lägre 
marginaler tillsammans med den stora 
kapitalbindningen i kundfordringar i 
kombination med minskade rörelsekrediter 
från Bolagets kreditgivare ledde vidare till 
en besvärlig likviditetssituation. Styrelsen 
för WeSC beslutade därför den 27 augusti 
2013 om att föreslå en extra bolagsstämma 
att besluta om en fullt garanterad före-
trädesemission om cirka 55,4 MSEK.

Styrelsen beslutade i samband med 
offentliggörandet av Nyemissionen om 
ledningsförändringar som innebar att 
Greger Hagelin övergick till att fokusera på 
varumärke, försäljning och marknadsföring 
som President i dotterbolaget We Inter-
national AB och att Johan Heijbel utsågs 
till tf. verkställande direktör för WeSC AB.

HISTORIK

WeSC GRUNDADES ÅR 20 0 0 AV GREGER HAGELIN, 
DAVID HEDMAN,  PONTUS K ARL SSON,  INGEMAR 

BACK MAN,  MAT TIAS HALLENCREUTZ OCH TORBJÖRN 
GUNNAHR,  ALL A MED EN GEMENSAM BAKGRUND 

INOM SK ATE-  OCH SNOWBOARD.
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2000/2001

WeSC grundas av Greger Hagelin,  
David Hedman, Pontus Karlsson,  
Ingemar Backman, Mattias Hellencreutz 
och Torbjörn Gunnahr. Bolaget distribuerar 
amerikanska skate- och snowboardvaru-
märken i Sverige för att finansiera upp-
byggnaden av det egna WeSC-varumärket. 
Åtta internationella distributörer.

2001/2002
Över hälften av omsättningen kommer från 
WeSC-produkter.

2002/2003
Vinner priset ”Best new sportswear brand 
of the year”.

2003/2004
Distributionen av andra varumärken i 
Sverige upphör – fullt fokus på WeSC-
produkter.

2004/2005
Exportförsäljningen överstiger 50 procent 
av den totala omsättningen. Egen koncept-
butik i Los Angeles öppnas. Det helägda 
dotterbolaget We Superlative Conspiracy 
Inc. startas och WeSCs produkter börjar 
säljas i USA via agent. Öppnar koncept-
butik Seoul. Samarbete med Adidas 
Originals.

2005/2006
Nove Capital investerar i Bolaget och blir 
ny huvudägare. Sätter upp egen organisa-
tion i USA och tar över grossistverksam-
heten i USA i egen regi. Konceptbutik i 
New York öppnas. Öppnar konceptbutiker i 
Porto och München. Lanserar en reseguide 
och gör en telefon med Nokia.

2006/2007
Konceptbutiker i Wien och Berlin öppnas. 
Outsourcing av lager i USA.

2007/2008
Nya produktgruppen hörlurar lanseras. 
Konceptbutik i Paris invigs. WeSC-
samarbete med Pepsi lanseras i USA. Som 
en del i lanseringen anordnar WeSC den 
officiella efterfesten till MTV Music Awards 
i Las Vegas. WeSC genomför ägarspridning 
genom en nyemission och noteras på 
NASDAQ OMX First North.

2008/2009
Efter en försäljningsökning på närmare 80 
procent för helåret är USA WeSCs största 
marknad. Den framgångsrika lanseringen 
av accessoarer och hörlurar fortsätter. 

Ett nytt samarbete inleds mellan WeSC 
och Nokia. En ny konceptbutik etableras i 
London. 

2009/2010
Försäljningen fortsätter att öka, framförallt 
i USA. WeSC uppnår lönsamhet i USA. 
WeSC utvecklar ett skosortiment
för lansering på Bolagets internationella 
säljmöte i juli 2010. Ett nytt antal koncept-
butiker öppnas runt om i världen och flera 
planeras.

2010/2011
Framgångsrik lansering av WeSC Foot-
wear. WeSC tar över Danmark i egen regi. 
WeSC vinner Habits modeexportpris. Två 
nya konceptbutiker i egen regi öppnas 
i Aspen, USA och Santa Monica, La, 
USA. Sex nya distributörsbutiker öppnas 
i London, Antwerpen, Amsterdam, Hong 
Kong och Oslo. Exporten utgör 84 procent 
av omsättningen.

2011/2012
WeSC öppnar nya butiker i Chamonix, 
Frankrike och Montreal, Kanada. WeSC 
förvärvar 49 procent av aktierna i Bolagets 
norska distributör och 100 procent av 
aktierna i Bolagets engelska distributör. 
De tuffa marknadsförutsättningarna samt 
försämrade bruttomarginaler leder till att 
en rad strukturella förändringar genomförs. 

2012/2013
WeSC träffade i maj 2012 ett licensavtal 
med SAOW, LCC, som ingår i samma 
företagsgrupp som New York-baserade 
Oved Apparel Corporation, avseende den 
amerikanska marknaden. Årsstämman 
fattade beslut om att ändra Bolagets 
räkenskapsår till perioden 1 januari – 31 
december. WeSCs styrelse beslutade i 
början av november 2012 att genomföra 
en nyemission om cirka 21 MSEK med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare med 
huvudsyfte att stärka Bolagets kapitalbas. 
Marknadssituationen är fortsatt utmanande 
för Bolagets distributörer i södra Europa. 
Bolaget bevakar och analyserar löpande 
utvecklingen för enskilda marknader och 
distributörer. 

2013
I slutet av augusti tillsätts Johan Heijbel 
som VD för Koncernen. Nytt designteam 
för WeSC anlitas. Omstrukturering i led-
ningen i form av en ny CFO och säljchef. 
Under våren tecknas ett distributionsavtal 
med Yun San Corporation för Asien, samt 
ett licensavtal för Australien. Under senare 

delen av året tar WeSC tillbaka USA under 
egen regi från den tidigare licenstagaren 
SAOW, LLC, som ingår i samma företas-
grupp som Oved Apparel Corporation. 
WeSCs styrelse beslutade i september 
2013 att genomföra en nyemission om 
cirka 55 MSEK med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare med huvudsyfte att 
stärka Bolagets kapitalbas.

2014
Den 11 februari 2014 hölls en extra bolags-
stämma där beslut fattades om ett förnyat 
konvertibelprogram riktat till personalen 
att ersätta tidigare personalkonvertibel 
om totalt 13,4 MSEK. Konverteringskursen 
fastställdes till 5 SEK per aktie, vilket inne-
bär en maximal utspädning uppgående till 
10,4 procent. WeSC har genomfört samt-
liga planerade ledningsförändringar i såväl 
moderbolaget som i dotterbolagen i USA 
och Storbritannien. Johan Heijbel tillträdde 
som VD, Carl Nordstrand tillträdde som 
finanschef och Mattias Sahlin som design-
chef. Sälj- och Marknadsavdelningarna har 
slagits ihop för att få en effektivare organi-
sation under ledning av Anders Holmberg. 
Aktivistverksamheten har till stora delar 
omorganiserats och nya mål för denna 
verksamhet definierats. I USA har Joseph 
Janus tillträtt som VD för WeSC America 
och han har även fått en utökad roll i 
koncernorganisationen, där han kommer 
att arbeta med varumärkesfrågor. Detta 
innebär bland annat att Greger Hagelin 
inte längre har några uppdrag för Bolaget. 
Under året har WeSC kunnat presentera 
två nya distributörsdrivna konceptbutiker i 
storstäder på två olika marknader. Vidare 
räknar Bolaget med att under hösten kunna 
presentera nya intressanta samarbeten 
(capsules) inom såväl kollektionen som på 
tillbehörssidan. WeSCs styrelse beslutade 
i april 2014 att genomföra Nyemissionen 
om cirka 46,2 MSEK med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare med huvudsyfte 
att stärka Bolagets kapitalbas. Den 15 maj 
2014 beslutade den extra bolagsstämman i 
enlighet med styrelsens förslag.

VIK T IG A H Ä NDEL SER
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AFFÄRSIDÉ ,  V ISION, 
MÅL OCH STR ATEGIER

När WeSC grundades år 2000 utgjordes streetwear till största 
delen av basplagg som t-shirts, kepsar och jeans. Målgruppen var 
unga killar. Tio år senare har streetwear utvecklats mot ökade  
inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag 
av street. Den utvecklingen är grunden till premium streetwear 
– ett begrepp som WeSC var först med att lansera. WeSCs 
målgrupp består till lika delar av killar och tjejer, vilket särskiljer 
Bolaget från flera av sina konkurrenter inom segmentet.

WeSCs största framgångsfaktor är det starka varumärket. WeSC 
är och ”lever” sitt varumärke, vilket är en förutsättning för att 
lyckas bygga ett starkt varumärke inom Bolagets segment. WeSCs 
målgrupp ”intellektuella slackers” går inte att köpa, man måste 
förtjäna sin position. Det är en av anledningarna till att Adidas, 
Pepsi och Nokia valde att vända sig till WeSC när de ville nå 
målgruppen.

En annan framgångsfaktor är WeSCs innovativa och effektiva 
marknadsföringsmetod, där WeSC kommunicerar via We-
Aktivister, informella varumärkesambassadörer som är starka och 
framgångsrika individer, hängivna sin sysselsättning och WeSC. 
WeAktivisterna kan vara allt ifrån artister, skateboard- och snow-
boardåkare till fotografer, musiker, DJ:s och andra personer som 
är extremt bra på det de gör, kända som okända. We Aktivisterna 
delar en ”streetmentalitet” och varje aktivist fungerar som en 
individuell ambassadör för sin respektive subkultur.

A FFÄ RSIDÉ

Att under varumärket WeSC designa, marknadsföra och sälja 
kläder, accessoarer och andra relaterade produkter inom seg mentet 
premium streetwear på den internationella marknaden.

VIS ION

Att bli det mest kreativa varumärket inom segmentet streetwear, 
där Bolaget ska ta traditionell streetwear till nästa nivå genom att 
vara länken mellan traditionellt mode och streetwear.

OPER ATIVA MÅ L

Att sprida ”Superlative Conspiracy” och WeSC till ”intellektuella 
slackers” och därigenom göra världen lite roligare och mer kreativ 
samt att ge målgruppen en kanal att lättare kommunicera sina 
värderingar och tillhörighet genom.

F IN A NSIELL A MÅ L OCH UTDELNING

Bolagets långsiktiga målsättningar är att nå försäljningstillväxt 
om 15–20 procent i lokala valutor och en rörelsemarginal om 
minst 10 procent. Under 2014 kommer dock WeSC att prioritera 
lönsamhet framför tillväxt.

Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för utdelning eller 
utskiftning genom exempelvis inlösenprogram till Bolagets aktie-
ägare. Styrelsen anser att likviditet som ej behövs i verksamheten 
eller för investeringar i fortsatt expansion skall delas ut till Bolagets 
aktieägare. För räkenskapsåret 2013 beslutade års stämman 2014 i 
enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas.

STR ATEGI

WeSC skall nå sina operativa och finansiella mål genom högre 
penetration på befintliga marknader och etablering av WeSC på 
nya marknader. 

STREET WE AR ÄR ET T  AV DE SNABBAST VÄ X ANDE 
SEGMENTEN INOM K L ÄDBR ANSCHEN.  WeSCs V ISION ÄR 

AT T BLI  ET T  LEDANDE VARUMÄRK E INOM DET TA SEGMENT. 
VARUMÄRK ET F INNS FÖR NÄRVAR ANDE REPRESENTER AT 

I  25  L ÄNDER GENOM 2  6 0 0  ÅTERFÖRSÄL JARE OCH 
25  EGNA OCH DISTRIBUTÖRSDRIVNA KONCEPTBUTIK ER. 
OMSÄT TNINGEN UPPGICK UNDER DET R ÄK ENSK APSÅRET 
1  JANUARI  –  31  DECEMBER 2013 T ILL  19 5  MSEK V ILK ET 
MOTSVAR AR ÖVER 1  MIL JARD SEK I  KONSUMENTLEDET. 
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VERKSAMHETS-
BESK RIVNING

VA RUMÄ RK E OCH PRODUK TER

Begreppet ”WeAretheSuperlativeConspiracy”, är svårt att göra 
rättvisa på svenska, men kan fritt översättas till ”Vi är den över-
lägsna sammansvärjningen”. Det är en ironisering av att WeSCs 
nätverk skulle vara den ultimata konspirationen av människor. Just 
vi-känslan, gemenskap och att uträtta något tillsammans, är en 
viktig del av Bolagets filosofi. Därtill är kreativitet, punkmentalitet 
och att göra saker på nya sätt, våga utmana etablissemanget och 
gå sin egen väg viktiga hörnstenar i WeSC. 

Att ha kul är också en del av WeSC. Humor, ofta av ironisk karaktär, 
används mycket i marknadskommunikationen.

Varumärket WeSC
WeSCs varumärke utgör grunden för hela Bolaget och aktörer 
inom WeSCs nätverk såsom distributörer och återförsäljare 
kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de följer reglerna 
för hur varumärket ska presenteras. Bolaget verkar vidare för 
att ingen otillåten användning av dess kännetecken sker, såsom 
piratkopiering eller andra varumärkesintrång. WeSC arbetar kon-
tinuerligt med varumärkesskydd i samtliga länder där Bolaget har 
försäljning samt på ett flertal andra marknader där det antingen 
finns planer på försäljning eller där Bolaget bedömt att det finns 
stor risk för kopiering. WeSC har dessutom kontinuerlig bevakning 
av andras eventuella registreringar av namnet WeSC. 

Design
WeSC designar premium streetwear. Det är streetwear med en 
högre modegrad; en blandning av traditionell streetwear och 
rådande mode. Det kan vara ett traditionellt streetwear-plagg som 
utförs i ett nytt material som vanligtvis används mer inom mode. 
Det kan också vara ett typiskt modeplagg som utförs med detaljer 
som är karakteristiska för streetwear. Designen är enkel och stilren 
i jämförelse med mer traditionell streetwear och upplevs som 
innovativ, lekfull och utmanande. Produkterna kännetecknas av 
funktion, kvalitet och genomtänkta detaljer. 

WeAktivisterna är involverade i designarbetet och bidrar genom 
inspiration, formgivning och marknadsföring till starka och trend-
sättande kollektioner.

WeSC designar för den kultur Bolaget befinner sig i och gör sina 
egna tolkningar av samtidens trender vilket lett till att varumärket ses 
som nyskapande. WeSC var till exempel bland de första i sin genre 
att göra repetitiva grafiska mönster som placeras över hela plagget. 

Produktutbud
WeSCs sortiment är fördelat på två huvudkollektioner om året, 
höst- och vårkollektionen. Varje huvudkollektion utgörs av cirka 
300 produkter som i sin tur utkommer i genomsnitt tre olika färger. 
Utöver huvudkollektionerna gör WeSC även två mellan-kollektioner 
– vinter respektive sommar. Mellankollektionerna är betydligt 
mindre. Mellankollektionerna medför att återförsäljarna kan sprida 
inköpsvolymerna på fler inköps-/leveranstillfällen, vilket minskar 
deras risk och kapitalbindning. Mellankollektionerna är även ett 
sätt att tillfredsställa nyhetsbehovet i butikerna. Många konsu-
menter besöker regelbundet sina favoritbutiker och varumärkena 
måste därför kontinuerligt leverera nyheter till butikerna för att 
hålla de mest initierade konsumenterna intresserade.

