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WBM är verksamt inom produktutveckling, marknadsfö-

ring och försäljning av produkter under varumärket

Björn Borg inom fem produktområden – kläder, skor,

väskor, glasögon och parfym, produkter som säljs på

sju marknader i Europa

WBMs verksamhet bedrivs idag genom ett nätverk

av produktbolag och distributörsbolag som antingen

formellt ingår i koncernen eller är fristående bolag.

Den sammanlagda försäljningen av Björn Borg-produk-

ter i konsumentledet uppskattades för 2004 till 627

(600) MSEK inklusive mervärdesskatt. Produktområdet

kläder står för 59 (56) procent av denna försäljning. 

I koncernen ingår varumärkesbolaget, två helägda

produktbolag för kläder och skor, distributionsbolag för

kläder och skor i Sverige och detaljistbolaget med

konceptbutiker. Slutligen ägs 45 procent i det svenska

lagerbolaget Anteros Lagerhantering AB. 

Resultatet efter finansnetto för WBM proforma

uppgick för 2004 till 14,4 MSEK. Motsvarande resultat

proforma för räkenskapsåret 2003 uppgick till 12,0

MSEK.

WBM i korthet

WBM proforma1)

2004 12m 2003 12m

Nettoomsättning (MSEK) 121,6 114,5

Resultat efter finansnetto 14,4 12,0

Antal aktier (Tusen) 1 367 1 365

Vinst per aktie 7,36 6,30

1) Proforma för 2004 har beräknats som om förvärvet av WBM AB-
koncernen genomförts per 2004-01-01 och aktieemissionen
genomförts per detta datum. Motsvarande proformaräkenskaper
för 2003 har räknats som om förvärvet och emissionen genom-
förts per 2003-01-01. Se definition under avsnitt ”Finansiell
utveckling i sammandrag”.

Ungern 1%

Belgien 1%

Sverige 47%

Holland 24%

Norge 13%

Finland 4%

Danmark 10%

Geografisk mix, försäljning till detaljist

Kläder 59%

Skor 18%

Väskor 15%

Parfym 2%

Glasögon 6%

Produktmix, försäljning till detaljist
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◗ 1989 etableras varumärket Björn Borg i nuvarande

tappning och den första kollektionen Björn Borg

underkläder lanseras. Verksamheten startas av de

två entreprenörerna Anders Arnborger och Louise

Hildebeck i det bolag som idag heter WBM Sweden

och som fortfarande är den svenska distributören av

kläder. 

◗ 1994 öppnas den första konceptbutiken,

Stockholms Kalsongpalats. 1994 lanseras Björn

Borg badkläder i Sverige och året efter lanseras

Björn Borg väskor. 

◗ 1996 finns varumärket representerat hos mer än

2 000 återförsäljare runt om i Europa. Björn Borg

skor, som funnits sedan starten, lanseras i övriga

Norden och Björn Borg glasögon lanseras i Sverige. 

◗ 1997 på hösten startas verksamheten i WBM i

samband med att tidigare licensavtal mellan

Fabulous och ett antal produktbolag omförhandlas

och WBM blir exklusiv licenstagare till varumärket

Björn Borg. WBM svarar för bl a varumärkesbyg-

gande, marknadsföring, utveckling av nya produkt-

områden och strategiska frågor. 

◗ 1998 försöker bolaget med svenskt management

bygga upp den engelska marknaden. Man frångår i

och med denna satsning bolagets affärsmodell med

geografiska specialister.

◗ 1999 lanseras Björn Borg fritidskläder och året

därefter introduceras nuvarande affärsmodell. 

◗ 2000 läggs det engelska bolaget ned efter utebliven

försäljningsframgång i förening med betydande

kostnader.

◗ 2001 går WBM skor och den svenska skodistribu-

tören Scandinavian Footwear samman och WBM

äger efter detta 49,9 procent av det nya bolaget. 

◗ 2002 öppnas två nya konceptbutiker i Sverige. 

◗ 2003 öppnas ytterligare en konceptbutik i 

Stockholm.

Historik

I slutet av andra kvartalet förvärvar WBM Holding

kontant 56 procent av de utestående aktierna i WBM

AB. Resterande andel av bolaget förvärvas genom

apportemission, varvid ägare i WBM AB erhåller aktier

i WBM Holding. I samband med detta tillträder Nils

Vinberg som VD.

I december genomförs en emission till institutio-

nella placerare och allmänheten av 450 000 aktier till

emissionskurs 68 SEK per aktie och i samband med

denna noteras bolagets aktie på den inofficiella

handelsplatsen Nya Marknaden den 20 december.

Nyemissionen tillför bolaget sammanlagt

30,6 MSEK före emissionskostnader. 

De nyemitterade aktierna utgör 33 procent av

kapitalet och rösterna i bolaget.

I december fattar styrelsen beslut om förvärv av de

utestående 50,1 procent av aktierna i intressebolaget

Scandinavian Footwear AB. Köpeskillingen uppgick till

MSEK 8,7 varav 4,5 MSEK erläggs kontant och reste-

rande del erläggs genom apportemission av 66 176

nyemitterade aktier till kursen 63 SEK.

2004 i kor thet
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Hur vill du sammanfatta året som gått?
2004 innebar flera betydelsefulla förändringar för

WBM. Bolaget fick en helt ny ägarstruktur under det

andra kvartalet, vi genomförde en lyckad nyemission

och noterade WBM på Nya Marknaden samt förvär-

vade produktbolaget för Björn Borg-skor i december.

Trots att dessa aktiviteter tagit mycket av ledningens

tid har den underliggande verksamheten utvecklats

mycket väl. Jag är därför särskilt nöjd över att vi

lyckades leverera ett starkt resultat och överträffa den

prognos som vi lämnade i samband med noteringen 

av bolaget.

Hur har noteringen på Nya Marknaden
påverkat er?
Utöver tillgång till kapitalmarknaden har noteringen lett

till en ökad uppmärksamhet för WBM. Min bedömning

är att detta kommer att gynna oss på marknaden sam-

tidigt som det stärker bolagets trovärdighet i den kom-

mande expansionen utomlands. Noteringen var också

en starkt bidragande faktor till att vi, i enlighet med vår

strategi, kunde förvärva de utestående aktierna i

Scandinavian Footwear (produktbolaget för Björn Borg-

skor) till ett bra pris i en snabb process. För min

personliga del ser jag mycket positivt på att leda ett

noterat bolag även om det naturligt nog ökar min

arbetsbörda.

Hur ska WBM fortsätta växa?
Tillväxten kommer att komma såväl från expansion på

befintliga marknader som genom etablering av Björn

Borg-varumärket på nya marknader. Vi kan även

komma att växa genom integration av verksamheter

inom Björn Borg-nätverket, främst inom produktutveck-

ling och detaljistledet. Expansionsarbetet är påbörjat

och flera aktiviteter är igångsatta för att identifiera

marknader, partners och andra nyckelkomponenter för

fortsatt expansion.

Ska WBM driva egna butiker?
Vi har goda erfarenheter av de i dag etablerade buti-

kerna och målet är att öka antalet konceptbutiker

under de kommande åren, såväl egna som franchise.

Det är viktigt att WBM har direktkontakt med slut-

kunden för att fånga upp signaler från konsumentledet.

Samtidigt ska man komma ihåg att Björn Borg-

varumärket aldrig hade nått en sådan bredd om vi

inte arbetat med fristående detaljister.

Hur ser du på er relation med
varumärkesägaren nu och framåt?
Vår relation är god och karaktäriseras av ett långsiktigt

samförstånd rörande vad som är gynnsamt för varu-

märket och den nytta som detta generar för båda

parter. Relationen medför även att WBM får aktivt stöd

från varumärkesägaren i samband med exempelvis

marknadsföringsaktiviteter.

VD har ordet 
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Vilka bedömer du vara de viktigaste
framgångsfaktorerna för WBM?
Varumärkesbyggandet är den absolut viktigaste nyckeln

till framgång för WBM. Det gäller såväl imagebyggande

och positionering som relationen mellan varumärke

och sortiment och den löpande marknadsföringen.

Även nätverksbyggandet, såsom val av rätt partners

inom produktutveckling, tillverkning och distribution,

är fundamentalt för oss. Sist men inte minst är WBM

beroende av kunniga medarbetare, i synnerhet då bola-

get karaktäriseras av en mycket omfattande affärs-

volym generad av relativt få anställda.

Har du de resurser du behöver?
Efter noteringen och den förändrade finansiella situa-

tionen är WBM väl rustat för att utvecklas i enlighet

med fastlagda strategier. Det inledda tillväxtarbetet

kommer att kräva ett antal rekryteringar för att framför-

allt möta behovet av kompetens avseende internatio-

nella distributionsfrågor.

Hur ser du på verksamheten 2005?
Som vi har kommunicerat tidigare är bolagets policy

att inte lämna några prognoser men jag ser positivt på

framtiden. Marknaden för våra produkter har utvecklats

positivt under de senaste åren och jag ser idag ingen

anledning varför denna utveckling skulle ändras under

den närmaste tiden. WBM har idag både resurser och

strategi på plats, ett starkt varumärke med marknads-

ledande position, erfarna och kunniga medarbetare,

engagerade ägare – kort sagt en stabil plattform att

växa vidare från. Jag ser personligen fram emot att

vara med och utveckla Björn Borg-varumärket på en

internationell modemarknad.

Stockholm i april 2005

Nils Vinberg

VD





7

Affärsidé
WBMs affärsidé är att lönsamt utveckla, driva och

exploatera varumärket Björn Borg på den internatio-

nella modemarknaden. 

Visionen är att befästa varumärket Björn Borg som

ett globalt etablerat modevarumärke i övre mellanpris-

segmentet.

Mål 
Operationella mål

◗ Att förstärka varumärkespositionen och att etablera

varumärket Björn Borg på ytterligare 3–5 marknader

under den kommande treårsperioden för att därefter

ytterligare öka den internationella expansionstakten.

Finansiella mål

◗ Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen på 15

procent årligen mot slutet av den kommande treårs-

perioden. 

◗ Efter den initiala expansionsfasen under den kom-

mande treårsperioden uppnå en rörelsemarginal om

minst 10 procent.

Strategi
De operationella och finansiella målen ska realiseras

genom ett antal strategier. 