WeSC

DISTRIBUTÖR GROSSIST-
VERKSAMHET

DETALJIST-
VERKSAMHET

ÅTERFÖRSÄLJARE

KONSUMENT

Försäljning
WeSCs affärsmodell bygger på tre distributionskanaler; distribu-
törer, grossistverksamhet och detaljistverksamhet. Huvuddelen 
av produktionen sker mot lagda förorder vilket minimerar risk och 
lageruppbyggnad, vilket i sin tur möjliggör en effektiv kapital-
hantering. 

Affärsmodell
WeSCs distributörer köper varor av WeSC och ansvarar sedan 
själva för leverans och fakturering till återförsäljare. I Sverige, 
Danmark, England, Tyskland och Österrike driver WeSC egen 
grossistverksamhet vilket innebär direktförsäljning till fristående 
återförsäljare. 

Distributörerna köper WeSCs varor till ett lägre pris än åter-
försäljarna vilket innebär att WeSCs bruttomarginaler är högre 
på de marknader där man har egen grossistverksamhet. WeSC 
bedriver även egen detaljistverksamhet och äger idag sju 
WeSC-butiker, varav fem konceptbutiker, som säljer direkt till 
konsument. Detaljistverksamheten är den distributionskanal som 
ger de högsta bruttomarginalerna eftersom WeSC säljer direkt till 
konsument utan mellanled. WeSC har under ett år fyra så kallade 
införsäljningsperioder – en period för varje kollektion. WeSC har 
två huvudkollektioner (vår och höst) samt två mellankollektioner 
(sommar och vinter). Dessa säljs in cirka fyra till sex månader före 
leverans.

Under fyra införsäljningsperioder lägger återförsäljare och 
distributörer order på den aktuella kollektionen utifrån visnings-
kollektioner. Distributörerna har säljrättigheter för specifika 
geografiska marknader, vanligen ett land, och lägger vid varje 
ordertillfälle en samlad order för nätverket av återförsäljare på 
respektive marknad. Distributörernas samlade order adderas 
till den mottagna ordern från WeSCs egna säljare i grossist-
verksamheten och den order WeSC lägger för den egna 
detaljistverksamheten. Den samlade ordern ligger till grund för 
produktion och leverans. 
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Nya marknader och högre penetration på befintliga marknader
WeSC har idag försäljning över 1 MSEK på 25 marknader på års-
basis: Australien, Benelux, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 
Italien, Japan, Kanada, Kina, Norge, Nya Zeeland, Portugal,  
Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike. Här-
utöver säljer WeSC produkter på en rad ytterligare länder och 
marknader där årsomsättning understiger 1 MSEK. Ambitionen är 
att bli ett framträdande varumärke i de butiker där WeSC är repre-
senterat. WeSCs framtida expansion och tillväxt skall genereras 
både av fler återförsäljare per marknad och av högre genom-
snittsorder per återförsäljare. WeSC avser även att expandera och 
öppna upp verksamhet tillsammans med partners på nya mark-
nader i Europa, Sydamerika och Asien under de närmaste åren. 

Egna marknader
Vid verksamhetsårets utgång hade WeSC egen verksamhet på 
fem geografiska marknader, Sverige, Danmark, England, USA, 
Tyskland och Österrike. 

Marknader under licensavtal 
Under 2013 ingick WeSC i ett licensavtal med Ultimate Creative 
Agencies PTY Ltd. avseende den australiska marknaden, vilken 
lämpar sig mycket väl för en utlicensiering, inte minst då det geogra-
fiska läget innebär en omvänd säsongscykel. UCA har en lång och 
framgångsrik historik av att bedriva försäljning inom det segment av 
livsstils varumärken som WeSC tillhör. WeSC får redan från start en 
upparbetad distribution via varuhuskedjan Myer, som närmast kan 
beskrivas som Australiens motsvarighet till Bloomingdales i USA.

Egen distributionsverksamhet
Egen distributionsverksamhet ger ökad kontroll över marknaden 
samt möjlighet till högre marginaler samtidigt som Bolaget får en 
ökad lagerrisk. Den egna distributionsverksamheten kan antingen 
bestå av säljpersonal anställd av WeSC eller som i Tyskland och 
Österrike av agenter. Agenterna får provision från WeSC baserad 
på WeSCs erhållna betalningar från återförsäljarna. Kostnaderna 
för agenterna är rörliga eftersom de är kopplade till försäljnings-
volymen medan kostnaden för distributionsverksamhet med egen 
säljpersonal är av mer fast karaktär. I Sverige, England och USA 
driver WeSC även egna butiker. 

Distributörsdrivna marknader
På de marknader där WeSC ej bedriver egen verksamhet arbetar 
WeSC med självständiga distributörer som var och en represen-
terar WeSC på sin marknad. Dessa köper WeSCs varor och säljer 
under eget ansvar till återförsäljarna. WeSC tillämpar en selektiv 
distributionsstrategi och samarbetar endast med de återförsäljare 
som bäst kan representera varumärket. I Norge äger WeSC 49 
procent av lokala distributören. Flera av WeSC distributörer driver 
egna konceptbutiker. 

Konceptbutiker
WeSC hade per den 31 december 2013 25 konceptbutiker varav 
fem egna butiker; tre i Stockholm, en i London och en i New 
York. Konceptbutikerna skapar varumärkeskännedom och är ett 
effektivt sätt att visa upp WeSCs hela sortiment och kommunicera 
vad WeSC står för. 

FÖRSÄ L JNINGS STR ATEGI

ÖVRIGA EUROPA (42%) STORBRITANNIEN (14%)

SVERIGE (27%)USA (4%)

ÖVRIGA VÄRLDEN (14%)

Bolaget har historiskt i huvudsak beställt endast de volymer som 
motsvaras av orderstocken. För vissa nyckelprodukter lägger  
Bolaget en extraorder för att under säsongen ha möjlighet att 
maximera försäljningen (så kallad omgåendeförsäljning). Nyckel-
produkterna består av produkter som WeSC av erfarenhet vet säljer 
bra. Därmed kan WeSC omgående under säsongen leverera mer 
av dessa produkter till återförsäljarna. WeSC erbjuder möjlighet att 
komplettera vissa produkter i säsong.

När det gäller produktgruppen hörlurar sker huvuddelen av försälj-
ningen till omgåendeförsäljning. Idag säljs merparten av WeSCs 
hörlurar av distributörer som är speciellt inriktade på marknaden för 
konsumentelektronik.

OMSÄT TNINGSFÖRDELNING  
PER MA RK N AD 2013
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Samtliga order från distributörer, återförsäljare och den egna 
detaljistverksamheten summeras och fördelas ut på de olika 
leverantörerna. När produktionen hos en leverantör är klar beror 
distributionsvägen på var leverantören är belägen i förhållande till 
varornas destination. Varor med ursprung i Asien skickas direkt 
till respektive distributör om denne befinner sig utanför Europa. 
Varor från Asien som skall till distributör i Europa passerar WeSCs 
lager i Borås som drivs av en extern part. De varor som har 
ursprung i Portugal och sin destination utanför Sverige går direkt 
från leverantör till respektive distributör. Varje distributör ansvarar 
själv för ompackning, orderplock, lagerhållning och leverans ut till 
återförsäljare.

Säsongsvariationer
Klädbranschen generellt sett är påverkad av säsongsvariationer på 
grund av olika kollektioner och olika försäljningsperioder. I WeSC-
koncernen är kostnaderna relativt konstanta under räkenskaps-
året, medan försäljningsvolymerna och därigenom omsättningen 
varierar mellan kvartalen. Säsongsvariationer påverkar även 
Bolagets rörelseresultat och likviditet.

Marknadsföring
WeSC blev tidigt kända för sin trovärdiga och kostnadseffektiva 
marknadsföring. Med små resurser lyckades Bolaget skapa 
efterfrågan hos sin målgrupp genom informella samarbeten med 
de mest initierade inom streetkulturen internationellt, vilka i sin 
tur spred varumärket vidare, så kallad ”guerilla marketing”. We-
Aktivisterna (WeActivist®) är centrala i marknadsföringen och en 
del av ”the Superlative Conspiracy”.

WeSC har en bred marknadsföringspalett och producerar bland 
annat kataloger, marknadsföringsmaterial för återförsäljare,  
annonser, webbsidor, reklamfilmer och diverse events som mässor, 
modevisningar, skateboardtävlingar och fester. Aktiviteterna hålls 
ihop av ett gemensamt tema varje säsong. Det mesta produceras 
i den egna organisationen och implementeras sedan på de olika 
marknaderna. Att skapa den rätta WeSC-känslan är viktigt, och 
eftersom kreativitet är en av hörnstenarna för WeSC är resultatet 
innovativa och relativt oväntade kampanjer. Målet är att mål-
gruppen ska finna marknadskommunikationen så intressant att 
kunderna förutom att gilla varumärket och köpa produkterna 
också berättar om det för sina vänner. WeSC är inte bara pro-
dukter – det är ett varumärke man vill vara delaktig i och ha roligt 
tillsammans med – kampanjerna, teman och livsstilen.

Centrala i marknadsföringen är WeAktivisterna som fungerar som 
informella ambassadörer för varumärket. Kännetecknande för 
WeAktivisterna är att de är framgångsrika och erkända inom sin 
nisch, ibland kända och ibland okända för en bredare målgrupp.  
De är entreprenörer som går sin egen väg och är starka nog att vara 
ödmjuka. WeSC har WeAktivister inom ett brett fält av områden, allt 
från skateboardåkare, snowboardåkare, skådespelare och artister 
till DJ:s, klubbägare, fotografer, konstnärer och stjärnkockar. WeSC 
aktiverar WeAktivisterna, och de i sin tur aktiverar Bolaget genom 
events, utställningar, tävlingar, marknadsföring, men framförallt 
genom sin relation till varumärket och varandra.

WeSC SAMA RBE TA R MED 
STA RK A VA RUMÄ RK EN

2004 designar WeSC en begränsad kollektion innehållandes ett 
mindre antal skor och kläder åt Adidas Originals. Produkterna som 
bär båda bolagens logotyper säljs i utvalda butiker världen över 
och får stor uppmärksamhet.

2005 genomför WeSC tillsammans med Fly Nordic världens 
högsta modevisning. Ett specialchartrat flygplan fyllt med inbjuden 
press från hela världen samt WeSCs viktigaste kunder och sam-
arbetspartners flygs Stockholm-Barcelona tur och retur. I luften 
bjuder WeSC på en modevisning, och väl framme i Barcelona 
arrangeras en storslagen kräftskiva på stranden.

2006 lanserar WeSC en specialdesignad mobiltelefon tillsammans 
med Nokia (Nokia 3250 Limited Edition). Eftersom WeSC denna 
säsong har ett resetema i kampanjen, innehåller mobiltelefonen 
WeAktivisternas egna reseguider, låtar och videoklipp. Mobil-
telefonen levereras med ett ”Travelkit” från WeSC. 

2007 väljs WeSC ut för att delta i Pepsis ”Premium good cam-
paign” i USA. WeAktivitisten och graffittilegenden Axis designar 
en limiterad diet Pepsi-flaska som bär båda bolagens varumärken. 
Flaskan lanseras genom en stor fest i Las Vegas direkt efter MTV 
Video Music Awards där en mängd WeAktivister tillsammans med 
stora delar av världens musikelit är på plats.

2008 inleder WeSC och Nokia ett nytt samarbete kring accessoarer; 
Nokia + WeSC Visual Sound resulterar i en ny linje hörlurar som 
distribueras tillsammans med Nokia nya mobiltelefoner. WeSCs 
första projekt med Nokia inleddes 2006 och var ett samarbete 
med en mycket begränsad upplaga telefoner. Det nya projektet 
avser en bredare marknad och är det första kommersiella projektet 
som WeSC och Nokia samarbetar kring.

2009 släpper WeSC produkter tillsammans med bland andra 
Delta, Kazuki, Madsaki, Stash, Tony Arcabascio med flera. 
Varumärket firar 10-årsjubileum i Stockholm, med en bejublad fest 
på Café Opera med uppträdande av WeAktivisterna Timbuktu & 
Chords, Millencolin, Lady Tigra och Hoffmaestro. Det blir en av de 
mest omskrivna festerna i svensk media under 2009.

2010 fortsätter WeSC att öppna nya konceptbutiker världen över, 
bland annat i London, Amsterdam, Antwerpen, Aspen, Toky och 
Hongkong. WeSC Footwear, ’Luxury Sneakers’, presenteras 
för första gången och blir genast en succé bland media och 
in köpare på Bread & Butter, Berlin. Nya samarbeten utformas, 
WeSC Skate camp öppnar upp för en fjärde vecka tack vare 
enormt positivt gensvar. Presentationen av temat för Spring 2011 
”The Superlative Nation” får varmt mottagande av distributörer, 
press m.fl. WeSC fyller tio år och framtiden ser ljus ut.

2011 inleds med lanseringen av en Capsule-kollektion med 
solglasögon, framtagna i samarbete med det prestigefulla  
Italienska varumärket Retrosuperfuture. Produkterna tas emot 
väl av artister, trendsättare, press och konsumenter världen 
över. Hemsidan WeSC.com belönas med en FWA (”Favourite 
Website Awards”), vilket är en bedrift i branschen. Musik-
gruppen Teddy bears och skateboardtalangen Eli Reed är några 
av årets nya WeAktivister. 

ORDERH A NTERING OCH DISTRIBUTION

³  Agentavtalet avseende Tyskland och Österrike är uppsagt. Omförhandling av villkoren med agenten pågår.
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2012 lanseras ett hörlurssamarbete mellan WeSC och producen-
ten RZA samt ett samarbete med bilföretaget Smart, vilket  
resulterade i en specialdesignad bil och ett par hörlurar. Dess-
utom lanseras det egna magasinet ”Superlative Conspiracy”, 
samt filmer och accessoarer tillsammans med Standard Hotels. 
Härutöver inleds ett samarbete med Skrillex. Från december2012 
till mars 2013 genomförde WeSC och Chambers By RZA ett 
exklusivt samarbete tillsammans med Quentin Tarantino inför 
lanseringen av hans senaste film – Django Unchained. En 
special trailer visades i WeSCs konceptbutiker runt om i värl-
den och tävlingar hölls där deltagare hade chansen att vinna 
Chambers By RZA-hörlurar, biljetter till lokala galapremiärer, 
förhandsvisningar av filmen, det RZA-producerade soundtracket 
och mer.

2013 genomförde WeSC ett samarbete med svenska varu-
märket Happysocks där ett antal produkter designades av bägge 
bolagen. WeSC samarbetade även med graffitiartisten Superblast 
i designen av några säsongsrelaterade produkter. Alla dessa 
produkter marknadsfördes och såldes globalt.
För att säkerställa att produktionen sker under goda arbets- och 
miljöförhållanden tillämpar WeSC en uppförandekod som leve-
rantörerna måste följa. Dessutom besöker WeSC varje leverantör 
regelbundet för att säkerställa att Bolagets samtliga krav avse-
ende kvalitet samt arbets- och miljöförhållanden efterlevs. Skulle 
det framkomma att en leverantör inte följer WeSCs uppförandekod 
kommer Bolaget direkt påpeka detta för att leverantören ska 
kunna åtgärda bristerna. Om en leverantör brister vid upprepade 
tillfällen eller inte vill efterfölja WeSCs krav, kommer Bolaget att 
avsluta samarbetet. 

Nedan följer en redovisning av en del 
av WeSCs sociala och miljöinriktade 
engagemang i dagsläget: 

• WeSC ÄR MEDLEM I ”TEXTIL-
IMPORTÖRERNA” OCH FÖLJER DESS 
RIKTLINJER ANGÅENDE KEMISKT INNE-
HÅLL I, TEXTILPRODUKTER,BASERADE 
PÅ EUS REKOMMENDATIONER OCH LAG-
STIFTNING. SOM EXEMPEL KAN NÄMNAS 
ATT ALLA FÄRGNINGS- OCH TRYCK-
TEKNIKER SOM BOLAGET TILLÄMPAR 
ÄR CERTIFIERADE ENLIGT ”OEKO TEX 
STANDARD 100” (MER INFORMATION: 
WWW.OEKO-TEX.COM ELLER WWW.IFP.SE.) 
MÅLET ÄR ATT ALL PRODUKTION SKA 
UPPFYLLA MINST DENNA STANDARD. 
ATT PRODUCERA JEANS ÄR OFTA FÖR-
KNIPPAT MED STOR MILJÖPÅVERKAN I 
SAMBAND MED TYGTILLVERKNING, TVÄTT 
OCH SLUTPRODUKTION. WeSC LÄGGER 
SÄRSKILD VIKT VID ATT JEANSTILL-
VERKNINGEN SKER PÅ MILJÖMÄSSIGT 
GODA GRUNDER. ÅTERANVÄNDNING AV 
VATTEN, INSAMLANDE AV REGNVATTEN, 
KONTROLL AV VATTENKVALITET OCH 

FRAMFÖRALLT BEAKTANDE AV WeSCS 
KEMIKALIE HANDLEDNING (MINST REACH 
STANDARD) ÄR GRUNDREGLER OCH ”VÅR” 
JEANSFABRIK ANVÄNDER I SNITT 6 
LITER VATTEN PER PAR JEANS VILKET 
ÄR LÅNGT UNDER INDUSTRISTANDARD. 

• UNDER HÖSTEN 2010 PÅBÖRJADE WeSC 
ETT SAMARBETE MED EN EXTERN 
KONSULT FÖR ATT GRANSKA ALLA 
LEVERANTÖRER I ASIEN MED AVSEENDE 
PÅ MILJÖ OCH ARBETSVILLKOR.  
I EN FÖRSTA FAS GRANSKADES ALLA 
LEVERANTÖRER I KINA. I NÄSTA FAS 
GENOMFÖRDES ÅTGÄRDER OCH UPP-
FÖLJANDE GRANSKNINGAR. I DEN 
TREDJE FASEN GENOMFÖRDES  
GRANSKNINGAR AV WeSCS ÖVRIGA  
LEVERANTÖRER I ASIEN. ALLA 
LEVERANTÖRER I ASIEN HAR 2012 
GENOMGÅTT MINST EN ”SOCIAL  
IMPROVEMENT AUDIT”

• WeSC ÄR DELAKTIGA OCH DRIVANDE, 
SEDAN STARTEN 2011, I SWEDEN 
TEXTILE WATER INITIATIVE (STWI) SOM 

ÄR ETT LÄRANDE SAMARBETSPROJEKT 
MELLAN ETT 30-TAL FÖRETAG OCH 
VARUMÄRKEN INOM TEXTIL- OCH LÄDER-
BRANSCHEN OCH STOCKHOLM INTERNA-
TIONAL WATER INSTITUTE. MÅLET MED 
DENNA LÄRANDE PROCESS HAR VARIT 
ATT TA FRAM RIKTLINJER – GUIDE-
LINES – SOM LEDER TILL HÅLLBAR 
VATTENANVÄNDNING I ALLA PROCESSER, 
FRÅN TRÅD OCH HUD TILL FÄRDIG 
PRODUKT SAMT ATT ÖKA KUNSKAPEN 
OM VATTNETS ROLL I LEVERANTÖRS-
KEDJAN. STWI HAR TAGIT FRAM OCH 
PUBLICERAT GUIDE LINES OCH 2013–2014 
SKA MEDLEMMARNA UTBILDAS I OCH 
IMPLEMENTERA DE NYA RIKTLINJERNA. 
IMPLEMENTERINGEN AV GUIDLINES HAR 
PÅBÖRJATS HOS WeSCS TVÅ STÖRSTA 
LEVERANTÖRER I BANGLADESH RESPEK-
TIVE VIETNAM. STWI GUIDELINES ÄR 
ETT STARKT VERKTYG ATT ANVÄNDA I 
AMBITIONEN ATT FÖRBÄTTRA ANVÄND-
ANDE AV VATTEN, BÅDE KVALITATIVT 
OCH KVANTITATIVT, I VATTENINTENSIVA 
PRODUKTIONSPROCESSER AV TEXTIL OCH 
LÄDER. WWW.STWI.SE

 1 LÖNER OCH FÖRMÅNER 

 2 ARBETSTID OCH REGLERING AV ÖVERTID 

 3 FÖRBUD MOT BARNARBETE 

 4 FÖRENINGSFRIHET, RÄTT TILL FACKLIG   
  ANSLUTNING OCH KOLLEKTIV FÖRHANDLING 

 5 FÖRBUD MOT TVÅNGSARBETE SAMT MOT   
  FYSISKT ELLER PSYKISKT HOT

 6 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING 

 7 HÄLSA OCH SÄKERHET 

 8 MILJÖHÄNSYN 

 9 LAGSTIFTNING, LOKAL OCH  
  INTERNATIONELL STANDARD

 10 DJURHANTERING I DE FALL DJURMATERIAL   
  ANVÄNDS I BOLAGETS PRODUKTER

 11 SOCIALT ENGAGEMANG LOKALT  
  OCH GLOBALT

WeSCS UPPFÖR A NDEKOD

WeSCS UPPFÖRANDEKOD, SOM ÅTERFINNS I SIN HELHET UNDER WWW.WESC.COM, INNEFATTAR FÖLJANDE PUNKTER: 
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• WeSC ÄR SEDAN 2009 MEDLEM I 
KEMIKALIEGRUPPEN UNDER LEDNING AV 
SWEREA. KEMIKALIEGRUPPEN JOBBAR 
MED ATT TA FRAM INFORMATION OCH 
LIGGA I FRAMKANT AV EUS LAG-
STIFTNING FÖR KEMIKALIER I BLAND 
ANNAT TEXTILIER. BLAND ANNAT 
GÄLLER DETTA REACH-LAGSTIFTNINGEN 
OCH KANDIDATLISTAN. WeSC HAR 
ETT SÖKVERKTYG SOM ANVÄNDS PÅ 
PRODUKT/KVALITETSNIVÅ FÖR ATT 
KOPPLA MÖJLIGA ICKE ÖNSKVÄRDA 
KEMIKALIER TILL KVALITETER SOM 
WeSC ANVÄNDER. DENNA INFORMATION 
SKICKAS SEDAN VIDARE TILL BOLA-
GETS LEVERANTÖRER FÖR ATT SPECI-
FICERA KRAV, FÖRESLÅ ALTERNATIV 
SAMT UNDERLÄTTA VID TESTER. VID 
BEHOV ANVÄNDS TEXTILIMPORTÖRERNAS 
KEMIKALIEHANDLEDNING SOM OCKSÅ 
HAR ÖVERSATTS TILL KINESISKA.

• WeSC HAR FOKUS PÅ ATT ANVÄNDA 
MILJÖVÄNLIGA MATERIAL I PRODUKTER 
OCH JOBBAR MED FÖRPACKNINGSFRÅGOR 
SÅSOM MATERIALVAL OCH ÅTGÅNG. 
ALLA KLÄDERS SKYDDSPLAST ÄR TILL-
VERKAD I ORGANISKT NEDBRYTBARA 
MATERIAL. 

• WeSC VILL VÄLJA MATERIAL TILL 
PRODUKTER MED OMSORG. BOMULLEN 
SOM ANVÄNDS I VÅRA PRODUKTER SOM 
TILLVERKAS I INDIEN OCH BANGLA-
DESH KOMMER FRÅN INDIEN. 

• WeSC VERKAR FÖR EN HUMAN  
HANTERING AV DJUR I DE FALL 
DJURMATERIAL ANVÄNDS I BOLAGETS 
PRODUKTER. DÄRFÖR ANVÄNDER  
BOLAGET TILL EXEMPEL INTE MERINO-
ULL ELLER PÄLS.

• WeSCS UPPFÖRANDEKOD FÖLJER 
FÖRENTA NATIONERNAS DEKLARATION 
OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH 
DEN INTERNATIONELLA ARBETSORGANI-
SATIONENS KÄRNKONVENTION (ILO).

MIL JÖPOLICY

Det är WeSCs ambition att genom aktivt 
och långsiktigt hänsynstagande minimera 
Bolagets belastning på miljön. Det gäller 
både för de som arbetar på WeSC och för 
de som på något sätt medverkar i Bolagets 
process. För att få fullt genomslag avse-
ende miljöaspekterna i varje process krävs 
att ett miljöperspektiv tas i beaktande 
hela vägen från styrelse och ledning ut till 
Bolagets samarbetspartners. 

WeSC jobbar med hållbarhet genom att 
tillhandahålla produkter av god kvalitet och 
livslängd samt genom att välja närproducerat 
i de fall det är möjligt. Därför är minst 30 
procent av tillverkningen förlagd i Europa 
som utgör den största marknaden. Produk-
terna som säljs i USA och Kanada tillverkas 
till viss del lokalt och i Centralamerika.

På produktområdet utgör kemikalier i 
produktionsfasen huvudsakligt fokus. WeSC 
tillämpar strikta regler som följs upp med 
stickprover.

WeSC ska fortsätta att säkerställa en 
hållbar utveckling genom att:

• BOLAGETS MEDARBETARE FORTLÖPANDE 
FÅR UTBILDNING I OCH ÖKAD  
FÖRSTÅELSE FÖR INNEBÖRDEN AV ETT 
MILJÖMEDVETET BETEENDE,

• FÖLJA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR PÅ 
MILJÖOMRÅDET, 

• STRÄVA EFTER ATT VÄLJA DET FÖR 
MILJÖN BÄSTA ALTERNATIVET,

• AKTIVT MEDVERKA I SAMMANHANG SOM 
ÖKAR FÖRSTÅELSE FÖR MILJÖARBETES 
BETYDELSE INOM TEXTILSEKTORN,

• AKTIVT ARBETA MED KEMIKALIEFRÅGOR 
SAMT

• AKTIVT ARBETA MED ATT FÖRBÄTTRA 
VATTENANVÄNDANDET I PRODUKTIONEN 
VIA STWI GUIDELINES. 

ORG A NISATION

WeSCs legala struktur består av en koncern 
med fem bolag där WeSC AB (publ) är 
moderbolag .Dotterbolagen är We Interna-
tional AB med säte i Stockholm, Sverige, 
WeSC UK Ltd, med säte i Devon, England, 
We Superlative Conspiracy Inc. med säte i 
Los Angeles, USA och WeSC America Inc., 
med säte i Delaware, USA. Härutöver äger 
We International AB 49 procent i Bolagets 
norska distributör. WeSC AB (publ) bedriver 
ingen verksamhet utan har endast moder-
bolagsfunktion. Huvuddelen av verksam-
heten bedrivs i We International AB. 

Vid verksamhetsåret 2013 slut var medel-
antalet anställda på WeSC 75 personer 
varav 28 kvinnor och 47 män. Av dessa är 
11 personer anställda i WeSC UK Ltd 10 
personer anställda i We Superlative  
Conspiracy Inc. och WeSC America Inc., 
en person i WeSC AB och övriga 53 
personer är anställda i We International AB. 

Från huvudkontoret i Sverige arbetar 
sammanlagt fyra personer med design, 
tio personer med produktion, logistik och 
CSR, fyra personer med marknadsföring, 
tjugoåtta personer med försäljning varav 
arton i butiksverksamhet samt sju personer 
med ekonomi, business support och IT.

Assortment & Design Production, 
Logistics & CRS

Logistics

Production

Sales & Marketing

Distribution

Marketing & PR

Wholesale

Retail

Sales & Marketing

Accounting, HIR admin

Controlling

IT

JOHAN 
HEIJBEL

CEO
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FINANSIELL  UT VECK LING 
I  SAMMANDR AG

NEDAN PRESENTER AS WeSCS F INANSIELL A UT VECK LING  
I  SAMMANDR AG FÖR PERIODEN DEN 1  MAJ 2011  T ILL  OCH 

MED DEN 31  MARS 2014.  FÖRUTOM BOL AGETS RE VIDER ADE 
KONCERNREDOVISNING AR FÖR R ÄK ENSK APSÅREN 

2011/12 ,  2012  OCH 2013,  HAR INGEN INFORMATION I 
PROSPEK TET GR ANSK ATS ELLER RE VIDER ATS AV BOL AGETS 

RE VISORER.  RE VISIONSBER ÄT TEL SERNA F INNS INTAGNA 
I  ÅRSREDOVISNING ARNA FÖR RESPEK TIVE  ÅR OCH 

INNEHÅLLER INGA ANMÄRK NINGAR. 

RE VISIONSBER ÄT TEL SERNA FÖR VERKSAMHETSÅREN 2012 
OCH 2013  INNEHÅLLER DOCK EN SÄRSK ILD UPPLYSNING.