Tillväxt på befintliga marknader

Expansion på befintliga marknader – Sverige, Holland,

Norge, Belgien, Finland, Danmark och Ungern – ska

ske genom

◗ Satsningar på nya koncept och produktsegment

inom befintliga produktgrupper 

◗ Att öka kontrollen över varumärket i värdekedjan

genom förvärv av strategiska produktbolag

◗ Att etablera fler konceptbutiker, egna och genom

franchise, för att öka marknadsexponering och för-

säljning

◗ Att utveckla och effektivisera inköp och logistik

i takt med tillväxten

◗ Att utveckla och lansera nya produktgrupper

Tillväxt på nya marknader

Expansionen på nya marknader ska ske genom att:

◗ Förstärka och anpassa organisationen i takt med att

exportstrategin realiseras

◗ Genomföra analys och utvärdering av nya marknader

i Europa utifrån urvalskriterierna:

1. Struktur i detaljistledet

2. Olika marknaders generella förutsättningar för

tillväxt t ex demografi, medelinkomst, konsum-

tionsmönster

3. Konkurrenssituation

4. Tillgång till distributörer/agenter med kritisk

lokal marknadskännedom

◗ Lanseringsstrategin är att inleda med produkt-

gruppen underkläder och därefter successivt lansera

flera produktgrupper 

◗ Samarbeta med starka lokala distributörer med

marknadskännedom 

◗ Etablera konceptbutiker för att positionera varumär-

ket och skapa konsumentkontakt

Varumärke
◗ WBM ska centralt ansvara för kvalitetssäkring och

positionering av varumärket Björn Borg

Produkter/produktion
◗ All design och produktutveckling ska ske i produkt-

bolagen som också är produktspecialister

◗ WBM ska äga strategiskt viktiga produktbolag

◗ All produktion ska ske utanför koncernen

Distribution
◗ Alla produktbolag ska även fungera som distributör

på sin hemmamarknad

◗ På övriga marknader ska distribution ske genom

lokalt starka och oberoende distributörer

Affärsidé, mål och strategi 
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WBM agerar på den internationella modemarknaden

inom produktgrupperna kläder, skor, väskor, glasögon

och parfym. Tre fjärdedelar av Försäljningen i konsu-

mentledet avser kläder och skor. 

Två starka trender inom modevärlden är viktiga för

bolagets verksamhet. För det första innebär ett all-

mänt ökat intresse för varumärken, design och kvalitet

att dagens konsument är medveten och kräsen. Mode-

medvetenhet och emotionella värden blir allt viktigare

när konsumenten väljer varumärke. Livsstil är alltmer

avgörande för konsumtion och märkessval.

För det andra har geografiska skillnader vad gäller

preferenser i mode och kläder minskat i takt med den

ökade internationaliseringen. 

Den pågående internationaliseringen som präglar

branschen, medförande att trender sprids allt snab-

bare genom Internet, film, tv och musik, att livsstil och

internationella trender är av större betydelse än i vilket

land konsumenten bor, förväntas fortsätta framgent.

Storlek och tillväxt
Modebranschen, liksom andra branscher, påverkas av

ett antal makroekonomiska faktorer som t ex BNP-

tillväxt och privatkonsumtion och därmed detaljhan-

delns utveckling.

Klädes- och skomarknaden för WBMs största mark-

nader, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland och

Belgien, med 99 procent av försäljningen i konsument-

ledet 2004, uppgick 2003 till 39,6 miljarder EUR

inklusive mervärdesskatt.

Under perioden 1998–2004 har utvecklingen för

BNP och den privata konsumtionen i dessa länder

visat en stigande trend och den privata konsumtionen

bedöms fortsätta öka under de kommande åren. 

Den totala klädes- och skomarknaden i Europa är

mycket stor. Syftet med att jämföra befintliga WBM

marknader med andra marknader i Europa är enbart

att visa på potentialen för WBM att öka omsättningen

genom etablering i länder som Tyskland, Frankrike och

Italien.

Den sammanlagda detaljhandeln för Kläder och

Skor på WBMs befintliga marknader uppgick till 39,6

miljarder EUR inklusive mervärdesskatt under 2003.

Detta skall ställas i relation till konsumentförsäljningen

på de enskilda marknaderna Storbritannien, Tyskland,

Frankrike och Italien. Vart och ett av dessa länder

utgör lika stor marknad som WBMs befintliga markna-

der tillsammans. 

Konkurrensposition
De flesta modevarumärken finns inom ett bestämt

segment av marknaden och fokuserar vanligtvis på att

stärka sin image utifrån den valda positionen. De

flesta konsumenter har en relativt konstant preferens i

sina inköp vad gäller prisnivå och modegrad och väljer

därför ofta bland märken inom samma segment. Få

konsumenter är trogna endast ett varumärke. 

Varumärket Björn Borg har en position som bygger

på sportlegenden Björn Borg och hans status som väl-

känd stjärna i större delen av världen. Med tanke på

Björn Borgs framgång under sin aktiva tid som spelare

och hans stjärnstatus i stora delar av världen, har

varumärket en stark plattform för fortsatt internationell

expansion. 

Marknad

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

200620052004200320022001200019991998

Kläder och skor BNP

Detaljhandel  Privat konsumtion

(Källa: Eurostat, prognoser från Consensus Forecasts – april 2004)
BNP och Privat konsumtion i fasta priser och växelkurser 1995,
detaljhandel, kläder och skor i löpande priser.

BNP, privatkonsumtion, detaljhandel, kläder och skor 
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Idag står varumärket i allt högre grad på egna ben

skilt från personen Björn Borg. En allt större andel kon-

sumenter associerar namnet till varumärkets produkter

i stället för Björn Borg som person.

Modevarumärket Björn Borg vänder sig främst till

individer som söker kvalitetsprodukter som upplevs

rätt i tiden och som representerar en ung, sportig och

trendig stil. Pris- och modemässigt är produkterna

positionerade i övre mellansegmentet. Varumärkets

image är byggd kring spännande och kreativ design

som utstrålar kvalitet. 

Den svenska och internationella modemarknaden

består av ett antal aktörer som konkurrerar och kom-

pletterar varandra inom olika delsegment. WBMs främ-

sta konkurrenter är internationella modemärken som

t ex Calvin Klein, Hugo Boss, Diesel och Armani samt

svenska modemärken som t ex Tiger och Filippa K.

Bolaget bedömer att Björn Borg kan betraktas som

marknadsledande avseende kvalitet och design inom

sitt segment avseende huvudprodukten herrunder-

kläder på de geografiska marknader där varumärket är

etablerat.

Marknad

Price

High 13%
Nina Ricci

Pierre Cardin
Oscar Jacobsson

Marlboro Classic
Pringle

Supermarkets
H&M

Hugo Boss
Emporio Armani

Calvin Klein
DKNY

Diesel
Filippa K

Tiger

H&M
Vero Moda

Prada
Gucci

Donna Karen
Georgio Armani

Burberry

J. Lindeberg

H&M

Gant
Ralph Lauren

Max Mara

Peak Performance
MQ

Benetton
InWear/Matinique

Polo Sport
Esprit

The Gap
Lindex

Vero Moda
H&M

Late adopters 24% Trend followers 55% Trend setters 16% Innovators 5%
Fashion

orientation 
and content

Low 34%

Medium 
53%

WBMs bedömning av marknadssegmentering och -positionering





11

Varumärket
Varumärkeskunnande utgör kärnan i företaget 

Koncernen har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket

Björn Borg med utgångspunkt i en exklusiv varumärkes-

licens som ger en exklusiv rätt att producera, mark-

nadsföra och sälja produkter under varumärket Björn

Borg i alla världens länder. WBM svarar för vård av

varumärket och att de i nätverket ingående bolagen

uppfyller etiska krav m m. Arbetet med varumärkes-

plattformen, positionering, exponering och image-

byggande sker internt inom WBM. All tillverkning sker

externt.

Varumärket Björn Borg 

Positionering
Varumärket Björn Borg registrerades i sin nuvarande

form i slutet av 1980-talet och etablerades under den

första halvan av 90-talet på den svenska modemarkna-

den. Kontinuiteten i varumärkesbyggandet innebär att

varumärket idag har en tydlig profil som står för mode-

produkter med starkt designuttryck. Varumärkets kän-

netecken är kvalitetsprodukter med en kreativ och

innovativ design och bygger på det sportsliga arv som

namnet Björn Borg står för. Idag står varumärket allt-

mer på egna ben, då det i tilltagande grad associeras

till underkläder, skor, m m och i avtagande omfattning

kopplas till Björn Borg som person. 

Medieval
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för varumär-

ket Björn Borg är profilering genom innovativa och

imageförstärkande marknadsaktiviteter. De centralt

producerade kampanjerna levandegörs på lokala

marknader genom både traditionell reklamexponering i

printmedia och okonventionella metoder samt genom

modevisningar och sponsorskap. Dessa aktiviteter

genererar ofta redaktionell uppmärksamhet i olika

media. 

Effekter
Det övergripande syftet med WBMs marknadskommu-

nikation är att tränga igenom ”det mediala bruset” och

skapa en exponering som ger målgruppen en positiv

attityd till varumärket. Målet är att understödja försälj-

ningsmålen genom att stimulera efterfrågan från kon-

sumenterna. Ett annat viktigt mål är att varumärket

ska särskilja sig i butiksmiljö.

WBMs verksamhet bedrivs idag genom ett nätverk

av produktbolag och distributörsbolag som antingen

formellt ingår i koncernen eller är fristående bolag. 

I detaljistledet är det endast konceptbutiker som

ingår i nätverket. Gemensamt för bolag i nätverket är

att de kommersialiserar varumärket Björn Borg genom

att på olika sätt med stöd av licensavtal använda varu-

märket i sin verksamhet.

Varumärkesplattform – Brand Concept

◗ Sporty Sport is movement but never any effort. Sport is walking to work, riding my bike, throwing frisbee in
the park, playing with the dog. Sport is being young and strong and looking like it. Sport is knowing
that I could work out if I wanted to, but deciding not to. Sport is fun and play. 

◗ Stylish Style is knowing that you look good and not being afraid to show it. Style is feeling relaxed in any
situation, knowing that your look reflects your personality without screaming out loud. Style is
daring to have fun and enjoying the fact that everyone is looking.

◗ Sexy Sex is a simple t-shirt matched with nothing, the hint of a shoulder strap under layers of fabric,
skin that is more glimpsed than exposed. Sex is pillow fights and newly washed hair and wrestling
over the remote control. Sex is hot and steamy but never messy. Sex is flirting – everyday and
everywhere. 

◗ Comfortable Comfort is being yourself at all times and feeling great about it. Comfort is not having to worry
about whether your top is too tight or too showy. Comfort is knowing that what you wear is making
you look even better than you do wearing nothing. Comfort is clothes so comfortable you never
want to take them off. Comfort is clothes you can use everyday.

Verksamhet
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Nätverket består av följande fyra nivåer med olika upp-

gifter och kompetens

1. WBM – den centrala varumärkesspecialisten,

2. Produktbolag – design och produktutveckling,

3. Distributörer – geografiska och regionala

specialister i grossistledet, samt 

4. Detaljister.

Brand Management
WBM strävar efter att kontrollera hela kedjan från varu-

märkesidentitet till färdig produkt för att kvalitetssäkra

varumärket Björn Borg. WBMs primära roll är att formu-

lera en varumärkesstrategi och ett varumärkeslöfte,

konkretiserat i riktlinjer och marknadsföringsmaterial

till samarbetspartners i nätverket. Detta möjliggör ett

sammanhållet och konsekvent varumärkesbyggande

och riktlinjer för:

◗ kvalitet 

◗ design 

◗ positionering 

◗ sortimentsbredd och sortimentsvolym

◗ marknadsföring/förpackning/distribution 

◗ visuell merchandising

◗ trendinformation/pressinformation

◗ franchise management 

Produktbolag
Produktbolagen, såväl koncerninterna som helt externa,

designar och utvecklar kollektioner och positionerar

olika produkter utifrån riktlinjer från WBM. Produktbola-

gen bedriver sin affärsverksamhet främst i form av

försäljning av de designade och tillverkade Björn Borg-

produkterna till underlicenstagare/distributörer. Produkt-

bolagen ska även ha en stöttande roll i sin relation till

distributörer och detaljister. Vidare ska de svara för

säljsupport, utbildning och kvalitetskontroll.

Nätverkets organisation
WBM har i dag verksamhet inom de fem produktområ-

dena kläder, skor, väskor, glasögon samt parfym och

Björn Borg-produkter säljs idag på sju marknader i

Europa, varav Sverige och Holland är de viktigaste.

Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt-

och distributörsbolag som antingen formellt ingår i kon-

cernen eller är fristående bolag med underlicenser

avseende produktgrupp och geografisk marknad. Distri-

butörer säljer produkterna till detaljister som i sin tur

säljer till konsumentledet. WBM har egen verksamhet i

alla led från produktutveckling till konsumentförsäljning.

Verksamhet

Utveckling,
positionering,
exploatering
varumärke 

Brand Management Produktbolag Distributörer Detaljister Konsument

Varumärket
Björn Borg

Licens

Outsourcad produktion
Produktion

Affärskedjor
Varuhus
Butiker

Produkter
och sortiment

Distribution
återförsäljare

WBMs affärsmodell
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Distributionen sker i normalfallet genom att

distributörer, vanligen bolag utanför koncernen, med

regional marknadskompetens beviljas underlicenser

avseende rätt att använda varumärket vid marknads-

föring och vidareförsäljning av olika produkter. Samtliga

produktbolag är själva distributörer av sina produkter

på sin hemmamarknad. Distributörerna ska vidare

sälja och distribuera produkter till detaljister på bästa

sätt genom att i enlighet med WBMs riktlinjer bygga

varumärket regionalt via sin säljkår. De ska även svara

för inköp, säljstöd, lagerhållning, marknadsföring regio-

nalt, mediaval och utbildning samt återkoppla mark-

nads- och säljinformation till WBM. 

Detaljister
Detaljister ska med utgångspunkt från WBMs riktlinjer

för varumärkesvård samt marknads- och försäljnings-

material inreda butiker samt exponera, lokalt mark-

nadsföra och sälja Björn Borg-produkter på bästa

möjliga sätt. De ska även svara för inköp till butik.

De fristående detaljisterna omfattar cirka 2 200 sälj-

ställen och finns på samtliga de marknader där WBM

verkar – en betydande kontaktyta för en koncern med

enbart 35 anställda. Till skillnad från WBMs egna

konceptbutiker säljer dessa detaljister Björn Borg-

produkter i konkurrens med andra varumärken. 

Konceptbutikerna är viktiga för WBM som mark-

nadsföringskanal, varumärkesbyggare, varumärkesposi-

tionerare samt känselspröt ut mot konsument. De ska

förutom egen försäljning generera merförsäljning i hela

nätverket. 

WBM ger instruktioner rörande butiksutformning

och sätt att sälja i syfte att säkerställa igenkännande

hos kunden. Konceptbutikerna kan vara helägda eller

icke-ägda på franchise-basis1). De fyra helägda kon-

ceptbutikerna är belägna i Stockholm och Göteborg.

De åtta icke-ägda konceptbutikerna ligger i Amster-

dam, Rotterdam, Haag, Eindhoven, Amstelven, Utrecht

och Oslo.

De stora affärskedjorna erbjuder ett betydande

antal försäljningsställen med kontaktyta mot ett stort

antal konsumenter, vilket även gäller för varuhus med

sin stora genomströmning av kunder. 

Verksamhet

Factory 
outlets 5%

Affärs-
kedjor 35%

Fristående 
handlare 30%

Varuhus 20%

Koncept-
butiker 10%

Distributörer

Ungern 1%

Belgien 1%

Sverige 47%

Holland 24%

Norge 13%

Finland 4%

Danmark 10%

Geografisk mix, försäljning till detaljist

Dam 40%

Herr 60%

Kundmix, försäljning till detaljist

Kläder 59%

Skor 18%

Väskor 15%

Parfym 2%

Glasögon 6%

Produktmix, försäljning till detaljist

1) Butiker av franchisetyp erlägger ingen franchiseavgift. WBM erhåller intäkter via royalty på försäljningen från distributörer till dessa butiker.
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Factory outlets, som också har en betydande kon-

sumentgenomströmning, möjliggör försäljning sida vid

sida med andra produkter i övre mellansegmentet till

reducerat pris och skapar exponering mot delvis nya

konsumentgrupper. Nätverket disponerar fyra Factory

outlets varav två drivs av WBM.

Försäljning via Internet i nätverket är för närva-

rande begränsad. Bolaget avser emellertid lansera

denna försäljningskanal när marknaden bedöms vara

mogen. 

I synnerhet konceptbutikerna men även de fristå-

ende detaljisterna ger en ”spets” åt försäljningen mot

utvalda nischsegment medan affärskedjor och varuhus

möjliggör höga säljvolymer. Denna blandning av olika

detaljister möjliggör en kombination av positionering i

det övre mellansegmentet och volym i försäljningen.

Nätverket genererar en betydande affärsvolym
Trots att WBM räknar enbart 35 anställda uppgick den

sammanlagda Försäljningen i konsumentledet 2004 till

uppskattningsvis cirka 627 (600) MSEK. Uppskatt-

ningen är baserad på den för WBM kända försäljningen

från distributör till detaljist på 251 (239) MSEK exklu-

sive mervärdesskatt. 

Kläder dominerar försäljningen mot konsument med

uppskattningsvis 59 (56) procent av försäljningen. Skor

svarar för uppskattningsvis 18 (20) procent, medan

väskor svarar för 15 (16) procent samt parfym och glas-

ögon 8 (8) procent, baserat på WBMs försäljning 2004.

Geografiskt domineras bolaget av Sverige och

Holland, som svarade för 47 respektive 24 procent av

WBMs omsättning för 2004. Andra viktiga marknader

är Norge och Danmark och till mindre del Finland,

Ungern och Belgien. 

Försäljningen mot konsument fördelar sig på cirka

60 procent herr- och 40 procent damkonfektion.

Nätverket ger flera fördelar
WBM har betydande fördelar av att verka i ett nätverk

till följd av låg kapitalbindning i lager, egna butiker

samt det faktum att ingen produktion bedrivs i koncer-

nen. Detta möjliggör en betydande tillväxt inom ramen

för låg kapitalinsats, vilket varit en förutsättning för

WBMs expansion utan tillgång till riskkapitalmarkna-

den. Ytterligare en positiv effekt av nätverket är att

entreprenörens spetskompetens tas till vara. Nätverket

ger också genom konceptbutikerna en kontaktyta mot

konsument, men innebär samtidigt en förlust av mark-

nadskänsla, eftersom det vanligen är de fristående

detaljisterna och inte nätverket som har direkt kontakt

med konsumenten.

Det finns också ett ökat behov av styrning och kon-

troll av bolag som inte ingår i koncernen. Vidare kom-

mer den del av omsättning och vinst som genereras av

bolag i nätverket utanför koncernen inte WBM fullt till-

godo, men detta är en avvägning mellan kapitaltillgång

och risktagande. 

Omsättningen i WBM inkluderar ett flertal olika

intäktsströmmar, då verksamheten omfattar flera

nivåer i distributionskedjan från varumärke till konsu-

ment. Koncernbolag finns på samtliga nivåer.

WBM är delaktig i fakturering i flera led genom att

det bland såväl produktbolag som distributörer ingår

bolag i koncernen och genom att det svenska koncern-

bolaget bedriver detaljistverksamhet i form av koncept-

butiker. Fakturering sker i relativt omfattande utsträck-

ning mellan bolagen i koncernen samt därtill mellan

koncernbolag och externa bolag i nätverket. Med

undantag för konceptbutikerna sker, som framgår ovan,

den slutliga försäljningen till konsument inte genom

bolag som egentligen ingår i nätverket, varför sådan

detaljistförsäljning normalt inte leder till intäkter i WBM.

WBMs intäkter består av följande fyra intäktstyper:

1. royaltyintäkter för WBM, vanligtvis beräknat som

andel av distributörernas grossistförsäljning till

detaljister,

2. intäkter i ägda produktbolag,

3. intäkter i ägda distributörsbolag samt

4. intäkter från de ägda konceptbutikerna i detaljist-

ledet.

Affärsmodellen är kapitalsnål då den trots ett begrän-

sat ägande för WBM i nätverket skapar en betydande

försäljning i konsumentledet. Genom kapitaltillskott kan

tillväxten accelereras via inträde på nya geografiska

marknader, satsningar i produktbolags- och distribu-

tionsledet samt fortsatt kommersialisering av varumär-

ket Björn Borg på befintliga marknader genom framför-

allt produktutveckling och varumärkespositionering. 