Koncernen (MSEK) 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Nettoomsättning 51,8 72,1 194,6 188,7 375,7

Rörelseresultat -9,0 -6,4 -76,0 -32,8 -24,7

Resultat efter finansiella poster -10,8 -6,7 -81,7 -38,0 -30,8

PERIODENS RESULTAT -10,8 -4,9 -97,4 -30,4 -23,4

För räkenskapsåret 2012 upplyser revisorn följande: Utan att det 
påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på 
styrelsens information i förvaltningsberättelsen, av vilken det framgår 
att koncernens likviditet är ansträngd och att åtgärder för att hantera 
likviditeten har initierats. Bolaget uppfyller inte samtliga lånevillkor 
mot kreditgivare under första kvartalet 2014 och moderbolagets 
och koncernens fortsatta drift är beroende av att dess kreditgivare 
inte försämrar villkoren eller begränsar bolagets nuvarande bank-
finansiering. Styrelsen bedömer härutöver att i det fall pågående åt-
gärder för att förbättra likviditeten ej faller ut enligt plan kan bolagets 
finansiering och kapitalbas behöver stärkas ytterligare under 2014. 
Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. För räkenskapsåret 2013 upplyser revisorn 
följande: Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa upp-

märksamheten på styrelsens information i förvaltnings berättelsen, 
av vilken det framgår att koncernens likviditet är ansträngd och att 
åtgärder för att hantera likviditeten har initierats. Bolaget uppfyller 
inte samtliga lånevillkor mot kreditgivare under första kvartalet 2014 
och moderbolagets och koncernens fortsatta drift är beroende av 
att dess kreditgivare inte försämrar villkoren eller begränsar bolagets 
nuvarande bankfinansiering. Styrelsen bedömer härutöver att i det 
fall pågående åtgärder för att förbättra likviditeten ej faller ut enligt 
plan kan bolagets finansiering och kapitalbas behöver stärkas 
ytterligare under 2014. Dessa förhållanden tyder på att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Räkenskaperna enligt 
nedan har upprättats i enlighet med IFRS. 

RE SULTATR Ä K NING A R I  SAMMA NDR AG
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Koncernen 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

 3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Rörelsekapital (MSEK) -64,6 5,0 -27,8 10,6 31,4

Kassalikviditet 59,5% 77,0% 56,2% 76,8% 96,7%

Soliditet -4,9% 23,6% 3,5% 27,0% 29,9%

Resultat per aktie (SEK) -0,47 -0,54 -9,38 -4,12 -3,17

EBITDA (MSEK) -7,4 -4,6 -69,3 -27,7 -17,8

Eget kapital per aktie (SEK) -0,28 4,92 0,18 5,50 8,29

Räntabilitet på eget kapital -473,2% -10,3% -354,9% -54,4% -25,8%

Antal aktier 23 081 575 9 232 630 23 081 575 7 386 104 7 386 104

Utdelning per aktie (SEK) - - - - -

Antal anställda vid periodens utgång 64 75 75 73 74

Koncernen (MSEK) 2014-03-31 2012-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar 31,6 54,7 33,1 54,4 50,6

Summa omsättningstillgångar 100,3 137,8 85,7 133,9 154,6

SUMMA TILLGÅNGAR 131,9 192,5 118,7 188,3 205,2

   Summa eget kapital -6,4 45,4 4,2 50,8 61,2

   Summa kortfristiga skulder 164,9 132,8 113,5 123,2 123,1

   Summa långfristiga skulder 14,5 14,3 1,1 14,3 20,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131,9 192,5 118,7 188,3 205,2

Koncernen (MSEK) 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-05-01 2011-05-01

 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-04-30

 3 månader 3 månader 12 månader 8 månader 12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17,0 -21,9 -46,0 12,0 -39,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,9 -3,4 -1,7 -9,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,3 6,8 33,3 4,3 37,5

Periodens kassaflöde -0,9 -16,0 -16,0 14,7 -12,1

Ebitda
Rörelseresultatet före avskrivningar och 
finansnetto.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid årets slut dividerat med 
antal aktier vid årets slut.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager 
dividerat med kortfristiga skulder.

Resultat per aktie
Resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier. Beräkning har skett enligt IAS 33 
Resultat per aktie. I enlighet med denna 
standard får inte omräkning efter utspädning 
medföra ett bättre resultat per aktie jämfört 
med före utspädning.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat dividerat med genomsnittligt 
eget kapital.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga 
skulder.

Soliditet
Eget kapital per balansdagen dividerat med 
totala tillgångar per balansdagen.

Utdelning
Utdelning per aktie under perioden.

DEFINIT IONER AV NYCK ELTA L

K AS SA FLÖDE SA N A LYSER I  SAMMA NDR AG

BA L A NSR Ä K NING A R I  SAMMA NDR AG

NYCK ELTA L I  SAMMA NDR AG
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KOMMENTARER TILL  DEN 
FINANSIELL A UT VECK LINGEN 

I  SAMMANDR AG

NEDANSTÅENDE INFORMATION BÖR L ÄSAS I  ANSLUTNING 
T ILL  ”F INANSIELL  UT VECK LING I  SAMMANDR AG”, 

BOL AGETS RE VIDER ADE R ÄK ENSK APER SAMT ORE VIDER ADE 
DEL ÅRSR APPORTER MED T ILLHÖR ANDE NOTER PÅ 

ANNAN PL ATS I  DET TA PROSPEK T.  DEN HISTORISK A 
F INANSIELL A INFORMATIONEN I  SAMMANDR AG V ISAR 

BOL AGETS F INANSIELL A STÄLLNING I  BOL AGETS T IDIG ARE 
VERKSAMHET.  DÅ BOL AGET AV Y T TR AT DEN T IDIG ARE 
VERKSAMHETEN SAMT FÖRVÄRVAT NY VERKSAMHET 

SPEGL AR DEN HISTORISK A F INANSIELL A INFORMATIONEN 
INTE  DEN NYA VERKSAMHETENS INTÄK TER,  KOSTNADER 

ELLER RESULTAT ETC.

JA NUA RI – MA RS 2014 I  JÄMFÖREL SE  
MED JA NUA RI – MA RS 2013

Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under perioden januari–
mars 2014 till 35,6 procent (32,4). Koncernens rörelseresultat för 
perioden januari – mars 2014 uppgick till -9,0 MSEK(-6,4). Rörelse-
marginalen under samma period uppgick till -17,3 procent (-9,0). 
Resultat efter skatt för perioden januari 2014–mars 2014 uppgick 
till -10,8 MSEK (-4,9), och resultat per aktie till -0,47 SEK (-0,54).
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till  
3,5 MSEK (4,2). Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen  
upp gående till 22,9 MSEK (14,0) inklusive volymberoende 
factoring. Bolaget finansiella ställning påverkas negativt av långa 
betalningstider från bolagets distributörer. Kassaflödet under 
perioden från förändringar av rörelsekapital uppgick till -8,6 MSEK 
(-19,3). Periodens kassaflöde uppgick totalt till -0,9 MSEK (-16,0). 
Det förbättrade kassaflödet under första kvartalet 2014 jämfört 
med första kvartalet 2013 berodde på Bolagets minskade rörelse-
kapitalbindning och minskade kostnader. Räntebärande skulder 
uppgick vid periodens utgång till 81,9 MSEK (88,8) varav 68,5 (69,0) 
avser kortfristiga rörelsekrediter och factoring och 13,4 (13,3) ett 
konvertibelt förlagslån.

  

2013 I  JÄMFÖREL SE MED 2012

WeSC-koncernens intäkter var under 2013 utgjordes främst av 
försäljning till internationella distributörer samt egen distribution  
i Sverige, Danmark, Norge, England, USA, Tyskland och Österrike. 
Fem konceptbutiker drevs även i egen regi i Sverige, England och 
USA. Total försäljning under 2013 uppgick till 194,6 MSEK (188,7). 
Omsättningen för föregående 12-månadersperiod för jämförbara 
kvarvarande enheter uppgick till 300,9 MSEK. Försäljningen på 
egna marknader uppgick under 2013 till 94,4 MSEK (98,6). Försälj-
ning till bolagets distributörer uppgick under 2013 till 100,2 MSEK 
(90,1). Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under perioden 
januari — december 2013 till 27,8 procent (27,6). Koncernens 
rörelse resultat för perioden januari — december 2013 uppgick 
till –76,0 MSEK (–32,8). Rörelsemarginalen under samma period 
uppgick till –39 procent (–15). Bruttomarginalen har påverkats 
negativt av utförsäljning av varulager. Resultat efter skatt för 
perioden januari — december 2013 uppgick till –97,4 MSEK (–30,4) 
och resultat per aktie uppgick till –9,38 SEK (–4,12). Kassaflödet 
under 2013 från förändringar av rörelsekapital uppgick till 15,2 
MSEK (41,5). 2013 års kassaflöde uppgick totalt till -16,0 MSEK 
(14,7). Bolagets försämrade kassaflöde under 2013 jämfört med 
2012 härrör från återbetalning av skulder till långivare, minskad 
försäljning samt förskottsbetalningar till leverantörer. Koncernens 
likvida medel uppgick vid 2013 års utgång till 4,4 MSEK (20,3). 
Därutöver har bolaget en kreditram, inklusive volymberoende 
factoring, uppgående till totalt 76 MSEK varav 51 MSEK var 
utnyttjat per balansdagen. Det nuvarande finansierings behovet 
i bolaget till godoses till stor del genom rörelsekrediter med kort 
löptid i form av fakturabelåning och checkräkningskrediter. Bolagets 
ränte bärande skulder omfattas av avtal med särskilda villkor som 
innebär att bolaget enligt avtalet har förbundit sig att uppfylla 
vissa finansiella parametrar. 
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K APITALSTRUK TUR 
OCH ANNAN FINANSIELL 

INFORMATION

NEDANSTÅENDE HISTORISK A F INANSIELL A INFORMATION 
BÖR L ÄSAS I  ANSLUTNING T ILL  AVSNIT TET F INANSIELL 
UT VECK LING I  SAMMANDR AG OCH WeSC RE VIDER ADE 

KONCERNR ÄK ENSK APER FÖR R ÄK ENSK APSÅREN 2012  OCH 
2013.  ÅRSREDOVISNING ARNA FÖR ÅREN 2012 OCH 2013 HAR 

GR ANSK ATS AV BOL AGETS RE VISORER.

I tabellen ovan framgår de investeringar som WeSC har genomfört 
under verksamhetsåren 2012, 2013 samt det första kvartalet 2014. 
WeSCs huvudsakliga pågående och framtida investeringar utgörs 
huvudsakligen av investeringar i materiella anläggningstillgångar, 
både inhemska och utländska, exempelvis butiksinredning och 
kontorsinventarier, samt investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar, exempelvis utveckling av affärssystem, webbhandels-
plattform och varumärke. Dessa finansieras genom Bolagets 
löpande kassaflöde.

WeSC har inte gjort några åtaganden om framtida investeringar 
av väsentlighet utöver vad som är normalt för den löpande 
verksamheten.

INTÄ K TER

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2014 uppgick 
till 51,8 (72,1) MSEK, varav försäljningen inom distributions-
verksamheten uppgick till 31,5 (44,3) MSEK. Minskningen beror 
främst på det genomförda bytet av räkenskapsår vilken påverkar 
Bolagets utleveranser i samband med kvartalsskiften och medför 
att årets andra kvartal utgör det försäljningsmässigt svagaste.

Koncernens intäkter har under 2013 främst utgjorts av försäljning 
till internationella distributörer samt egen distribution i Sverige, 
Danmark, Norge, England, USA, Tyskland och Österrike. Fem 
konceptbutiker drivs även i egen regi i Sverige, England och USA.  
Total försäljning under det verksamhetsåret uppgick till 194,6 MSEK 
(188,7). Omsättningen för föregående 12-månadersperiod för 

jämförbara kvarvarande enheter uppgick till 300,9 MSEK.  
Försäljningen på egna marknader uppgick under året till 94,4 MSEK 
(98,6). Försäljning till Bolagets distributörer uppgick under året till 
100,2 MSEK (90,1). Intäkter redovisas till verkligt värde av erhållen 
ersättning eller den ersättning som kommer att erhållas för sålda 
varor inom koncernens ordinarie verksamhet. Intäkter redovisas 
exklusive mervärdesskatt och netto efter eventuella rabatter.

MATERIELL A OCH IMMATERIELL A 
A NL ÄGGNINGSTILLG Å NG A R 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas  
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt 
över nyttjande perioden till bedömt restvärde. Immateriella 
anläggnings tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumu-
lerade ned skrivningar. Posten övriga immateriella anläggnings-
tillgångar avser utveckling av affärssystem,  
webbhandelsplattform och varumärke.

INVE STERING A R 

(TSEK)
januari – mars 2014

(3 månader)
2013 

(12 månader)
2012

(8 månader)

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 -2 155 -1 535

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -148 -1 199 -247

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -10 105

Kassaflöde från investeringsverksamheten -200 -3 364 -1 677

Avskrivningstider %

Immateriella anläggningstillgångar 20

Inventarier 14–20

Datorer 33

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10–20
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GOODWILL

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på Koncernens andel av det förvärvade 
dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring 
av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den good-
will som avser den avyttrade enheten. I fallet WeSC är goodwill i 
sin helhet hänförlig till förvärvet av Bolagets engelska distributör 
Lateralcorp Ltd som namnändrats till WeSC UK Ltd. Goodwill har 
prövats för nedskrivning och i samband med detta har tillgångar 
grupperats på de lägsta nivåer där det finns separata identifier-
bara kassaflöden (kassagenererande enheter), WeSC har bedömt 
att WeSC UK Ltd utgör en egen kassagenererande enhet.

F IN A NSIELL  STÄ LLNING PER 
DEN 31  MA RS 2014

Anläggningstillgångar
WeSCs anläggningstillgångar hade per den 31 mars 2014 ett 
bokfört värde om 31,6 (54,7) MSEK. Huvuddelen av Bolagets 
anläggningstillgångar utgjordes av övriga anläggningstillgångar 
om 11,9 (29,9) MSEK.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar uppgick per den 31 mars 2014 
till 100,3 (137,8) MSEK, varav kundfordringar utgjorde 57,0 (82,7) 
MSEK, varulager 26,7 (35,6) MSEK samt övriga omsättningstill-
gångar 13,1 (15,3) MSEK.

Eget kapital och skuldsättning 
Nedan redovisas WeSCs kapitalisering per den 31 mars 2014. 

N Ä RVA RO,  RÖSTER OCH K A PITA L PÅ  
A B WeSCS Å RS STÄMMA

Nedan redovisas WeSCs kapitalisering per den 31 mars 2014. 

(MSEK)

Summa kortfristiga skulder 123,9

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet 67,44

Blancokrediter 56,5

Summa långfristiga skulder 14,5

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet 1,15

Blancokrediter 13,4

Eget kapital -6,4

Aktiekapital 2,1

Reservfond 12,9

Andra reserver -21,4

MSEK)  

(A) Kassa -

(B) Likvida medel 3,5

(C) Lätt realiserbara värdepapper -

(D) Summa Likviditet (A)+(B)+(C) 3,5

(E) Kortfristiga fordringar 67,9

(F) Kortfristiga bankskulder 54,4

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder -

(H) Andra kortfristiga skulder 69,5

(I) Summa Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 123,9

(J) Netto Kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 52,5

(K) Långfristiga banklån 1,1

(L) Emitterade obligationer -

(M) Andra långfristiga skulder 13,4

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 14,5

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 67,0

NE T TOSK ULDSÄT TNING

Nedan redovisas WeSC nettoskuldsättning per den 31 mars 2014.

SK ULDER

Bolagets skuldsättning består per den 31 mars 2014 av totalt 
138,4 MSEK, av dessa utgör 12,9 MSEK skulder till Nove Capital 
Master Fund. 

Avtalet med Bolagets kreditgivare innehåller särskilda villkor 
kopplade till vissa nyckeltal. Under 2013 har Bolaget vid två 
tillfällen erhållit en s.k. waiver från kreditgivaren då Bolaget ej 
uppnått samtliga villkor i avtalet. Bolaget förhandlar även för 
närvarande med kreditgivaren om en waiver som omfattar såväl 
första kvartalet 2014 som ett antal kvartal framåt i tiden.  
En slutlig överenskommelse förväntas blir klar under andra 
kvartalet 2014.

RÖREL SEK A PITA L

Styrelsen för WeSC gör bedömningen att det befintliga 
rörelse kapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov 
under den kommande tolvmånadersperioden, då Bolagets 
rörelse kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden 
överstiger Bolagets kort- och långsiktiga finansiella resurser. 
Det befintliga rörelsekapitalet, vid dateringen av föreliggande 
Prospekt, bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt 
gällande affärs plan cirka två till tre månader. Under skottet 
i rörelse kapitalet för den kommande tolvmånadersperioden 
beräknas uppgå till cirka 15 MSEK. Givet kapitaltillskottet från 
föreliggande Nyemission bedömer styrelsen att Bolagets rörelse-
kapital är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. 
Det kapitaltillskott som Nyemissionen innebär tillgodoser det 
behov av rörelsekapital som föreligger samt skapar en balanserad 
kapitalstruktur framöver. Styrelsen och ledningen för WeSC har 
under våren 2014 arbetat fram en ny strategi och plan för bolaget 
för att säkerställa lönsamhet i det korta och långa perspektivet. 
Strategien omfattar varumärke, inriktning och marknadsföring 
av WeSC inom premium streetwear. Planen har innefattat 
redan implementerade kostnadsbesparingar för att etablera en 
kostnadsnivå där man tjänar pengar på nuvarande försäljnings-
nivåer från och med hösten 2014 samt konkret säljplanering för 
försäljningen under 2015 och framåt. Styrelsen gör bedömningen 
att planen skall ha avsedd effekt på lönsamhet och kassaflöde 
samt att rörelsekapitalbehovet därigenom är säkrat.

4 Säkerhet är ställd mot företagsintäkter, 40 MSEK; Pantsatta kundfordringar, 42 MSEK; Varumärken, 1 MSEK.
5 Säkerhet är ställd mot en fastighet ägd av Bolagets brittiska dotterbolag.
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Om Nyemissionen ej genomförs skulle Bolaget tvingas att söka 
andra finansieringsmöjligheter i form av t.ex. riktad nyemission 
eller förhandla om en kreditfacilitet. Därutöver skulle Bolaget 
behöva ompröva expansionstakten i den befintliga affärs planen 
och se över Bolagets organisation och kostnadsstruktur ytter-
ligare. WeSCs rörelsekapitalbehov är främst kopplat till Bolagets 
försämrade försäljning, lägre marginaler, operativa  
kassaflöden och kapitalbindning. Kapitalbindningen utgörs 
främst av leverantörs förskott, kundfordringar och varulager.  
Bolagets rörelsekapitalbehov säkerställs genom att WeSC 
utnyttjar befintligt rörelsekapital. För det fall Nyemissionen inte 
fulltecknas eller om emissionsgaranterna inte heller kan infria 
sina åtaganden trots de bindande avtal som respektive garant 
har tecknat, kan WeSC tvingas till en omförhandling av låne-
villkoren med Bolagets långivare.

VÄSENTLIG A H Ä NDEL SER EF TER 
DEN 31  MA RS 2014

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Bolagets 
finansiella situation eller ställning på marknaden sedan den 
senaste perioden för reviderad finansiell information eller  
delårsinformation har offentliggjorts.

TENDENSER I  VERKSAMHE TEN

WeSC har under de senaste 2 åren haft en period av minskad 
försäljning inom viktiga segment och marknader. Bolaget har 
under denna period misslyckats med affärsmässiga beslut 
och haft en alldeles för stor kostnadskostym i förhållande till 
verksamheten. Allt detta har lett till att WeSC har tvingats till 
omstruktureringar och besparingsåtgärder under de senaste  
2 åren vilka nu är genomförda. Detta har även inneburit att man 
under de senaste 6 månaderna rekryterat en helt ny lednings-
grupp, samt omförhandlat flertalet distributörsavtal. Vidare har 
man sedan årsskiftet åter tagit över driften av den amerikanska 
marknaden i egen regi. 

Den stora kapitalbindningen i kundfordringar i kombination med 
att man återbetalt samtliga förvärvskrediter samt minskade 
rörelsekrediter 18,5 MSEK under 2013 från Bolagets kreditgivare 
har lett till en besvärlig likviditetssituation. Styrelsen för WeSC 
beslutade därför den 29 april 2014 att föreslå en extra bolags-
stämma att besluta om en fullt garanterad företrädesemission 
om cirka 46,2 MSEK. Den 15 maj 2014 beslutade den extra 
bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag. 

Det kapitaltillskott som Nyemissionen innebär tillgodoser det 
behov av rörelsekapital som föreligger samt skapar en balanserad 
kapitalstruktur framöver. Det är styrelsens förhoppning att de 
besparingar som redan har genomförts ska skapa förutsättningar 
för att återgå till lönsamhet. Hösten 2014 är första gången på 
3 år då förorder inte har minskat, samtidigt som Bolagets fasta 
kostnader har minskats från 162 MSEK 2011 till 80 MSEK på 
årsbasis från och med det fjärde kvartalet 2014. 
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AK TIER,  AK TIEK APITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLL ANDEN

A K TIER OCH A K TIEK A PITA L

Enligt WeSCs registrerade bolagsordning skall aktiekapitalet vara 
lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 
22 128 000 aktier och högst 88 512 000 aktier. 

Aktiekapitalet i WeSC uppgår innan Nyemissionen till 2 086 187,15 kr,  
fördelat på 23 081 575 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om  
cirka 0,09 kr, är fullt inbetalda och medför lika rätt till andel i WeSC 
tillgångar, resultat och rösträtt. Aktierna är utgivna i SEK och har  
utfärdats enligt aktiebolagslagen. Nyemissionen medför, vid fullteck-
ning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 668 949,72 SEK till 
sammanlagt högst 3 755 136,87 SEK, samt att antalet aktier ökar 
med högst 18 465 260 aktier till sammanlagt högst 41 546 835 aktier. 

WeSC är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, 
varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna 
rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. Varje aktieägare i WeSC är berättigad att rösta för det fulla 
antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma, och 
varje aktie berättigar till en röst. Utöver vad som föreskrivs i lag finns 
inga bestämmelser i WeSCs bolagsordning om tillsättande eller entle-
digande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Utbetal-
ningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som 
vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad 
som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare 
inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på 

Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom 
regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet  
WeSC. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga 
särskilda förfaranden eller restriktioner.

Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av 
överskott i förhållande till det antal aktier som innevararen äger. 
Vid nyteckning av aktier har aktieägare företräde i förhållande till 
det antal aktier som innehavaren äger om inte annat beslutas av 
bolagsstämman.

Aktierna i WeSC är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte 
förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om WeSC 
aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 
WeSC innehar inga egna aktier.

Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra 
begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets 
bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget 
är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i 
vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle 
kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget. 

A K TIEK A PITA LE TS UT VECK LING

Bolagets aktiekapital har sedan bildandet förändrats enligt 
tabellen nedan:

KONCERNENS R A PPORT ÖVER FÖR Ä NDRING A R I  EGE T K A PITA L

Registrerat Transaktion
Ökning av 

antalet aktier
Totalt antal 

aktier
Förändring av 

aktiekapitalet, Kr
Totalt aktie- 
kapital, Kr

Kvotvärde,  
Kr

1999 Nybildning 1 000 1 000  100 000 100 000 100

2002 Nyemission 355 1 355 35 500 135 500 100

2003 Nyemission 399 1 754 39 900 175 400 100

2004 Kvittningsemission 65 1 819 6 500 181 900 100

2004 Kvittningsemission 313 2 132 31 300 213 200 100

2006 Nyemission 101 2 233 10 100 223 300 100

2006 Nyemission 533 2 766 53 300 276 600 100

2006 Split 1000:1 2 763 234 2 766 000  - 276 600 0,10

2006 Fondemission  - 2 766 000 223 400 500 000 0,18

2007 Nyemission 212 766 2 978 766 38 461 538 461 0,18

2008 Split 2:1 2 978 766 5 957 532  - 538 461 0,09

2008 Nyemission 1 428 572 7 386 104 129 119 667 580 0,09

2009 Fondemission  - 7 386 104 667 580 1 335 160 0,18

2009 Split 2:1 7 386 104 14 772 208  - 1 335 160 0,09

2009 Inlösen av aktier -7 386 104 7 386 104 -667 580 667 580 0,09

2010 Fondemission  - 7 386 104 667 580 1 335 160 0,18

2010 Aktiesplit 2:1 7 386 104 14 772 208  - 1 335 160 0,09

2010 Inlösen av aktier -7 386 104 7 386 104 -667 580 667 580 0,09

2011 Fondemission - 7 386 104 667 580 1 335 160 0,18

2011 Aktiesplit 2:1 7 386 104 14 772 208  - 1 335 160 0,09

2011 Inlösen av aktier -7 386 104 7 386 104 -667 580 667 580 0,09

2012 Nyemission 1 846 526 9 232 630 166 895 834 475 0,09

2013 Nyemission 13 848 945 23 081 575 1 251 712 2 086 187 0,09

Källa: Euroclear.
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A K TIENS UT VECK LING

WeSCs aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kort-
namnet WESC sedan den 19 maj 2008. Den 30 maj 2014 handlades 
Bolagets aktie till senaste betalkurs om 3,19 SEK. Aktiegrafen 
nedan framställer aktiekursutvecklingen för WeSCs aktie under 
perioden 2010-01-01 till och med 2014-05-30. Remium agerar 
likviditetsgarant åt WeSC i syfte att verka för en tillfredsställande 
likviditet i handeln. Som likviditetsgarant åt WeSC ställer Remium 
en köp- respektive säljorder om vardera minst 20 000 SEK i 
orderboken med en spread om maximalt 2,5 procent mellan  
köp- och säljkurs.

CLOSING GR A PH

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för utskiftning 
genom inlösenprogram eller utdelning till Bolagets aktieägare. I 
övervägandet beaktar styrelsen flera faktorer, bland annat Bola-
gets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt 
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra 
väsentliga faktorer. Styrelsen anser att likviditet som ej behövs 
i verksamheten eller för investeringar skall delas ut till Bolagets 
aktieägare. Vid årsstämman 2009, 2010 och 2011 fattade års-
stämman beslut om inlösen om 5 SEK/aktie. Totalt har 111 MSEK 
distribuerats till aktieägarna sedan 2010. Vid årsstämman 2012 
och 2013 beslutades att ingen ordinarie utdelning skulle lämnas 
för räkenskapsåret maj–december 2012 respektive januari – 
december 2013.

KONVERTIBELPROGR AM

Den 11 februari 2014 hölls en extra bolagsstämma där beslut 
fattades om ett förnyat konvertibelprogram att ersätta tidigare 
konvertibel om totalt 13 398 000 SEK, envar till ett nominellt 
belopp motsvarande konverteringskursen 5,00 SEK. Konvertibel-
programmet fulltecknades och tilldelning har skett i enlighet med 
bolagsstämmans beslut. Konvertiblerna löper från och med den 1 
mars 2014 till och med den 15 mars 2017. 

Varje konvertibel kan, under perioden 15 februari 2017 till och med 
28 februari 2017, konverteras till en aktie i WeSC. Förutsatt full 
konvertering, kommer aktiekapitalet att öka med 242 190,89 SEK 
genom utgivande av 2 679 600 nya aktier i Bolaget, vilket mot-
svarar en utspädning om cirka 10,40 procent av det totala antalet 
aktier i WeSC, före genomförande av Nyemissionen. Omräkning 
av konvertibelvillkoren kommer att ske med anledning av  
Nyemissionen i enlighet med villkoren. 

ÄG A RFÖRH Å LL A NDEN

Antalet aktieägare i WeSC uppgick till 3 234 per den 9 maj 2014. 
Av nedanstående tabell framgår information avseende ägar-
förhållandena i Bolaget. Tabellen baseras på Bolagets ägare per 
den 31 mars 2014.

N Ä RVA RO,  RÖSTER OCH K A PITA L PÅ A B WeSCS Å RS STÄMMA

Aktieägare Antal Andel av kapital och röster 

Nove Capital fond 4 578 436 19,84%

AB Novestra 3 093 807 13,40%

Svenska Handelsbanken 1 836 515 7,96%

Avanza Bank AB 1 605 709 6,96%

Regents of the university of Michigan 1 601 882 6,94%

Ålandsbanken ABP 1 197 851 5,19%

Summa 6 största aktieägarna 13 914 200 60,31%

Övriga aktieägare 9 167 375 39,69%

Totalt 23 081 575 100,00%
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Källa: NASDAQ OMX Nordic 
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ST YRELSE ,  LEDANDE 
BEFAT TNINGSHAVARE OCH 

RE VISORER

ST YREL SE

WeSCs ST YREL SE BESTÅR FÖR NÄRVAR ANDE AV FEM 
ORDINARIE  LEDAMÖTER,  INK LUSIVE  ORDFÖR ANDEN.  ST YREL SENS 

LEDAMÖTER VÄL JS ÅRLIGEN AV ÅRSSTÄMMAN FÖR T IDEN INTILL  DESS 
NÄSTA ORDINARIE  STÄMMA HÅLLITS.  NÅGON REGEL OM L ÄNGSTA  

T ID  SOM LEDAMOT K AN ING Å I  ST YREL SEN F INNS INTE . 
NOMINERINGSARBETET UTFÖRS AV VALBEREDNINGEN.

1.

2.

1. THEODOR DALENSON 
STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2006. FÖDD: 1959. UTBILDNING: 
JURIDIKSTUDIER, STOCKHOLMS UNIVERSITET ERFARENHET: 
20 ÅRS ERFARENHET AV AFFÄRSUTVECKLING OCH STRATEGISK 
PLANERING OCH EN OMFATTANDE ERFARENHET FRÅN ARBETE 
I PUBLIKA OCH PRIVATA BOLAG, DÄRIBLAND TIDIGARE 
UPPDRAG SOM STYRELSEORDFÖRANDE FÖR SCRIBONA AB, CARL 
LAMM AB SAMT STYRELSELEDAMOT I PERGO AB, CONNOVA AB, 
MYPUBLISHER INC OCH POC SWEDEN AB. PÅGÅENDE UPPDRAG: 
STYRELSEORDFÖRANDE I NOVE CAPITAL MASTER FUND LTD, 
SAMT AB NOVESTRA. THEODOR DALENSON ÄR ÄVEN AKTIV INOM 
ETT FLERTAL INTERNATIONELLA IDEELLA ORGANISATIONER, 
HAN HAR BLAND ANNAT VARIT STYRELSELEDAMOT I GUGGENHEIM 
FOUNDATION I NEW YORK OCH ASPEN ART MUSEUM I COLORADO 
OCH ÄR BLAND ANNAT STYRELSELEDAMOT I AMERICANS FOR THE 
ARTS I WASHINGTON DC. INNEHAV: THEODOR DALENSON ÄGER 
(DIREKT ELLER INDIREKT) 1 250 000 AKTIER I WeSC.