Verksamhet



Verksamhet

Sweden Norway Denmark Finland Belgium

FranchiseesOwn concept 
stores Independent

Holland Hungary

Local brand 
management/retailing

– Product design
– Sourcing

– Sales support
– Quality control

– Supplies
– Education

 – Buying
 – Selling

– Stock service
– Education

– Media choice
– (marketing)

– Trendinfo.
– Design detailinfo.
– Marketing Toolbox
– Point of sales Toolbox
– Distribution philosophy
– Sub-licence manual
– Positioning directions

– Price point guide
– Quality commitment
– Press info.
– Visual merchandising
– Design management
– Packaging management
– Franchise management

Regional brand 
management/distribution

Product management

Brand management

WBM

Kläder

Scandinavian 
Footwear

Skor

Libro Gruppen AB

Väskor

EGOptiska 
International AB

Glasögon

Romella Int. AB

Parfym

WBM AB

Konsoliderade, helägda bolag

Icke-ägda distributörer

Icke-ägda detaljister

Icke-ägda produktbolag

– Purchase – Local marketing – Local sales

Bolag i nätverket
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Faktaruta

Produktgrupp Kläder Skor Väskor Glasögon Parfym

Land

Sverige ● ● ● ● ●

Norge ● ● ● ● ●

Danmark ● ● ●

Holland ● ● ● ●

Belgien ●

Finland ● ● ● ●

Ungern ●

Produkter
WBM fastslår den gemensamma positioneringen av

produktsortimentet genom att leverera trend- och

designinformation till alla delar av specialistnätverket

inför varje säsong. En av varumärket Björn Borgs fram-

gångsfaktorer under årens lopp har varit förmågan att

fånga upp spår i tiden som inspirerar till den stil och

de modeyttringar som utgör den grundläggande positio-

neringsstrategin ”stilfull sport”. 

Björn Borg har en ung, sportig och trendig stilinrikt-

ning, som sammantaget enklast beskrivs som ett väl-

klätt sportmode. Bassortimentet kompletteras löpande

under säsong med plagg och accessoarer som följer

den senaste trenden, men som samtidigt knyter an till

den grundläggande positioneringen.

Exempel – Affärsmodell kläder

Inom detta produktområde är såväl produktbolaget och

– såvitt gäller Sverige – distributören bolag inom WBM.

För övriga sex länder ingår däremot inte distributören i

koncernen. Produktbolaget designar, låter tillverka och

säljer produkten till distributörer, varefter distributören

säljer produkterna vidare till detaljister i respektive

land. WBM har sedan rätt till ersättning från berörda

bolag som avser dels royalty för varumärkesanvänd-

ning, dels ersättning för marknadsföringstjänster. När

det gäller detaljistförsäljning är det endast de två out-

letbutikerna och de fyra konceptbutikerna i Stockholm

och Göteborg som ingår i koncernen.

Verksamhet
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Rörelsegren 2004 2003

Utveckling, design & produktion 70 616 70 103

Distribution 63 102 58 194

Detaljhandel 18 922 11 756

Varumärke mm 29 620 26 240

Koncernintern försäljning –60 612 –51 768

Koncernen 121 648 114 525

Försäljning av Björn Borg-produkter till
återförsäljare – helåret 2004
Den totala försäljningen av Björn Borg-produkter från

egna och fristående distributörer i nätverket till återför-

säljare uppgick till 251 010 TSEK (239 050) under

2004, en ökning med 5,0 procent jämfört med 2003.

Största produktgruppen var kläder som stod för 59

procent (56) av försäljningen. Skor stod för 18 procent

(20), väskor för 15 procent (16) och glasögon och par-

fym för 8 procent (8) tillsammans. De största markna-

derna var Sverige med 47 procent, Holland med 24

procent samt Norge med 13 procent.

Den totala försäljningen av Björn Borg-produkter

till konsument uppskattades 2004 uppgå till cirka

627 MSEK (600) inklusive moms.

Utveckling koncernen – helåret 2004
Marknaden för koncernens produkter utvecklades posi-

tivt under året. Koncernens nettoomsättning uppgick till

121 649 TSEK (114 527), en ökning med 6,2 procent. 

Bruttovinstmarginalen stärktes från 49,4 till 51,6

procent. Detta förklaras främst av den starka svenska

kronan, vilket påverkar bruttomarginalen positivt för

koncernen, men också av en stärkt marginal i koncer-

nens butiker.

Rörelseresultatet uppgick till 12 149 TSEK (9 693)

och rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent (8,5).

Resultat efter finansnetto uppgick till 14 368 TSEK

(11 995). 

Utveckling per rörelsegren
WBM består av ett antal bolag som bedriver verksam-

het under varumärket Björn Borg i alla led från produkt-

utveckling till distribution och försäljning till konsu-

ment. Nettoomsättningen per rörelsegren framgår av

nedanstående tabell.

◗ Utveckling, design och produktion. WBM svarar

globalt för utveckling, design och produktion av

kläder. Därutöver finns en underlicenstagare för

marknaden inom Benelux.

◗ Distribution. WBM är exklusiv distributör av kläder,

underkläder och badkläder på den svenska mark-

naden. Förutom distribution driver också WBM två

så kallade factory outlet-butiker.

◗ Detaljhandel. WBM äger och driver fyra koncept-

butiker på den svenska marknaden med försäljning

av kläder, skor och väskor.

◗ Varumärke och övrigt. Omsättningen inom

Varumärke består i huvudsak av royaltyintäkter.

Verksamheten 2004 
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Utveckling under 2004 per produktområde
Kläder

Underkläder, som idag är den dominerande delen inom

kläder, består av herr- och damunderkläder. Herrunder-

kläder producerar funktionella och bekväma modeller

med aktuella och gångbara modesignaler.

Hösten 2004 lanserades en ny kollektion damunder-

kläder, Mix, som ett led i att förstärka Björn Borg på

damsidan. Mix utgår från ett grundkoncept som ständigt

är i rörelse i takt med tidsandan och kontinuerligt för-

nyas med modeller i spännande färger och former.

Inom kategorin fritidskläder har WBM påbörjat

arbetet med en ny kollektion kroppsnära och trendiga

plagg som influeras av den välklädda sportstilen inom

den forna tennisvärlden. Även denna kollektion tar

utgångspunkt i den övergripande ramen för varumär-

kets position ”stilfull sport”.

I WBM ingår produktbolag och distributionsbolag

avseende kläder i Sverige.

Försäljningen inom kläder från distributör till detal-

jist ökade till 147 MSEK 2004 från 133 MSEK 2003.

Tillväxten förklaras av ökad efterfrågan i framförallt

Holland.

Underkläder svarar för cirka 70 procent av försälj-

ningen inom produktområdet kläder. 

Större delen av försäljningen genereras i Holland

och Sverige. Holland står för en stigande andel av för-

säljningen till följd av satsningen på fritidskläder. 

Verksamheten 2004 

Under-
kläder 70%

Fritids-
kläder 18%

Övrigt 6%

Sport-
kläder 6%

Produktmix

Dam 20%

Herr 80%

Kundmix

Sverige 40%

Holland 34%

Norge 13%

Belgien 1%

Danmark 11%

Finland 1%

Omsättningsfördelningen baserad på
försäljning till detaljist under 2004.
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Skor

Produktbolaget för skor erbjuder både ett herr- och

damsortiment. Förutom modebetonade skor som

består av uppdaterade tidlösa klassiker produceras

också en mer fritidsbetonad kollektion. 

WBM ägde 49,9 procent av produktbolaget som

även är distributionsbolag i Sverige under 2004. Efter

förvärv av utestående aktier blir bolaget helägt från

och med slutet av 2004. 

Produktområdet skor har minskat försäljningen från

distributör till detaljist till 45 MSEK 2004 från

48 MSEK 2003, vilket i huvudsak förklaras av minskad

export samtidigt som den svenska försäljningen var

stabil. 

Försäljningen domineras av fritidsskor med 60 pro-

cent med resterande del inom modeskor. Andelen

modeskor har under de senaste åren ökat, en trend

som förväntas fortsätta till följd av ett ökat fokus på

den internationella marknaden.

Sverige står för den i särklass största andelen av

försäljningen med cirka 75 procent. Norge genererar

cirka 15 procent av försäljningen i nätverket. Danmark

och Holland svarar för mindre andelar. 

Verksamheten 2004 

Dam 45%

Herr 55%

Kundmix

Sverige 75%

Norge 15%

Finland 3%

Danmark 6%

Övrigt 1%

Omsättningsfördelningen baserad på
försäljning till detaljist under 2004.

Fritid 60%

Mode/trend 40%

Produktmix
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Väskor

Väskor som produktgrupp lanserades 1995. Sortimen-

tet är sportinfluerat med ”street”-känsla.

Försäljningen från distributör till detaljist inom

väskor var oförändrad 37 MSEK 2004 jämfört med

2003. 

Mode-trendväskor med en andel på drygt 70 pro-

cent svarar för den största delen av försäljningen.

Försäljningen inom WBM väskor är geografiskt

jämnare spridd än för övriga produktområden. Sverige,

Holland, Norge och Danmark står för drygt 80 procent,

där Sverige svarar för cirka 30 procent, Holland cirka

20 procent samt Norge och Danmark cirka 15 procent

vardera. Ungern och Finland står för mindre delar. 

Verksamheten 2004 

Mode/
trend 70%

Fritid 30%

Produktmix

Herr 10%

Dam 90%

Kundmix

Sverige 32%

Norge 14%

Finland 8%

Danmark 13%

Holland 23%

Ungern 10%

Omsättningsfördelningen baserad på
försäljning till detaljist under 2004.
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Glasögon
Björn Borgs glasögonbågar tillhör den

trendiga kategorin på marknaden.

Glasögon, liksom skor och väskor är heta

modeaccessoarer som kompletteras

och byts ut allt oftare av konsumenten.

Samtliga glasögon ligger inom mode-

trendsegmentet. 

För produktområdet glasögon var

försäljningen från distributör till detaljist

oförändrat 16 MSEK 2004 jämfört med

2003. Sverige dominerar försäljningen.

Norge och Finland står också för bety-

dande andelar. Samtliga länder bedöms

komma att öka sin omsättning.

Verksamheten 2004 

Herr 50%

Dam 50%

Kundmix

Sverige 59%

Holland 3%

Danmark 12%

Finland 12%

Norge 14%

Omsättningsfördelningen baserad på
försäljning till detaljist under 2004.
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Parfym

För produktområdet parfym ökade försälj-

ningen från distributör till detaljist till

6 MSEK 2004 från 3 MSEK 2003 tack

vare introduktionen av den nya herr-

produkten Off Course under 2004.

Verksamheten 2004 

Sverige 93%

Övriga 2%

Norge 5%

Omsättningsfördelningen baserad på
försäljning till detaljist under 2004.
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WBM är ett svenskt företag som verkar på en interna-

tionell marknad. Att ta ansvar för hur människor och

miljö påverkas av verksamheten är en del av företa-

gets grundläggande värderingar. WBM arbetar aktivt

med frågorna genom att i sina leverantörsavtal ange

krav vad gäller barnarbete och miljö. Kraven vad gäller

miljö och kemiska ämnen i textilier följer de riktlinjer

som Textilimportörerna har föreskrivit. När det gäller

barnarbete utgår företaget från FN:s barnkonvention

artikel 32:1:

”States Parties recognise the right of the child to

be protected from economic exploitation and from per-

forming and work that is likely to be hazardous or to

interfere with child’s education, or to be harmful to the

child’s health or physical, mental, spiritual, moral or

social development”.