2. LARS STENBERG
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2012. FÖDD: 1948. ERFARENHET: LÅNG 
ERFARENHET INOM SVENSK KLÄDINDUSTRI: LEVIS NORDEN, JC, 
NIKE NORTHERN EUROPE, MQ SAMT DESAM. PÅGÅENDE UPPDRAG: 
STYRELSELEDAMOT CASALL AB SAMT STYRELSEORDFÖRANDE I À LA 
CARTE FOOD SCANDINAVIA AB. INNEHAV: LARS STENBERG ÄGER 
(DIREKT ELLER INDIREKT) INGA AKTIER I WeSC.

ANDERS LÖNNQVIST
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2014. FÖDD:  
UTBILDNING: EKONOMISTUDIER, STOCKHOLMS UNIVERSITET. 
ERFARENHET: VERKSAM INOM ETT FLERTAL UTVECKLINGS- OCH 
INVESTMENTBOLAG, BL A HEVEA AB, INVESTMENT AB BEIJER OCH 
SCHATULLET AB SAMT SOM STYRELSELEDAMOT OCH INVESTERARE I 
FLERTALET RETAIL-BOLAG, DÄRIBLAND J.LINDEBERG AB. ANDERS 
LÖNNQVIST ÄR STYRELSEORDFÖRANDE OCH TILLIKA ÄGARE TILL 
SERVISEN GROUP AB ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG BL A: AB NOVESTRA, 
NOUVAGO CAPITAL AB (ORDFÖRANDE), STRONGHOLD INVEST AB 
(NEWSEC) (ORDFÖRANDE), SSRS HOLDING AB (ELITE HOTELS) OCH 
OPUS GROUP AB. TIDIGARE UPPDRAG DE SENASTE FEM ÅREN: 
INNEHAV: ANDERS LÖNNQVIST ÄGER (DIREKT ELLER INDIREKT) INGA 
AKTIER I WeSC.
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STYRELSEN HAR SITT SÄTE I STOCKHOLM. 
NEDAN REDOVISAS DE NUVARANDE STYRELSE-
LEDAMÖTERNA I BOLAGET, NÄR DE VALDES 
IN, DERAS ÅLDER, BEFATTNING, INNEHAV  
I WESC PER DEN 31 MARS 2014.

5.

6.

4. LENA PATRIKSSON KELLER 
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2011. FÖDD: 1969. UTBILDNING: 
FASHION MARKETING, AMERICAN UNIVERSITY, LONDON 
SAMT DESIGN MARKETING, PARSSON SCHOOL OF DESIGN 
I NEW YORK. ERFARENHET: GRUNDARE OCH ÄGARE AV 
PATRIKSSON COMMUNICATION AB. GRUNDARE AV WHYRED. 
GRUNDARE OCH STYRELSELEDAMOT I MODEBRANSCHENS 
FRISTÅENDE BRANSCHORGANISATION ASFB. INKÖPS- OCH 
PRODUKTIONSAVDELNINGEN PÅ H&M SAMT MARKNADS- OCH 
PR-ANSVARIG PÅ J.LINDEBERG. PÅGÅENDE UPPDRAG: 
STYRELSELEDAMOT NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB, 
STORY HOTEL AB, PATRIKSSON COMMUNICATION AB OCH 
STYRELSEORDFÖRANDE ASFB (ASSOCIATION OF SWEDISH FASHION 
BRANDS). INNEHAV: LENA PATRIKSSON KELLER ÄGER (DIREKT 
ELLER INDIREKT) INGA AKTIER I WeSC.

6. ANDERS HEDÉN 
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2008. FÖDD: 1955. UTBILDNING: 
CIVILEKONOM, STOCKHOLMS UNIVERSITET ERFARENHET: VERKSAM 
SOM AFFÄRSKONSULT I STRATEGIFRÅGOR I TEXTILINDUSTRIN. 
ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV AFFÄRSMANNASKAP OCH 
VARUMÄRKESBYGGANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGAR I 
KLÄD- OCH MODEBRANSCHEN, BLAND ANNAT SOM FINANSCHEF 
I ESPRIT SWEDEN, VICE PRESIDENT PEAK PERFORMANCE OCH 
SOM SKANDINAVIENCHEF QUIKSILVER. PÅGÅENDE UPPDRAG: 
STYRELSELEDAMOT I HESTRAHANDSKEN AB OCH PORTFOLIO SWEDEN 
AB. INNEHAV: ANDERS HEDÉN MED NÄRSTÅENDE ÄGER (DIREKT 
ELLER INDIREKT) 12 500 AKTIER I WeSC.

5. JOHAN HESSIUS 
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2008. FÖDD: 1958. UTBILDNING: 
JURIS KANDIDATEXAMEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET ERFARENHET: 
DELÄGARE PÅ ADVOKATFIRMAN LINDAHLS STOCKHOLMSKONTOR SEDAN 
2001. PÅGÅENDE UPPDRAG: STYRELSEORDFÖRANDE I A-COM AB, 
NORDKOM AB, SVENSKA HYRESHUS AB OCH BULLANDÖ MARINA AB. 
STYRELSELEDAMOT I FLERA CATELLABOLAG, SÖDERPORT HOLDING 
AB, ÖRENÄS SLOTT HOTELL OCH KONFERENS AB SAMT BYGGKULTUR 
SVERIGE AB OCH BYGGKULTUR MÄLARDALEN AB. INNEHAV: JOHAN 
HESSIUS MED NÄRSTÅENDE ÄGER (DIREKT ELLER INDIREKT)  
41 250 AKTIER I WeSC.

KONCERNENS R A PPORT ÖVER FÖR Ä NDRING A R I  EGE T K A PITA L

Namn Ledamot sedan Födelseår Position

Antal aktier i 
Bolaget före 
Nyemissionen

Oberoende av 
Bolaget och 

koncernledningen

Oberoende 
av större 

aktieägare

Theodor Dalenson 2006 1959
Styrelse-
ordförande 1 250 000 Ja Nej

Anders Hedén 2008 1955 Ledamot 12 500 Ja Ja

Johan Hessius 2008 1958 Ledamot 41 250 Ja Ja

Lena Patriksson Keller 2011 1969 Ledamot - Ja Ja

Anders Lönnqvist 2014 1958 Ledamot - Ja Ja

Anders Lönnqvist 2014 1958 Ledamot - Ja Ja

4.
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2.
1.

1. JOHAN HEIJBEL 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2013. FÖDD: 1975 
UTBILDNING: FRISTÅENDE KURSER I FÖRETAGSEKONOMI OCH 
JURIDIK ERFARENHET: VD AB NOVESTRA SEDAN 2006. CFO AB 
NOVESTRA 2003—2006. CONTROLLER OCH INVESTMENT MANAGER 
AB NOVESTRA 2001—2003. KONSULT INOM REDOVISNING OCH 
BESKATTNING 1997—2001. PÅGÅENDE UPPDRAG: VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF WeSC, VD AB NOVESTRA, 
STYRELSELEDAMOT I EXPLORICA INC, NEW DIINO AB, NOVE 
CAPITAL MANAGEMENT AB, NOVESTRA FINANCIAL SERVICES 
AB OCH STRAX GROUP GMBH. INNEHAV: JOHAN HEIJBEL ÄGER 
(DIREKT ELLER INDIREKT) INGA AKTIER ELLER KONVERTIBLER 
I WESC.

2. ANDERS HOLMBERG 
GLOBAL SALES DIRECTOR SEDAN 2013. FÖDD: 1978 
ERFARENHET: HEADPHONES SALES MANAGER WeSC 2010—2013. 
SÄLJCHEF SVERIGE DAY BIRGER ET MIKKELSEN 2009—2010. 
BRAND MANAGER J.LINDEBERG 2007—2008. SÄLJARE J.LINDEBERG 
2005—2006. BUTIKSCHEF NK J.LINDEBERG 2002—2005. INNEHAV: 
ANDERS HOLMBERG ÄGER (DIREKT ELLER INDIREKT) INGA 
AKTIER ELLER KONVERTIBLER I WESC. 

LEDA NDE BEFAT TNINGSH AVA RE

Namn Nuvarande position Födelseår Position
Antal aktier i Bolaget  

före Nyemissionen

Johan Heijbel 2013 1975 VD och Koncernchef -

Anders Holmberg 2013 1978 Sales Director -

Rickard Josephson 2003 1957

Produktions- och 
logistikchef 

samt CSR-ansvarig 76 405

Matthias Sahlin 2014 1973 Head of Design 1 500

Carl Nordstrand 2013 1986 CFO 10 000
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5.

3.

4.

5. R ICKARD JOSEPHSON 
PRODUKTIONS- OCH LOGISTIKCHEF SAMT ANSVARIG FÖR 
CSR-FRÅGOR SEDAN 2003. FÖDD: 1957. UTBILDNING: 
EKONOMISTUDIER VID SEATTLE UNIVERSITY, UPPSALA 
UNIVERSITET OCH STOCKHOLMS UNIVERSITET. ERFARENHET: 
PRIVATE BRAND MANAGER PÅ RNB RETAIL AND BRANDS 2000—
2003, PARTNER OCH ADMINISTRATIVE MANAGER PÅ BONDELID 
1992—1998, GENERAL MANAGER PÅ JYTTE SJÖBERG DESIGN 
1991—1992. PÅGÅENDE UPPDRAG: STYRELSESUPPLEANT I JYTTE 
SJÖBERG DESIGN AB. INNEHAV: RICKARD JOSEPHSON MED 
NÄRSTÅENDE ÄGER (DIREKT ELLER INDIREKT) 76.405 AKTIER I 
WESC OCH INGA KONVERTIBLER.

4. CARL NORDSTRAND
CFO SEDAN 2013. FÖDD: 1986. UTBILDNING: MBA, BARCELONA 
BUSINESS SCHOOL. ERFARENHET: CONTROLLER PÅ WeSC 
2011—2013. INNEHAV: CARL NORDSTRAND ÄGER (DIREKT ELLER 
INDIREKT) 10.000 AKTIER I WESC OCH INGA KONVERTIBLER.

3. MATTIAS SAHLIN 
HEAD OF ASSORTMENT AND DESIGN SEDAN 2014. FÖDD: 1973 
ERFARENHET: DESIGN- OCH PRODUKTIONSKONSULT 2009—2014. 
GRUNDARE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR PÅ ENCORE  
1998—2009. INNEHAV: MATTIAS SAHLIN ÄGER (DIREKT ELLER 
INDIREKT) 1.500 AKTIER I WESC OCH INGA KONVERTIBLER.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE  
STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPPEN 

Samtliga personer i styrelsen och ledningsgruppen har en kontors-
adress hos WeSC AB, Karlavägen 108, 14 tr, 115 26 Stockholm. 
Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda på annat sätt än vad som 
följer av aktiebolagslagen (2005:551). Det föreligger inga familjeband 
mellan styrelseledamöter, personer i ledningen eller Bolagets 
revisor. Det förekommer inte några intressekonflikter mellan 
ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot WeSC och deras privata intressen eller 
andra förpliktelser. Det föreligger inga avtal mellan Bolaget eller 
dess dotterbolag och ovanstående styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste 
fem åren. Styrelsen i Diino Systems AB, där Johan Heijbel ingick 
som ett led i sin anställning på Investmentbolaget AB Novestra, 
ansökte om konkurs under hösten 2012. Diino Systems var ett 
utvecklingsbolag som utvecklat en mjukvara och ett system 
för online-storage och backup. Företagets största kund och 
investerare, Swisscom, beslutade med kort varsel att inte lansera 
systemet och ej heller fortsätta investera i företaget. Företaget 
var vid tidpunkten organisatoriskt och strategiskt helt inriktat 
på Swisscom och det fanns därmed inga förutsättningar för att 
rädda företaget undan en konkurs. Styrelsen i Encore Enterprises 
AB, där Matthias Salin var VD och ägare, ansökte om konkurs 
under 2009. Orsaken var främst sviktande marknad och en svag 
kronkurs, kreditförluster och dyr egen retail. Utöver ovanstående 
har ingen av övriga styrelseledamöter eller ledning varit medlem i 
styrelsen eller ledningen i bolag som försatts i konkurs, likvidation 
eller konkursförvaltning. Det finns heller inte några uppgifter i lag 
eller förordning bemyndigande myndigheters (däribland godkända 
yrkessammanslutningars) om anklagelser och/eller sanktioner 
mot styrelseledamöter eller ledande befattningshavare och de har 
inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents 
förvaltnings- lednings eller kontrollorgan eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de 
senaste fem åren. 

Att vissa personer i styrelsen och ledningsgruppen har  
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår  
av uppräkningen ovan. 

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning Bolaget genom att fast-
ställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt 
säkerställa system för uppföljning och kontroll av de etablerade 
målen.

WeSC har ett revisionsutskott som för närvarande består av 
styrelsens samtliga ledamöter med Bolagets styrelseordförande 
som ordförande i utskottet. Ordförande i revisionsutskottet utses 
årligen av styrelsen på det konstituerade styrelsesammanträdet 
efter årsstämman. Revisionsutskottet ska säkerställa kvaliteten 
i planeringen av revisionen och upprätthålla kontakterna mellan 
styrelsen och Bolagets revisorer och därigenom ge revisorernas 
uppdragsgivare, aktieägarna, en bättre garanti för att deras 
intresse tillvaratas. För att säkerställa att revisorn är kontinuerligt 
uppdaterad om Bolagets utveckling får revisorn, precis som 
styrelsen, regelbundna rapporter från den verkställande direktören 
med information om verksamhetsutveckling och ekonomiskt 
resultat. Revisionsutskottet har under 2013 haft löpande kontakter 
med revisorn under året för att följa dennes arbete. Utöver dessa 
kontakter har revisorn i samband med revisionen av årsbokslutet 
avrapporterat sin revision på ett ordinarie styrelsemöte.

WeSC har ett ersättningsutskott som för närvarande består av 
styrelsens samtliga ledamöter med Bolagets styrelseordförande 
som ordförande i utskottet. Ersättningsutskottet utses årligen av 

styrelsen på det konstituerade styrelsesammanträdet efter års-
stämman. Till utskottets uppgifter hör granskning och rekommen-
dationer till styrelsen avseende styrelsens förslag om principer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för samtliga personer 
i ledningsgruppen inklusive verkställande direktörerna i samtliga 
bolag tillhörande koncernen. Principerna ska omfatta förhållandet 
mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan presta-
tion och ersättning, huvudsakliga villkor för bonus och incita-
mentsprogram, huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, 
pension, uppsägning och avgångsvederlag, samt vilken krets av 
befattningshavare som ska omfattas. För utskottens arbete utgår 
inget särskilt arvode. Utskottet har under 2013 haft två separata 
kommittémöten.