Det är leverantörens ansvar att informera eventuella

underleverantörer om att dessa regler är en del av köpe-

villkoren. På begäran är leverantören skyldig att tillhan-

dahålla en lista med fullständig information gällande

plats för produktionsenheter, fabriker etc. WBM har rätt

att när som helst följa upp att dessa regler efterlevs.

Kontroller hos leverantörerna sker kontinuerligt.

Etisk kod



Björn Borg Concept Store, Sturegallerian, Stockholm
Foto: Magnus Skoglöf
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Medeltalet anställda i WBM uppgick för 2004 till 35

(35). Medelåldern bland de anställda var 31 år och av

de anställda utgjordes 23 procent av män.

Av koncernens anställda har 46 procent eftergym-

nasial utbildning, varav 15 procent tagit en akademisk

examen. Den genomsnittliga branscherfarenheten

bland de anställda är 8 år.

Personalomsättningen under 2004 uppgick till 17

procent och sjukfrånvaron uppgick till 5 procent.

Personalresursen är som i många andra kunskaps-

företag en avgörande framgångsfaktor och bolaget

avser att ytterligare fokusera på frågor runt kompetens-

utveckling såväl genom internutbildning som genom att

ta del av den kunskapsutveckling som sker i bolagets

omvärld.

De kompensationssystem som bolaget tillämpar

idag är baserade på ordinarie lön och ett individuellt

bonussystem för vissa nyckelmedarbetare där bonus

utgår efter prestation mot individuella mål. Bonus kan

uppgå till maximalt tre månadslöner. Under 2005 pla-

nerar bolaget att införa ett optionssystem som kom-

mer att erbjudas samtliga medarbetare och ett förslag

kommer att presenteras på ordinarie bolagsstämma

för 2004.

Medarbetare
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Finansiella risker
Bolagets resultat påverkas av olika finansiella risker,

utgörandes av valutarisker, upplånings- och ränterisker

samt likviditets- och kreditrisker.

Valutarisker
Valutarisker brukar indelas i flödesrisker, d v s expone-

ring hänförlig till valutakursförändringar vilka påverkar

intäkter och kostnader samt omräkningsrisker, d v s

exponering hänförlig till omvärderingseffekter från

valutakursförändringar.

WBMs flödesrisker utgörs i huvudsak till en expo-

nering mot USD och HKD men också till viss del mot

EUR. För att begränsa valutakursriskerna är WBMs

målsättning att direkt eller indirekt kurssäkra cirka 50

procent av utländska valutaflöden. Bolagets rörelsere-

sultat varierar med USD på så sätt att en förändring av

USD/SEK relationen med 10 procent påverkar WBMs

rörelseresultat i bolagets nuvarande form med cirka

1 MSEK, uppåt vid en fallande USD.

Då bolaget inte äger några utländska verksamheter

eller innehar andra tillgångar eller skulder i utländsk

valuta föreligger inga omräkningsrisker.

Upplånings- & ränterisker
Risker förknippade med bolagets kapitalförsörjnings-

behov samt resultatrisker hänförliga till räntefluktatio-

ner definieras som upplånings- och ränterisker. Bolaget

har ingen nettoskuld utan redovisar en nettokassa om

29,6 MSEK utöver den outnyttjade checkräknings-

krediten om MSEK 20,5 samt den outnyttjade facto-

ringkrediten om 6 MSEK som finns tillgängliga.

Avseende ränterisker eftersträvar bolaget rörlig ränta.

Likviditets- och kreditrisker
Bolaget eftersträvar placeringar i bank eller i ränte-

bärande värdepapper med låg risk och hög likviditet.

Försäkringssituation 
WBM har en företagsförsäkring hos If Skadeförsäkring

AB som omfattar ett flertal bolag i koncernen och

håller för närvarande på att upphandla en koncern-

gemensam företagsförsäkring.

Risker och riskhantering 
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Finansiell utveckling i sammandrag 1999–2004 proforma

Nedan sammanfattas WBM Holding-koncernens finansiella utveckling proforma för helåret 2004 och för helåret 2003

samt proforma balansräkning per 2004-12-31 respektive 2003-12-31. Vidare presenteras det faktiska utfallet för

WBM AB-koncernen för räkenskapsåren 1999–2003. 

Proformaräkenskaperna har upprättats som om WBM Holding-koncernen bildades per 2004-01-01 respektive

2003-01-01 och den föreliggande emissionen genomförts och fulltecknats samma dag. Balans- och resultaträkning

proforma har sammanställts för att illustrera WBM Holding-koncernens finansiella utveckling och ställning och avser

inte att visa vilken faktisk ställning eller vilket resultat WBM Holding-koncernen hade haft om koncernbildningen

genomförts vid annan tidpunkt än i slutet av andra kvartalet 2004.

proforma Utfall

2004 2003
TSEK 12 mån 12 mån 2003 2002 2001 2000 1999

Resultaträkning
Omsättning 121 649 114 527 114 527 109 957 117 686 173 857 92 818
Rörelseresultat 12 149 9 693 10 673 4 839 3 206 –2 613 –8 351

Rörelsemarginal, % 10,0 8,5 9,3 4,4 2,7 neg neg
Resultat efter finansiella 
Poster 14 368 11 995 12 710 5 187 –60 –3 691 –8 832

Vinstmarginal, % 11,8 10,5 11,1 4,7 neg neg neg

TSEK 04-12-31 03-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31

Balansräkning
Anläggningstillgångar 

Immateriella 13 944 11 612 1 322 1 562 1 803 4 905 5 545
Materiella 2 431 3 110 3 110 2 484 2 104 3 864 2 549
Finansiella 1 787 6 491 4 950 5 259 4 593 2 771 2 154

Omsättningstillgångar  
Varulager, m m 21 087 15 554 15 554 12 363 11 255 15 072 12 124
Kortfristiga fordringar 23 349 19 747 19 315 16 548 22 050 15 508 16 787

Likvida medel 39 571 33 263 7 073 6 248 3 294 1 423 6 645
Eget kapital och skulder

Eget kapital 58 945 45 322 27 444 18 108 13 051 12 961 16 035
Långfristiga skulder* 6 000 20 000 – – – 3 299 4 864

Kortfristiga skulder 
(räntebärande) 4 000 5 293 5 293 3 749 5 223 8 459 1 400

Övriga kortfristiga skulder 33 223 19 162 18 587 22 608 26 825 18 824 23 505

Nyckeltal
Balansomslutning 102 168 89 777 51 324 44 465 45 099 43 544 45 804

Justerat eget kapital 58 945 45 322 27 444 18 108 13 051 12 961 16 035
Räntabilitet 
Genomsnittligt totalt kapital, % 12,7 10,8 28,4 12,9 1,6 neg neg
Räntabilitet 
Genomsnittligt eget kapital, % 27,6 26,5 41,0 32,5 0,7 neg neg
Soliditet 57,7 50,5 53,5 40,7 28,9 29,8 35,0
Nettoskuldsättningsgrad ggr –0,5 –0,2 –0,1 –0,1 0,1 0,8 0,0
Räntetäckningsgrad 14,3 9,5 15,3 9,8 0,9 neg neg
Antal anställda 42 36 36 35 44 59 41

Investeringar
Materiella 
Anläggningstillgångar, TSEK 650 1890 1 890 1 300 127 2 846 1 313

Vinst per aktie, SEK 7,36 6,30

Antal tusen aktier vägt snitt 1 367 1 365

* (räntebärande)
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Proforma resultat- och balansräkning har upprättats som om WBM-Holding koncernen bildades per 2003-01-01 samt

att den genomförda nyemissionen i samband med introduktionen på Nya Marknaden den 20 december 2004 fullteck-

nats och genomförts vid samma tidpunkt. 

Detta innebär att resultaträkningen proforma för 2003 respektive 2004 (första halvåret) har belastats med good-

willavskrivningar samt schablonmässiga ränteintäkter och -kostnader. En schablonmässig skattekostnad har beräk-

nats för ränteintäkterna respektive -kostnaderna. Goodwillavskrivningarna baseras på en avskrivningstid om 10 år.

Såväl ränteintäkter som -kostnader har beräknats utifrån en räntesats om 4 procent. Den uppskattade räntesatsen

för beräkning av ränteintäkter skall inte tolkas som en förväntad avkastning av emissionsbeloppet.

Avseende WBM-Holdingkoncernens proforma koncernbalansräkning innebär detta att goodwill, den nyemission om

3 540 TSEK som genomfördes och det lån om 20 000 TSEK som upptogs i samband med förvärvet av WBM AB-kon-

cernen samt med beaktande av det kontanta vederlag om 22 450 TSEK som erlades för förvärvet aktierna i WBM

och att uppkomna effekter på eget kapital räknats om som om WBM Holding-koncernen bildades vid denna tidpunkt. 

Den genomförda nyemissionen i december 2004 har beaktats i proforma koncernbalansräkningen som om

emissionslikviden tillförts WBM Holdingkoncernen vid ingången av räkenskapsåret 2003. Detta innebär att, efter

avdrag för nyemissionskostnader och med beaktande av skatteeffekter samt emissionskurs om 68 SEK/aktie,

26 640 TSEK redovisats som en ökning av likvida medel proforma med en motsvarande ökning av det egna kapitalet.

Uppskattade ränteintäkter respektive -kostnader enligt ovan beskrivning har i proforma koncernbalansräkningen redo-

visats som övrig kortfristig fordran/-skuld.

Antalet aktier och därmed vinst per aktie har i proformaräkenskaperna beräknats som om den nu genomförda

spliten (20:1) och nyemissionen genomförts per 2003-01-01.

Finansiell utveckling i sammandrag 1999–2004, proforma
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Koncernens resultaträkning proforma

(TSEK) 2004 12 mån 2003 12 mån

Nettoomsättning 121 649 114 527

Kostnad sålda varor –58 818 –57 956

Bruttoresultat 62 831 56 571

Försäljningskostnader –33 397 –31 372

Administrationskostnader –15 398 –13 518

Utvecklingskostnader –1 887 –1 988

Rörelseresultat 12 149 9 693

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i intressebolag 2 149 2 622

Ränteintäkter 1 154 1 090

Räntekostnader –1 084 –1 410

Summa resultat från finansiella poster 2 219 2 302

Resultat efter finansiella poster 14 368 11 995

Skatt på årets resultat –4 299 –3 447

ÅRETS RESULTAT 10 069 8 548

Proformaräkenskaper
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Kassaflödesanalys – koncernen proforma

(TSEK) 2004 12 mån 2003 12 mån

Resultat efter finansiella poster 14 368 11 995

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 586 117

Betald skatt 968 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet 15 922 12 112

Förändring av varulager –667 –3 191

Förändring av kundfordringar –1 118 –214

Förändring av övriga fordringar 2 180 –2 688

Förändring av leverantörsskulder 6 147 –1 463

Förändring av övriga kortfristiga skulder –2 920 –3 326

Förändring av rörelsekapitalet 3 622 –10 882

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 544 1 230

Investeringsverksamheten

Försäljning av aktier 2 707 0

Investering i inventarier –650 –1 949

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 057 –1 949

Finansieringsverksamheten

Förändring av skulder –15 293 1 544

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –15 293 1 544

ÅRETS KASSAFLÖDE 6 308 825

Likvida medel vid årets början 33 263 32 438

Likvida medel vid årets slut 39 571 33 263

Ökning/minskning av likvida medel 6 308 825

Proformaräkenskaper
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Koncernens balansräkning proforma

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2003

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 944 11 612

13 944 11 612

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 2 431 3 110

2 431 3 110

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 45 4 059

Uppskjuten skattefordran 1 742 2 432

1 787 6 491

Summa anläggningstillgångar 18 162 21 213

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelslager 21 087 15 554

21 087 15 554

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 980 12 862

Skattefordran 0 432

Övriga fordringar 3 768 1 738

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 5 601 4 715

Summa kortfristiga fordringar 23 349 19 747

Kassa och bank 39 571 33 263

Summa omsättningstillgångar 84 007 68 564

SUMMA TILLGÅNGAR 102 169 89 777

Proformaräkenskaper
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Koncernens balansräkning proforma

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2003

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 824 6 824

Bundna reserver 45 174 41 618

51 998 48 442

Fritt eget kapital

Fria reserver -3 121 -11 669

Koncernens årsresultat 10 068 8 548

6 947 -3 121

Summa eget kapital 58 945 45 322

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 6 000 20 000

Övriga skulder 0 0

6 000 20 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 000 5 293

Leverantörsskulder 15 056 8 909

Skatteskulder 5 689 233

Övriga skulder 2 237 3 141

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 10 241 6 879

37 223 24 455

Summa skulder 43 223 44 455

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 168 89 777

Proformaräkenskaper
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Styrelsen och verkställande direktören för Worldwide

Brand Management Holding AB (Publ) avger härmed

årsredovisning och koncernredovisning för år 2004.

I slutet av andra kvartalet förvärvar WBM Holding

kontant 56 procent av de utestående aktierna i

WBM AB. Resterande andel av bolaget förvärvas

genom apportemission, varvid ägare i WBM AB erhåller

aktier i WBM Holding.

Verksamheten
Koncernen har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket

Björn Borg med utgångspunkt i en exklusiv varumär-

keslicens och har i dag verksamhet inom de fem

produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon samt

parfym. Björn Borg-produkter säljs på sju marknader i

Europa, varav Sverige och Holland är de viktigaste.

Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt-

och distributörsbolag som antingen formellt ingår i

koncernen eller är fristående bolag med underlicenser

avseende produktgrupp och geografisk marknad.

Distributörer säljer produkterna till detaljister som i sin

tur säljer till konsumentledet. WBM har egen verksam-

het i alla led från produktutveckling till konsument-

försäljning.

Utveckling koncernen – legal 2004 (Juli-Dec)
Koncernens nettoomstättning uppgick till 66 338.

Eftersom den legala koncernen bildades 2004-07-01

finns inga jämförelsesiffror. För jämförelsesiffror

hänvisas till koncernen helår 2004 proforma nedan.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 9 074 TSEK och rörelse-

marginalen uppgick till 13,7 procent. Resultatet efter

finansnetto uppgick till 10 097 TSEK.

Utveckling koncernen – helåret 2004 proforma
Marknaden för koncernens produkter utvecklades

positivt under året. Koncernens nettoomsättning upp-

gick till 121 649 TSEK (114 527), en ökning med

6,2 procent. 

Bruttovinstmarginalen stärktes från 49,4 till 51,6

procent. Detta förklaras främst av den starka svenska

kronan, vilket påverkar bruttomarginalen positivt för

koncernen, men också av en stärkt marginal i koncer-

nens butiker.

Rörelseresultatet uppgick till 12 149 TSEK (9 693)

och rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent (8,5).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 14 368

(11 955).

Scandinavian Footwear AB
(helägt dotterbolag till To-Two L Invest AB) 
Varumärket Björn Borgs verksamhet inom produktom-

råde skor bedrivs genom det sedan i slutet av decem-

ber helägda dotterbolaget Scandinavian Footwear AB.

Bolaget redovisas som ett intressebolag under 2004

och konsoliderades som helägt dotterbolag per 31

december 2004.

WBMs ägarandel under 2004 fram till förvärvet

uppgick till 49,9 procent.

Bolagets nettoomsättning år 2004 uppgick till

43 823 TSEK (44 072). WBMs resultatandel minskade

till 2 149 TSEK (2 622) år 2004. Resultatförsämringen

beror främst på en viss marginalminskning samtidigt

som resultatet belastades av att större resurser avsat-

tes till produktutveckling.

WBM förvärvade den 28 december 2004 de ute-

stående 50,1 procenten av aktierna i To-Two L Invest

AB inklusive det helägda dotterbolaget Scandinavian

Footwear AB. Förvärvet genomfördes genom kontant

betalning om 4 500 TSEK och genom apportemission

av 66 176 nyemitterade aktier till en kurs om 63 kro-

nor. Den totala köpeskillingen uppgick sålunda till

8 669 TSEK. Goodwill uppstod i och med förvärvet

med 3 955 TSEK.

Säsongsvariationer
WBM är verksamt i en bransch med tydliga säsongsva-

riationer. De olika kvartalen varierar omsättnings- och

resultatmässigt. Kvartal 1 och 3 är generellt sett star-

kast eftersom huvuddelen av kollektionerna levereras

då. För produktområde skor är detta mönster särskilt

starkt. Även kvartal 4 är starkt till följd av julhandeln

och att höst-vinterkollektionerna omfattar produkter

som styckmässigt är dyrare. Kvartal 2 är därmed alltid

svagast.

Investeringar och avskrivningar
Årets investeringar avseende materiella anläggningstill-

gångar uppgick till 650 TSEK. Avskrivningarna för

materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 568

TSEK i koncernen. Därutöver tillkommer goodwill-

avskrivningar per kvartal med 305 TSEK totalt för

koncernen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i

koncernen proforma 2004 uppgick till 19 544 TSEK

(1 230). För den legala koncernen var kassaflödet från

den löpande verksamheten under sexmånadersperio-

den juli–december 10 185 TSEK. Kassaflödet för

Förvaltningsberättelse
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investeringsverksamheten uppgick proforma till 2 057

(–1 949) TSEK. Det totala kassaflödet proforma under

2004 uppgick till 6 308 (825) TSEK.

Finansiell ställning och likviditet
WBMs likvida medel vid periodens slut uppgick till

39 571 TSEK. Räntebärande skulder vid årets slut

uppgick till 10 000 TSEK. Soliditeten uppgick vid

rapportperiodens utgång till 57,7 procent.

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens

utgång uppgick till 1 431 036. Vinst per aktie i WBM

Holding, beräknat på ett vägt genomsnitt av aktier om

1 367 062 aktier, uppgick till 7,36 kronor per aktie

proforma för helåret 2004.

Moderbolaget
Moderbolaget Worldwide Brand Management Holding

AB (publ) bedriver endast koncernintern verksamhet.

Dessutom äger bolaget 100 procent av aktierna i WBM

AB samt i To-Two L Invest AB (Scandinavian Footwear

AB). WBM Holding har under året erhållit utdelning från

WBM AB med 10 000 TSEK.

Moderbolagets nettoomsättning för 2004 uppgick

till 250 TSEK och avsåg endast koncernintern

verksamhet. Resultatet efter finansnetto uppgick till

8 876 TSEK.

Under december månad genomförde moderbolaget

en nyemission på 30 600 TSEK. Netto efter emis-

sionskostnader och skatteeffekt (3 989 TSEK) har det

egna kapitalet ökats med 26 611 TSEK. I samband

med nyemissionen påbörjades handel i bolagets aktie

på Nya Marknaden. Första handelsdag var den 20

december 2004.

Personal
Medeltalet anställda uppgick under året till 35 (35)

personer.

WBMs varumärkeslicens
WBM AB ingick i januari 1997 ett varumärkeslicensav-

tal avseende användande av varumärket ”Björn Borg”

med det holländska bolaget Fabulous. Avtalet, som ger

WBM AB en exklusiv rätt att använda kännetecknet

”Björn Borg” i text, bild och symbol i världens alla

länder vid produktion, marknadsföring och försäljning

av vissa produktkategorier, är giltigt till och med den

31 december 2020. Om avtalet inte sägs upp minst

tre år före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden

automatiskt tio år i taget.

Fabulous har rätt till en royalty om en viss andel av

den sammanlagda grossistförsäljningen, d v s baserat

på grossisternas försäljningspris, av Björn Borg-produk-

ter som har resulterat i royalty eller annan ersättning

för WBM. Denna andel motsvarar 1,5–2,0 procent av

produkternas pris vid försäljning till konsument. 

Avtal om finansiering
WBM har lån i Östgöta Enskilda Bank. Lånen löper

med sedvanliga villkor.

Närståendetransaktioner
WBM är inte inblandade i några transaktioner med

närstående.

Tvister
WBM är inte inblandat i någon tvist eller process vars

troliga utfall kan medföra en icke oväsentlig negativ

påverkan på bolagets ekonomiska ställning. Bolaget

har heller inte någon anledning att befara att sådan

tvist uppkommer.

Associationsform m m
Worldwide Brand Management Holding AB (publ) bil-

dades den 20 februari 2004 och registrerades i aktie-

bolagsregistret den 19 mars 2004. Bolagets associa-

tionsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385).

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets

organisationsnummer är 556658–0683.

Skattesituation
WBM har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till

6,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets

utgång har inträffat.