REVISORER

Vid årsstämman den 15 maj 2014 omvaldes auktoriserade 
revisionsfirman Ernst & Young AB, 103 99 Stockholm, till Bolagets 
revisor, med auktoriserade revisorn Erik Sandström, född 1975, 
som huvudansvarig revisor. I samband med årsstämman 2013 
ersattes Bolagets huvudansvarige revisor Thomas Forslund som 
varit revisor i Bolaget sedan 2001. Ersättning till revisor skall utgå 
enligt principen löpande godkänd räkning, ersättning under 2013 
utgick till 583 000 SEK. Huvudansvarig revisor Erik Sandström är 
auktoriserad och medlem av FAR SRS. 

ERSÄTTNINGAR T ILL  STYRELSE OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Eftersom WeSC är noterat på NASDAQ OMX First North, som inte 
är en reglerad marknad, omfattas Bolaget inte av skyldigheten  
enligt aktiebolagslagen (2005:551) att bolagsstämman skall besluta 
om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. WeSC 
eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna belopp för 
pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

Nedan framgår ersättningar till styrelse och ledande befattnings-
havare för räkenskapsåret 2013:
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Verkställande direktören, Johan Heijbel, har en ömsesidig 
upp sägningstid om 12 månader. Ingen pension utgår utöver lön 
för den verkställande direktören, men möjlighet till löneväxling 
föreligger. För övriga ledande befattningshavare gäller upp-
sägningstid enligt kollektivavtal eller som mest 4 månaders 
ömsesidig uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare 
har premiebaserade pensionslösningar uppgående till 2,5% av 
fast grundlön. Inga avgångsvederlag enligt avtal föreligger för 
den verkställande direktören eller annan ledande befattnings-
havare. Avtal med rörliga lönedelar förekommer för personal 
och ledande befattnings havare direkt involverade i försäljnings-
organisationen.

KONCERNENS R A PPORT ÖVER 
FÖR Ä NDRING A R I  EGE T K A PITA L

Tkr
Grundlön/

styrelsearvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnad

Övrig 
ersättning Summa

Theodor Dalenson, styrelsens ordförande 250 000 - - - - 250 000

Anders Hedén, styrelseledamot 100 000 - - - - 100 000

Johan Hessius, styrelseledamot 100 000 - - - - 100 000

Lena Patriksson Keller, styrelseledamot 100 000 - - - - 100 000

Lars Stenberg 100 000 - - - - 100 000

Stefan Ytterborn 100 000 - - - - 100 000

Johan Heijbel, VD (okt–dec) 360 000 - - - - 360 000

Greger Hagelin, VD (jan–sep) 1 384 000 - - 248 000 - 1 634 000

Övriga ledande befattningshavare,  
snitt 5,5 personer 6 561 000 - - 194 000 - 6 755 000

SUMMA 8 955 000 - - 442 000 - 9 499 000
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LEGAL A FR ÅGOR OCH 
KOMPLET TER ANDE 

INFORMATION 

Ovan nämnda garantiåtaganden är oåterkalleliga. Som ersättning 
för garantiåtagande erhåller emissionsgaranterna ersättning om  
6 procent av det belopp som respektive emissionsgarant har 
garan terat. Garantiersättningen skall utgå oavsett om emissions-
garantin behöver tas i anspråk eller inte. För del av garanti-
åtagande från befintlig aktieägare som avser pro rata-andel i 
Nyemissionen utgår ingen ersättning. Teckningsåtagandena och 
emissionsgarantierna är inte säkerställda genom insättning av 
likvida medel, pantsättning av värdepapper, presentation av bank-
garanti eller på annat sätt. Emissionsgaranterna är dock medvetna 
om att garantin innebär en juridisk bindande förpliktelse gentemot 
Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga 
för det fall emissionsgarantin skall tas i anspråk. 

För det fall emissionsgarantin från Theodor Dalenson måste 
tas i anspråk till fullo, komma att öka sitt innehav i Bolaget till 
maximalt 30,1 procent av aktierna och röstetalet i Bolaget. Om 
Theodor Dalenson uppnår innehav av över 30 procent av aktierna 
och rösterna i Bolaget kommer detta att utlösa en skyldighet 
för Theodor Dalenson att offentliggöra ett uppköpserbjudande 
avseende resterande aktier i Bolaget, vilket kan leda till ytterligare 
ägarcentrering. Denna skyldighet bortfaller emellertid om Theodor 
Dalenson ansöker om och beviljas dispens från Aktiemarknads-
nämnden från budplikten, eller inom fyra veckor säljer så många 
aktier att innehavet understiger 30 procent av rösterna i Bolaget. 
Enligt tecknings- och garantiavtalet med Theodor Dalenson 
föreligger skyldighet att ansöka om dispens från Aktiemarknads-
nämnden från eventuell budplikt som uppkommer med anledning 
av infriande av åtaganden under avtalet.

KONCERNENS R A PPORT ÖVER 
FÖR Ä NDRING A R I  EGE T K A PITA L

Namn/företag

Garanti-
 åtagande, 

antal aktier

Garanti- 
åtagande,  

SEK

Varav ej  
ersättningsgill 

tecknings-
förbindelse, SEK Adress

Datum för  
garanti-
åtagande

Theodor Dalenson 11 265 260 28 163 150 3 125 000 Nås via WeSC 2014-04-29

Evermore Global Advisors LLC  
(för kunds räkning) 4 000 000 10 000 000 4 004 705

89 Summit Avenue  
Summit, New Jersey 

07901  2014-04-29

Servisen Investment Management AB 3 200 000 8 000 000 0
Box 5712,  

114 87 Stockholm 2014-04-29

TECK NINGSFÖRBINDEL SER OCH G AR ANTIÅTAG ANDEN

WESC HAR ERHÅLLIT  TECK NINGSFÖRBINDEL SER OCH 
GAR ANTIÅTAG ANDEN OM TOTALT 4 6  16 3  150  SEK .  DET TA 

INNEBÄR AT T NYEMISSIONEN T ILL  FULLO ÄR G AR ANTER AD 
GENOM TECK NINGSFÖRBINDEL SER OCH GAR ANTIÅTAGANDEN. 

I  TABELLEN NEDAN FR AMG ÅR INFORMATION OM 
RESPEK TIVE  GAR ANTIÅTAGANDEN.
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Kreditavtal
WeSC tecknade under april 2013 ett nytt avtal med Bolagets 
kreditgivare vilket innebar en höjning av Bolagets upplåningsräntor 
samt nya särskilda villkor för Bolagets rörelsekrediter. WeSC har 
vid ett flertal tillfällen därefter erhållit en s.k. waiver från kredit-
givaren då Bolaget ej uppnått samtliga särskilda villkor enligt 
avtalet. Bolaget förhandlar även för närvarande med kreditgivaren 
om en waiver som omfattar såväl första kvartalet 2014 som ett 
antal kvartal framåt i tiden. En slutlig överenskommelse förväntas 
blir klar under andra kvartalet 2014. Kreditavtalen har en löptid på 
tre månader. Om avtalen inte sägs upp vid tremånadersperiodens 
utgång förlängs löptiden med ytterligare tre månader i taget. 
Under 2013 amorterade och satte WeSC ned sina krediter med 
totalt cirka 18,5 MSEK enligt övernskommelse med Bolagets 
kreditgivare.

För att säkerhetsställa att WeSC kunde fullfölja sina åtaganden 
mot Bolagets kreditgivare har WeSC erhållit en lånegaranti om 
20 MSEK av Bolagets styrelseordförande och huvudägaren Nove 
Capital Master Fund. Vid tidpunkten för Prospektet har WeSC 
utnyttjat hela lånegarantin om 20 MSEK mot ställande av säkerhet 
i form av fyra inteckningsbrevbrev (företagshypotek) om vardera 
4 MSEK. Bolaget avser använda del av emissionslikviden som 
erhålls i Nyemissionen för återbetalning av utnyttjat belopp under 
lånegarantin.

Licens-, agent- och distributörsavtal
WeSC har ingått ett antal distributörsavtal samt ett licensavtal 
och ett agentavtal avseende sin försäljning på olika geografiska 
marknader. Avtalen gör ofta motparterna till exklusiv licenstagare, 
agent eller distributör på den aktuella marknaden. Motparterna 
är inte berättigade att rättshandla för Bolagets räkning. Licens-
tagaren betalar en licensavgift till WeSC baserat på sin försäljning. 
Agenten är berättigad till provision baserad på WeSCs försäljning 
på den aktuella marknaden medan distributörerna själva köper in 
och vidareförsäljer Bolagets produkter genom ett orderförfarande 
där varje försäljning är ett separat avtal med WeSC. Bolaget är 
inte beroende av någon enskild licenstagare, agent eller distributör 
eller något enskilt licens, agent- eller distributörsavtal för sin 
verksamhet. WeSCs licens, agent- och distributörsavtal är dock 
sammantaget av väsentlig betydelse för Bolaget och Koncernen. 
Enligt styrelsens bedömning är dessa avtal ingångna på mark-
nadsmässiga villkor och strider inte mot tillämpliga konkurrenslag-
stiftningar. Det kan dock inte uteslutas att konkurrensmyndigheter 
skulle kunna göra en annan bedömning.

Bolaget träffade i maj 2012 ett avtal med SAOW, LLC, (”SAOW”), 
som ingår i samma företagsgrupp som Oved Apparel Corporation, 
innebärande att SAOW fick en exklusiv licens att sälja varumärket 
WeSC på den amerikanska marknaden. Samarbetet, inklusive 
licensavtalet och alla tillhörande avtal, sades upp under hösten 
2013. Sedan 1 december driver WeSC verksamheten på den 
amerikanska marknaden i egen regi. Från och med den 1 maj 2014 
har SAOW inga rättigheter att överhuvudtaget använda WeSCs 
varumärken.

Leverantörsavtal
Bolaget är inte beroende av någon enskild leverantör eller något 
enskild leverantörsavtal för sin verksamhet. Bolaget ingår separata 
avtal för varje leverans av Bolagets produkter med respektive  

leverantör. Order från återförsäljare, distributörer, licenstagare, 
den egna grossistverksamheten och från WeSC detaljist-
verksamhet läggs samman varje år under fyra införsäljnings-
perioder. Den samlade ordern ligger till grund för produktion och 
leverans. Härutöver gör WeSC ibland extrabeställningar. Varje 
order hänvisar till Bolagets allmänna leveransvillkor som till-
sammans med den unika inköpsorderns skapar leverantörsavta-
let. De allmänna villkoren reglerar bland annat dröjsmåls avgifter, 
fel ansvar och betalningsvillkor. De allmänna leveransvillkoren 
innehåller också WeSC Code of Conduct. Det är styrelsens 
bedömning att leverantörsavtalen är ingångna på marknads-
mässiga villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolagets viktigaste immateriella rättigheter består i huvudsak 
av varumärken. Bolaget är av uppfattningen att varumärkena 
WeSC, WeAreTheSuperlativeConspiracy, SuperlativeConspiracy, 
WeActivist och figurmärket ”Ikonen” är av väsentlig betydelse för 
verksamheten. Bolaget bedömer vidare att man är innehavare 
av de immateriella rättigheter, inklusive domännamn, som är 
nödvändiga för att bedriva befintlig verksamhet. Härutöver arbetar 
Bolaget aktivt för att säkra relevanta immateriella rättigheter på 
potentiella marknader. Koncernen har förbehållit sig rättigheterna 
till de immateriella rättigheter som personal och andra uppdrags-
tagare framställer under sin anställning och/eller uppdrag för 
Koncernen, genom reglering i respektive anställningskontrakt och/
eller konsultavtal.

Det finns dock inga garantier for att Bolaget har oinskränkt rätt 
till samtliga immateriella rättigheter. Intrång i Bolagets rättigheter 
skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt 
skada Bolagets verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för 
Bolaget att inleda eller bestrida rättsprocesser för att skydda 
Bolagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle 
kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen garanti 
för att Bolaget skulle vinna en sådan process. I dagsläget finns 
inga kända eller pågående processer avseende immaterialrättsligt 
intrång som av Bolaget anses betungande för verksamheten.

FÖRSÄKRINGAR

Koncernen har tecknat försäkringar som enligt styrelsens bedöm-
ning är tillfredsställande för att täcka det ansvar som den ordinarie 
verksamheten ger upphov till.

TVISTER

I samband med den löpande verksamheten har tvister uppstått 
i ett fåtal fall, vilka dock inte har varit av väsentlig betydelse för 
Koncernen. Bolaget är inte och har under de senaste tolv måna-
derna inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfaran-
de som fått eller kan komma att få betydande effekter på Bolagets 
respektive Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 
Styrelsen för Bolaget har inte kännedom om någon omständighet 
som skulle kunna föranleda något sådant förfarande av betydande 
omfattning för Bolaget eller Koncernen. 

VÄSENTLIGA AVTAL

4 Den underliggande garanten är The Regents of the University of Michigan, 101 North Main Street, Suite 525, Ann Arbor, MI 48104.
5 Bolaget har per den 13 mars 2014 sagt upp agentavtal med motparten ACN Distribution GmbH gällande den tyska och österrikiska marknaden.  
  Omförhandling av villkoren med agenten pågår.
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Efter utgången av räkenskapsåret 2013 fram till och med tid-
punkten för Prospektet har följande transaktioner med närstående 
skett. 

Försäljning fr o m 1 januari 2014 till närstående Buddy Distribution 
AS, som förvärvades 1 januari 2012 till 49 %, uppgår till  
3,5 MSEK. Försäljningen för motsvarande period 2013 uppgick till 
4,7 MSEK.

Som vidare framgår under rubriken Väsentliga avtal – kreditavtal, 
har Bolagets styrelseordförande och huvudägaren Nove Capital 
Master Fund lämnat en lånegaranti om 20 MSEK.

Som framgår under rubriken Teckningsförbindelser och garanti-
åtaganden har Theodor Dalenson ingått ett tecknings- och 
garantiåtagande i den förestående Nyemissionen till förmån för 
Bolaget.

För information om ersättningar till styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare, se under rubriken Ersättningar till styrelse och 
ledande befattningshavare.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan WeSCs aktieägare som syftar 
till gemen samt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till 
finns inte heller några andra överenskommelser eller motsvarande 
som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

ÖVRIG BOLAGSINFORMATION

Bolagets organisationsnummer är 556578-2496. Bolagets firma är 
WeSC AB (publ). Bolaget är publikt (publ) och säte i Stockholm. 
Bolaget inregistrerades vid Patent- och Registreringsverket 
(nuvarande Bolagsverket) den 13 december 1999. Bolaget har 
bedrivit verksamhet under nuvarande firma sedan den 2 februari 
2000. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Aktieägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan 
endast ändras i enlighet med detta regelverk. Bolaget uppfyller 
utvalda regler för företagsstyrning i Sverige.