Förvaltningsberättelse



38

Utsikter 
Bolaget avgav i emissionsprospektet i december 2004

ett uttalande avseende resultatet för räkenskapsåret

2004 enligt följande:

”Bolagets policy, framför allt baserat på verksamhe-

tens natur, är att inte lämna resultatprognoser. Mot bak-

grund av den pågående ägarspridningen har bolaget

emellertid valt att lämna sin bedömning av resultatut-

vecklingen för innevarande år. WBM Holding-koncernens

resultat för helåret 2004 proforma kommer att hamna i

nivå med 2003 års resultat proforma baserat på att jul-

handeln utvecklas i linje med föregående år.”

Då koncernen haft en mycket bra julförsäljning

både i grossistledet och i de egna butikerna har prog-

nosen överträffats.

Från och med 2005 återgår bolaget till sin sedan

tidigare kommunicerade policy att inte lämna resultat-

prognoser. 

Förslag till vinstdisposition
Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncern-

balansräkningen till 6 946 409 SEK. Av koncernens

fria egna kapital erfordras ingen avsättning till bundna

reserver. Styrelsen och verkställande direktören

föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående

vinstmedel hos moderbolaget utgörandes av: (SEK). 

Årets vinst 9 191 274

9 191 274

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-

skapsåret och att årets vinst balanseras i ny räkning.

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning legal enhet

Tilläggs- Koncernen Moderbolaget
(TSEK) upplysningar 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Nettoomsättning 1 66 338 250

Kostnad sålda varor –31 103 0

Bruttoresultat 35 235 250

Försäljningskostnader 2, 3 –16 693 0

Administrationskostnader 2, 3 –8 649 –983

Utvecklingskostnader 2, 3 –819 0

Rörelseresultat 6 9 074 –733

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i dotter- och intressebolag 5 1 404 10 000

Ränteintäkter 94 11

Räntekostnader –475 –402

Summa resultat från finansiella poster 1 023 9 609

Resultat efter finansiella poster 10 097 8 876

Skatt på årets resultat 4 –3 151 315

ÅRETS RESULTAT 6 946 9 191

Räkenskaper
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Balansräkning legal enhet

Tilläggs- Koncernen Moderbolaget
(TSEK) upplysningar 31/12 2004 31/12 2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 944 0

13 944 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 2 431 0

2 431 0

Finansiella anläggningstillgångar 8

Aktier och andelar i koncernföretag 0 54 497

Aktier och andelar i intresseföretag 45 0

Uppskjuten skattefordran 1 742 0

1 787 54 497

Summa anläggningstillgångar 18 162 54 497

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelslager 21 087 0

21 087 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 980 0

Fordringar hos koncernföretag 0 584

Skattefordran 0 1 866

Övriga fordringar 3 768 1 160

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 9 5 601 65

Summa kortfristiga fordringar 23 349 3 675

Kassa och bank 10 39 571 18 471

Summa omsättningstillgångar 84 007 22 146

SUMMA TILLGÅNGAR 102 169 76 643

Räkenskaper
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Balansräkning legal enhet

Tilläggs- Koncernen Moderbolaget
(TSEK) upplysningar 31/12 2004 31/12 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 824 6 824

Ej registrerad aktiekapitalökning 4 169 4 169

Överkursfond 41 005 41 005

51 998 51 998

Ansamlat resultat

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 6 946 9 191

6 946 9 191

Summa eget kapital 58 944 61 189

Avsättningar

Avsättningar för skatter 0 0

0 0

Långfristiga skulder 12

Skulder till kreditinstitut 6 000 6 000

Övriga skulder 0 0

6 000 6 000

Kortfristiga skulder 12

Skulder till kreditinstitut 4 000 4 000

Leverantörsskulder 15 056 3 997

Skatteskulder 5 689 7

Övriga skulder 2 237 87

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 13 10 241 1 363

37 224 9 454

Summa skulder 43 224 15 454

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 168 76 643

POSTER INOM LINJEN 14

Ställda säkerheter 78 846 45 802

Ansvarsförbindelser 650 0

Summa 79 496 45 802

Räkenskaper
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Kassaflödesanalys legal enhet

Koncernen Moderbolaget
(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Resultat efter finansiella poster 10 097 8 876

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 284 –5 800

Betald skatt –221 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet 10 160 3 076

Förän av varulager 420 0

Förändring av övriga fordringar 227 –1 081

Förändring av övriga kortfristiga skulder –622 1 014

Förändring av Rörelsekapitalet 25 –67

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 185 3 009

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier –11 419 –26 950

Investering i inventarier –15 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –11 434 –26 950

Finansieringsverksamheten

Nyemission 32 412 32 412

Erhållen utdelning 450 0

Förändring av skulder 7 958 10 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 820 42 412

ÅRETS KASSAFLÖDE 39 571 18 471

Likvida medel vid året början 0 0

Likvida medel vid året slut 39 571 18 471

Ökning/minskning av likvida medel 39 571 18 471

Räkenskaper
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Räkenskaper

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
A. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt
allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och
FAR.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Bolagets säte mm
Bolaget bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag
och har sitt säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Stads-
gården 10, Box 15415, 104 65 Stockholm

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Worldwide Brand
Management Holding AB och alla bolag i vilka Worldwide Brand
Management Holding AB direkt eller indirekt innehar mer än 50
procent av röstvärdet.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR 1:00, vilket innebär att anskaffnings-
värdet på aktier i dotterföretag elimineras mot eget kapital i
respektive bolag vid förvärvstillfället, inklusive förvärvad andel av
eget kapital i obeskattade reserver.

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20
procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har
ett betydande inflytande över den driftmässiga och finansiella
styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandels-
metoden innebär att det i koncernen bokförda värdet motsvaras av
koncernens andel i intresseföretagets egna kapital. I resultaträk-
ningen redovisas som ”Resultat från andelar i intresseföretag”
koncernens andel av intresseföretagets resultat inkl avskrivning av
ev goodwill på innehavet av intresseföretaget.

Uppskjuten skattefordran redovisas på de underskottsavdrag
till den del de bedöms kunna utnyttjas. Den uppskjutna skatte-
fordran redovisas i koncernbalansräkningen på en egen rad under

Finansiella anläggningstillgångar. Från denna skattefordran avgår
skatteinnehållet i eliminerade obeskattade reserver.

Endast den del av eget kapital i dotterföretagen som skapats
efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens eget kapital. 

Internförsäljning
Prissättning vid leveranser mellan koncernbolag sker med tilläm-
pande av affärsmässiga principer. Interna resultat som uppkom-
mer vid försäljning mellan koncernbolag har eliminerats.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder omräknas efter balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till de
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande
av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut principen tillämpad.
Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för
beräknad försäljningskostnad.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas
följande avskrivningstider:
Goodwill 10 år Inventarier 3–5 år

Förvärvad goodwill hänför sig till ett exklusivt licensavtal med löp-
tid t o m 2020, varför en längre avskrivningstid än 5 år bedöms
skälig.

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
1 Nettoomsättningens fördelning

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Sverige 46 085 250
Övriga EU 14 541 0
Utanför EU 5 712 0

66 338 250

Av årets nettoomsättning respektive inköp i moderbolaget avser
100% respektive 0% koncerninterna transaktioner.

2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda har varit:
Kvinnor 27 0
Män 8 1

Totalt 35 1

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och verkställande direktör 1 030 170
Övriga anställda 6 835 0

Totalt löner och ersättningar 7 866 170

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 709 57

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör 148 29
Övriga anställda 674 0

Summa pensionskostnader 822 29

Totala löner och ersättningar,
pensionskostnader och 
sociala avgifter 11 397 256

Avtal om avgångvederlag har träffats för verkställande direktör i
koncernen och moderbolaget uppgående till ett års lön.

Sjukfrånvaro för perioden 2004-07-01 – 2004-12-31
Total sjukfrånvaro 5% 0%
– långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0% 0%
– sjukfrånvaro för män 2% 0%
– sjukfrånvaro för kvinnor 7% 0%

Fördelning mellan kvinnor och män 
bland ledande befattningshavare Män Kvinnor

Styrelse 6 0
Övriga befattningshavare 4 3
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3 Arvode till revisorer
Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Revision 395 200
Andra uppdrag 25 0

420 200

4 Skillnad mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad
baserad på gällande skattesats består av följande komponenter

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Redovisat resultat före skatt 8 876
Skatt enligt gällande skattesats 2 485
Skatteeffekt av kostnader/

intäkter som inte är skattemässigt 
avdragsgilla/beskattningsbara –2 800

Skatteeffekt av ej 
resultatbokförda kostnader –1 551

Kvarvarande skattemässigt underskott 1 551
Redovisad skattekostnad –315
Skatteeffekt av koncernbidrag 0

Årets skatt –315

Koncernen Moderbolaget

Skatt på årets resultat (koncernen) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Skattekostnader i koncernen

Skattekostnader hänförliga 
till förändring i 
obeskattade reserver –1 101

Upplösning av skattefordran 0
Skatteintäkt hänförlig till 

koncernintern lagervinst 665
Skattekostnad redovisade 

i intressebolag –550
Skattekostnad redovisat resultat –3 312
Skattekostnad förvärvad koncern 1 148

Redovisad skatt 
enligt resultaträkningen –3 151

Uppskjuten skattefordran hänförlig 
till koncernintern lagervinst 1 742

Uppskjuten skattefordran 1 742

5 Resultat av intresseföretagsaktier
Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Koncernens del av intresse-
företagets resultat 1 404

Då moderbolaget per den 28/12-2004 förvärvat samtliga aktier i
intressebolaget To-Two L Invest AB redovisas bolaget i resultat-
räkningen som intressebolag, men konsolideras i balansräkningen
per 2004-12-31.

6 Avskrivningar
Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 1/7–31/12 2004 19/3–31/12 2004

Rörelseresultat har belastats med avskrivningar enligt följande:

Försäljningskostnader 766 0
Administrationskostnader 397 0
Utvecklingskostnader 38 0

1 201 0

Av den totala avskrivningen enligt ovan utgör 610 TSEK goodwill.

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
7 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2004

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 
Ingående anskaffningsvärde 0
Årets inköp 14 554

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 14 554

Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar –610
Avgår avskrivningar sålda aktier 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –610

Utgående bokfört värde 13 944

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Anskaffningsvärde i förvärvade bolag 8 424 0
Årets inköp 633 0
Avgår årets försäljning –298 0

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 8 759 0

Ingående avskrivningar 0 0
Ingående avskrivningar 

i förvärvade bolag –5 207
Årets avskrivningar –1 419 0
Avgår avskrivningar sålda inventarier 298 0
Utgående ackumulerade avskrivningar –6 328 0

Utgående bokfört värde 2 431 0

8 Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2004

Aktier i dotterföretag (moderbolaget)
Ingående anskaffningsvärde 0
Inköp 54 497

Utgående anskaffningsvärde 54 497

Utgående bokfört värde 54 497

Aktier i intresseföretag
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Värde avseende 

förvärvade dotterbolag 4 014 4 200
Årets förändring –4 014 –4 200

Utgående anskaffningsvärde 0 0

Per 2004-12-28 har resterande delen av aktierna i intressebolaget
(50,1%) förvärvats varför aktierna i intressebolag numera ingår i
aktier i dotterbolag.