HANDLINGAR SOM HÅLLS  
T ILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

WeSC bolagsordning samt alla rapporter, historisk finansiell 
information, värderingar och utlåtanden som utförts av sakkunnig 
finns tillgängliga hos Bolaget i pappersform för inspektion under 
Prospektets giltighetstid. Information avseende WeSC finns även 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.wesccorp.com. 

RÅDGIVARE

Vid Nyemissionen bistår Remium som finansiell rådgivare och 
emissionsinstitut. Remium har i egenskap av finansiell rådgivare 
ekonomiska intressen i WeSC. Advokatfirman Lindahl agerar legal 
rådgivare i samband med Erbjudandet.
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VISSA SK AT TEFR ÅGOR 
I  SVERIGE

NEDAN REDOVISAS V ISSA SK AT TEKONSEK VENSER SOM K AN 
AK TUALISER AS FÖR F YSISK A PERSONER OCH AK TIEBOL AG 
I  ANLEDNING AV ERBJUDANDET AT T TECK NA NYA AK TIER 

I  BOL AGET.  SAMMANFAT TNINGEN ÄR BASER AD PÅ NU 
GÄLL ANDE REGLER OCH ÄR ENDAST AVSEDD SOM ALLMÄN 

INFORMATION FÖR AK TIE ÄG ARE SOM ÄR OBEGR ÄNSAT 
SK AT TSK YLDIG A I  SVERIGE ,  SÅVIDA INTE  ANNAT ANGES.

Redogörelsen behandlar inte värdepapper som innehas som 
lagertillgångar i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst 
(inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolags-
sektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som 
anses näringsbetingat. Inte heller omfattas de särskilda regler som 
kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit 
s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. 
kvalificerade aktier i fåmansföretag.

 Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra delägar-
rätter som förvaras på ett s.k. investeringssparkonto och som 
omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Beträffande 
vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speci-
ella situation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter 
rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få 
information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det 
enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 
regler och skatteavtal.

Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige beskattas vid försäljning av aktier i Bolaget för vinsten 
som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent. Kapi-
talvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljnings-
utgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaff-
ningsutgift). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften 
med tillägg för courtage.

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt 
denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det 
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag 
och sort. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) därvid 
inte anses vara av samma slag och sort som de aktier vilka berät-
tigade till företräde i Nyemissionen. Vid försäljning av marknads-
noterade aktier, såsom aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna 
fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i 
investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter 
(räntefonder). Kapitalförlust på aktier som inte kan kvittas på detta 

sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skatte-
reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighets-
skatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, 
beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats 
om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på 
samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapital-
vinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust 
kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncern-
bidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte 
har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa 
speciella företagskategorier, exempelvis investeringsfonder, 
investmentföretag och försäkringsföretag. 

BESKATTNING V ID  AVYTTRING AV AKTIER
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BESKATTNING AV UTDELNING

Utdelning på aktier är normalt skattepliktig. Fysiska personer och 
dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas i  
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 
Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear Sweden 
eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget 
ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls. För aktiebolag 
andra juridiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procent. Om aktierna utgör närings-
betingade andelar gäller dock särskilda regler som kan medföra 
skattefrihet.

UTNYTTJANDE AV  
TECKNINGSRÄTTER

När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte 
någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av 
emissionskursen. Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning 
av aktier förvärvats genom köp eller på liknande sätt (det vill säga 
inte erhållits baserat på innehav av befintliga aktier) får tecknings-
rätternas omkostnadsbelopp beaktas vid beräkning av omkost-
nadsbeloppet för förvärvade aktier. En teckningsrätt som varken 
utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 0 kr.

AVYTTRING AV ERHÅLLNA  
TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. För aktieägare 
som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Nyemissionen 
och avyttrar sina teckningsrätter uppstår en skattepliktig kapital-
vinst. Teckningsrätter som erhållits till följd av eget aktieinnehav 
anses anskaffade för 0 kr. Hela försäljningsintäkten efter avdrag 
för utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskattning. 
Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnads-
beloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. 

FÖRVÄRVADE TECKNINGSRÄTTER

För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på liknande 
sätt (det vill säga som inte erhållits till följd av eget aktieinnehav) 
utgör vederlaget anskaffningsutgift för teckningsrätterna. Utnytt-
jande av inköpta teckningsrätter för teckning av aktier utlöser inte 
beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall beaktas 
vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. 
Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. 
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genom-
snittsmetoden. Schablonmetoden får användas för marknads-
noterade teckningsrätter förvärvade på ovan angivet sätt.

AKTIEÄGARE OCH INNEHAVARE AV  
TECKNINGSRÄTTER SOM ÄR BEGRÄNSAT 

SKATTSKYLDIGA I  SVERIGE

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan i vissa 
fall bli föremål för kupongskatt på utdelning från svenska bolag. 
Skattesatsen är 30 procent men reduceras i allmänhet genom 
skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för und-
vikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skatte-
sats direkt vid utdelningstillfället, om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställs 
avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 
procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till en person 
som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupong-
skatt annars innehållits med för högt belopp kan återbetalning 
begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret 
efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt 
inte i Sverige för kapitalvinster på aktier eller teckningsrätter. 
Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
avyttring av vissa svenska värdepapper (såsom aktier, BTA och 
teckningsrätter) om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller 
något av de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta 
eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln kan 
begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 
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BOL AGSORDNING

Antagen på extra bolagsstämma den 27 
september 2013.
§1 FIRMA
 BOLAGETS FIRMA ÄR WeSC AB (PUBL)

§2 SÄTE
 STYRELSEN SKA HA SITT SÄTE  

I STOCKHOLMS KOMMUN.

§3 VERKSAMHET
 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAM-

HET ÄR ATT DIREKT ELLER INDIREKT 
BEDRIVA GROSSIST- OCH DETAL-
JISTVERKSAMHET MED KLÄDER, SKOR 
OCH SKATEBOARD- OCH SNOWBOARD 
RELATERADE PRODUKTER SAMT ÄGA 
OCH FÖRVALTA AKTIER, ANDELAR OCH 
VÄRDEPAPPER I DOTTERBOLAG OCH 
IDKA DÄRMED FÖRENLIGT VERKSAMHET.

§4 AKTIEKAPITAL
 AKTIEKAPITALET SKA UTGÖRA LÄGST  

2 000 000 KRONOR OCH HÖGST  
8 000 000 KRONOR.

§5 ANTALET AKTIER
 ANTALET AKTIER SKA UPPGÅ LÄGST 

TILL 22 128 000 OCH HÖGST TILL  
88 512 000.

§6 STYRELSE
 STYRELSEN SKA BESTÅ AV 3–7 

LEDAMÖTER MED 0–7 SUPPLEANTER. 
LEDAMÖTERNA OCH SUPPLEANTERNA 
VÄLJES PÅ ÅRSSTÄMMA ENLIGT AKTIE-
BOLAGSLAGEN.

§7 REVISORER
 FÖR GRANSKNING AV BOLAGETS ÅRS-

REDOVISNING JÄMTE RÄKENSKAPERNA 
SAMT STYREISENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS FÖRVALTNING UTSES PÅ 
ÅRSSTÄMMA 1–2 REVISOR/ER MED ELLER 
UTAN REVISORSSUPPLEANT/ER ELLER 
ETT REGISTRERAT REVISIONS BOLAG MED 
EN HUVUDANSVARIG REVISOR.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA SKA 
SKE GENOM ANNONSERING I POST- OCH 
INRIKES TIDNINGAR SAMT PÅ BOLA-
GETS WEBBPLATS. VID TIDPUNKTEN 
FÖR KALLELSE SKA INFORMATION OM 
ATT KALLELSE SKETT ANNONSERAS I 
SVENSKA DAGBLADET, OCH OM SVENSKA 
DAGBLADET LÄGGS NED, GENOM  
ANNONSERING I DAGENS NYHETER. 

KALLELSEN SKA GENAST OCH UTAN 
KOSTNAD FÖR MOTTAGAREN SKICKAS 
MED POST TILL DE AKTIEÄGARE SOM 
BEGÄR DET OCH UPPGER SIN POST-
ADRESS. 

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 
FÖR ATT FÅ DELTAGA I BOLAGSSTÄMMA 
SKA AKTIEÄGARE DELS VARA UPPTAGEN 
I UTSKRIFT ELLER ANNAN FRAMSTÄLL-
NING AV HELA AKTIEBOKEN AVSEENDE 
ÄGARFÖRHÅLLANDENA FEM VARDAGAR 
FÖRE STÄMMAN, DELS ANMÄLA SIG 
HOS BOLAGET SENAST KL 16.00 DEN 
DAG SOM ANGES I KALLELSEN TILL 
STÄMMAN. DENNA DAG FÅR INTE VARA 
SÖNDAG, ANNAN ALLMÄN HELGDAG, 
MIDSOMMARAFTON, JULAFTON EL-
LER NYÅRSAFTON OCH INTE INFALLA 
TIDIGARE ÄN FEMTE VARDAGEN FÖRE 
STÄMMAN.

  
AKTIEÄGARE FÅR VID STÄMMAN 
MEDFÖRA ETT ELLER TVÅ BITRÄDEN, 
DOCK ENDAST OM AKTIEÄGAREN TILL 
BOLAGET ANMÄLER DETTA ANTAL 
BITRÄDEN PÅ DET SÄTT SOM ANGES I 
FÖREGÅENDE STYCKE.

 
På årsstämma ska följande ärenden 
behandlas.
1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN.
2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV 

RÖSTLÄNGD.
3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN.
4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT 

BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.
5. DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE.
6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN 

OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT 
FÖREKOMMANDE FALL KONCERN-
REDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REVISIONS-BERÄTTELSEN.

7. BESLUT ANGÅENDE:
 A) FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT  

 RÄKNING OCH BALANS- 
 RÄKNING SAMT 1 FÖREKOMMANDE  
 FALL KONCERNRESULTATRÄKNING  
 OCH KONCERNBALANS-RÄKNING,

 B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE  
 BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST 
 ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA  
 BALANSRÄKNINGEN,

    C) ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSENS  
 LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE  
 DIREKTÖREN FÖR DEN TID   
 REDO VISNINGEN OMFATTAR.

8. FASTSTÄLLANDE AV DET ANTAL 
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
SOM SKA VÄLJAS AV STÄMMAN.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT 
STYRELSE OCH REVISOR.

10. VAL AV 
A) STYRELSE OCH EVENTUELLA  
 STYRELSESUPPLEANTER. 
B) REVISORER OCH EVENTUELLA  
 REVISORSSUPPLEANTER.

11. ANNAT ÄRENDE, SOM ANKOMMER PÅ 
BOLAGSSTÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGS-
LAGEN (2005:551) ELLER BOLAG-
SORDNINGEN.

§10 RÄKENSKAPSÅR
 BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR SKA OMFATTA 

PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER.

§11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
DEN AKTIEÄGARE ELLER FÖRVALTARE 
SOM PÅ AVSTÄMNINGSDAGEN ÄR INFÖRD 
I AKTIEBOKEN OCH ANTECKNAD I ETT 
AVSTÄMNINGSREGISTER ENLIGT 4 KAP. 
LAGEN (1998:1479) OM KONTOFÖRING 
AV FINANSIELLA INSTRUMENT ELLER 
DEN SOM ÄR ANTECKNAD PÅ AV-
STÄMNINGSKONTO ENLIGT 4 KAP. 18 § 
FÖRSTA STYCKET 6–8 NÄMNDA LAG SKA 
ANTAS VARA BEHÖRIG ATT UTÖVA DE 
RÄTTIGHETER SOM FÖLJER AV 4 KAP. 
39 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551).
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INVESTER ARE BÖR TA DEL  AV ALL  DEN INFORMATION SOM  
INFÖRLIVAS I  PROSPEK TET GENOM HÄNVISNING OCH 

INFORMATIONEN,  T ILL  V ILK EN HÄNVISNING SK ER,  SK ALL L ÄSAS 
SOM EN DEL  AV DET TA PROSPEK T.  DE  DEL AR I  NEDAN ANGIVNA 

DOKUMENT SOM INTE INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING ÄR 
INTE  DEL AR AV DET TA PROSPEK T.  DE  DEL AR AV DE HANDLING AR 
SOM HÄNVISAS T ILL  SOM INTE INFÖRLIVATS GENOM HÄNVISNING 

ÅTERGES PÅ ANNAN PL ATS I  PROSPEK TET.

NEDAN ANGIVEN INFORMATION SK ALL ANSES INFÖRLIVAD I 
PROSPEK TET GENOM HÄNVISNING.  KOPIOR AV PROSPEK TET OCH 

DE HANDLING AR SOM HAR INFÖRLIVATS GENOM HÄNVISNING, 
SAMT SAMTLIG A AV BOL AGET UTGIVNA DEL ÅRSR APPORTER, 

ÅRSREDOVISNING AR OCH WeSCS BOL AGSORDNING K AN 
ERHÅLL AS FR ÅN WeSC ELEK TRONISK T V IA  BOL AGETS 

WEBBPL ATS;  W W W.WESCCORP.COM.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE 
GENOM HÄNVISNING

ADRESSER

Information Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter  
och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning 2013, s. 45–74.

Revisionsberättelse för 2013 Årsredovisning 2013, s. 76–77

Resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter och  
information om redovisningsprinciper för perioden januari–mars 2014,  
ej granskad av revisor

Delårsrapport för perioden januari–mars 2014,  
s. 8–12.

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter  
och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning 2012, s. 46–76.

Revisionsberättelse för 2012 Årsredovisning 2012, s. 78–79

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter  
och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåret 2011/12

Årsredovisning 2011/12, s. 52–83.

HUVUDKONTOR
WeSC AB (PUBL)
KARLAVÄGEN 108, 14 TR
115 26 STOCKHOLM
SVERIGE 

TELEPHONE: +46 8 46 50 50 00
FAX: +46 8 46 50 50 99

FINANSIELL RÅDGIVARE/
EMISSIONSINSTITUT
REMIUM NORDIC AB
KUNGSGATAN 12–14
111 35 STOCKHOLM
SVERIGE

TEL: +46 8 454 32 00

KONTOFÖRANDE INSTITUT
EUROCLEAR SWEDEN AB
BOX 7822
103 97 STOCKHOLM
SVERIGE

TEL: +46 8 402 90 00

REVISOR
ERNST & YOUNG
BOX 7850
103 99 STOCKHOLM
SVERIGE

TEL: +46 8 520 590 00

LEGAL RÅDGIVARE
ADVOKATFIRMAN LINDAHL
BOX 1065
101 39 STOCKHOLM
SVERIGE

TEL: +46 8 527 708 00
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CONTEMPOR ARY CLOTHING AND ACCESSORIES FOR THE 
INTELLECTUAL SL ACK ER WHO IS  SEEK ING TO E XPRESS 

ORIGINALIT Y  IN  A  WORLD OF  UNIFORM THINK ING.
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