450 aktier (45%) à nom 100 kr i Anteros Lagerhantering AB,
556539-2221, Stockholm

Räkenskaper
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11 Eget kapital

Moderbolaget
Balanserat Årets

Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Överkursfond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 100 0 0 0
Nyemission reg Reg 2004 750 2 790 0
Apportemission Reg 2004 3 724 13 854
Nyemission Reg 2004 2 250 24 361
Apportemission Reg 2005 0 4 169
Årets resultat 9 191

Belopp vid årets slut 6 824 45 174 0 9 191

Koncernen
Balanserat Årets

Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Överkursfond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 100 0 0 0
Nyemission reg Reg 2004 750,0 2 790,0
Apportemission Reg 2004 3 724,3 13 854,4
Nyemission Reg 2004 2 250,0 24 360,6
Apportemission Reg 2005 0,0 4 169,1 0 0
Årets resultat 6 946

Belopp vid årets slut 6 824 45 174 0 6 946

Aktiekapital
Aktierna har ett nominellt värde på kr 5. 

Reg.datum Antal aktier Antal röster

Bolagets bildande 04-03-19 1 000 1 000
Nyemission 04-05-25 7 500 7 500
Apportemission 04-05-26 37 243 37 243
Split 04-11-03 869 117 869 117
Nyemission 04-12-20 450 000 450 000

Antal aktier per 2004-12-31 1 364 860 1 364 860
Apportemission 05-01-20 66 176 66 176
Antal aktier per 2005-01-20 1 431 036 1 431 036

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2004

Upplupna royaltyintäkter 1 826 0
Förutbetald hyra 1 768 0
Övriga poster 2 007 65

5 601 65

10 Kassa och bank
Beviljad checkräkningskredit i koncernen uppgår till 20 500 kkr
(10 500). Koncernen har även en factoringkredit 6 000 (6 000)
kkr. Ingen av krediterna är nyttjade vid årsskiftet.

Forts not 8

Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde
Aktier i dotterföretag % % kkr

Worldwide Brand Management AB 100 100 84 806 40 215
Stockholm, 556537-3551

To-Two L Invest AB Varberg, 556544-8924 100 100 1 999 14 281

54 497

Aktier i dotterdotterföretag

Worldwide Brand Management Clothing AB 100 100 1 000 4 140
Stockholm 556414-0373

WBM Retail AB 100 100 1 000 150
Stockholm, 556577-4410

Worldwide Brand Management Sweden AB,
Stockholm, 556374-5776 100 100 3 000 8 284

Scandinavian Footwear AB Varberg, 556280-5746 100 100 5 000 3 000

15 574

Räkenskaper
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Stockholm den 31 mars 2005

Olle Dahlström Vilhelm Schottenius Fredrik Lövstedt

Ordförande

Mats H Nilsson Håkan Roos Nils Vinberg

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2005

Håkan Pettersson

Auktoriserad revisor Deloitte & Touche

Räkenskaper

12 Skulder
Koncernen Moderbolaget

(TSEK 31/12 2004 31/12 2004

Räntebärande skulder 10 000 10 000
Ej räntebärande skulder 22 982 4 091

32 982 14 091

13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2004

Upplupna royaltykostnad 2 252 0
Upplupna löner 926 0
Övriga poster 7 063 1 363

10 241 1 363

14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Koncernen Moderbolaget

(TSEK) 31/12 2004 31/12 2004

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut
Företagsinteckningar 33 000 0
Aktier i dotterföretag/intresseföretag 45 846 45 802

78 846 45 802

Ansvarsförbindelser
Övriga garantiförbindelser 650 0

650 0
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Till bolagsstämman i Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Organisationsnummer 556658-0683

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning i Worldwide Brand Management Holding AB (publ) för räkenskapsåret

2004-03-19--2004-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räken-

skapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av

årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovis-

ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underla-

gen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att

bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen

i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har

jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig

rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger

därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god

redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-

redovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-

get och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 31 mars 2005

Håkan Pettersson

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse



48

Optioner
Den yttersta innehavaren av varumärket Björn Borg –

Fabulous – är innehavare av teckningsrättsoptioner

i det tidigare moderbolaget WBM AB som idag ger

Fabulous en rätt att teckna sammanlagt 2 703 aktier

i WBM AB till en kurs på 2 774,50 SEK per aktie, d v s

en rätt att förvärva cirka 3,1 procent av WBM AB för

cirka 7 500 000 SEK. Optionerna skall utnyttjas innan

den 31 december 2010.

Aktiekapitalets utveckling 
Aktiekapitalet i WBM Holding uppgår till 7 155 180

SEK, fördelat på 1 431 036 aktier med ett nominellt

värde på 5,00 SEK per aktie. Samtliga aktier har lika

rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Bolaget

har endast ett aktieslag där en aktie medför en röst. 

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling

sedan bolagsbildningen.

Aktie- och ägarstruktur

Förändring av Förändring av Totalt antal Förändring av Totalt Nominellt Emissions-
År Transaktion antalet aktier antalet aktier aktiekapitalet aktiekapital värde kurs

2004 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100

2004 Nyemission 7 500 8 500 750 000 850 000 100 23,6

2004 Apportemission 37 243 45 743 3 724 300 4 574 300 100 23,6

2004 Split 20:1 869 117 914 860 – 4 574 300 5

2004 Nyemission 450 000 1 364 860 2 250 000 6 824 300 5 68

2004 Nyemission 66 176 1 431 036 330 880 7 155 180 5 63

Ägarstruktur
WBM Holding har cirka 700 aktieägare. Bolaget nio största aktieägare kontrollerar tillsammans 58,6 procent av bola-

get. Ägarstrukturen anges per 31 mars 2005.

Ägare Antal aktier Andel kapital och röster, %

Vilhelm Schottenius med familj 167 200 11,68

Martin Bjäringer genom bolag 143 000 9,99

Mats H Nilsson 110 000 7,69

Håkan Roos m fl genom Globinvest Inc o gm familj 108 600 7,59

Nils Vinberg 100 040 6,99

Nordea Bank S.A. 60 411 4,22

Fredrik Lövstedt direkt och gm bolag 55 000 3,84

Purpose AB 55 000 3,84

Tom Böttiger direkt och gm bolag 39 040 2,73

Övriga aktieägare 592 745 41,43

1 431 036 100,00 

Förbindelse om fortsatt ägande
Sex av bolagets större ägare, Vilhelm Schottenius,

Nils Vinberg, Martin Bjäringer, Globinvest Inc., Mats H

Nilsson och Fredrik Lövstedt har förbundit sig gente-

mot Erik Penser Fondkommission att inte utan Erik

Penser Fondkommission skriftliga medgivande avyttra

några aktier i bolaget under de första 12 månaderna

räknat från första handelsdag (20 december 2004) för

aktien på Nya marknaden.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida

utdelningar bör fastställas utifrån såväl WBMs långsik-

tiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov för

fortsatt expansion med hänsyn taget till uppställda

mål. Styrelsen har föreslagit att någon utdelning för

räkenskapsåret 2004 ej skall utgå. Styrelsens långsik-

tiga mål är att dela ut cirka en tredjedel av vinsten

efter skatt till bolagets aktieägare.
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Kursutveckling
Bolagets aktie är sedan den 20 december 2004 note-

rad på Nya Marknaden och en börspost utgörs av 100

aktier. Kursutvecklingen framgår av nedanstående

diagram.

Aktie- och ägarstruktur
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Vilhelm Schottenius Mats H NilssonFredrik Lövstedt Olle Dahlström

Håkan Roos Eva EngelbertMargareta BjurlingNils Vinberg

Maria Fredriksson Jimmy Johansson Lars LarssonJan Lanai

Pernilla Nordin Håkan Pettersson
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Styrelse
Vilhelm Schottenius. Ordförande. Född 1956. Invald

2004, i WBM AB sedan 1997. Civ ek. En av grundarna

till varumärket Björn Borg. Styrelseledamot Vartex AB,

Handelsbanken lokalstyrelsen Varberg, Scandinavian

Footwear AB, Karlsson Varuhus Sverige AB. Tidigare

styrelseledamot och vd Lunarworks AB och vd 

Scandinavian Footwear AB. 

Aktier i WBM Holding: 167 200.

Olle Dahlström. Ledamot. Född 1958. Invald 2004,

i WBM AB sedan 2002. Vd olika detaljhandelsbutiker,

konsult detaljhandel och varumärkesfrågor. Tidigare

Vd/affärsområdeschef Portwear/RNB, styrelseledamot

Marc’O Polo Skandinavien AB, A-One International AB.

Aktier i WBM Holding: 6 000.

Fredrik Lövstedt. Ledamot. Född 1956. Invald 2004.

Civ ing, MBA, Styrelseordförande Alert Security AB.

Styrelseledamot Musicbrigade AB. VD Durator AB.

Tidigare vvd Protect Data AB (publ.). 

Aktier i WBM Holding, direkt och genom bolag:

55 000.

Mats H Nilsson. Ledamot. Född 1955. Invald 2004, i

WBM AB sedan 1998. Civ ek. Initiativtagare och

styrelseledamot Credelity Capital AB. Styrelseledamot

Med-In Oy och Medhelp AB. Partner i Merchant Venture

Investment Holdings N.V. Tidigare Executive Director

Swiss Bank Corporation, London samt Director SG

Warburg & Co Ltd, London. 

Aktier i WBM Holding: 110 000. 

Håkan Roos. Ledamot. Född 1955. Invald 2004. Civ

ek. Styrelseordförande Procurator AB, Thomée

Industrier AB, Nordlander & Roos Fondkommission AB,

Provinsbanken Skånes Malmökontor (filial till Danske

Bank) och Landskroon fastighets AB. Styrelseledamot

i Malmö Stenhus AB, Klippo AB och Thors Hammar

Vodka AB. Tidigare styrelseordförande Gandalf Data AB. 

Aktier i WBM Holding som företrädare för Globinvest

Inc.: 108 600.

Nils Vinberg. Ledamot. Verkställande direktör. Född

1957. Invald 2004. Civ ek. Tidigare CFO WBM

1999–2004, Vd Industriell Partner AB, CFO Industri-

handelsgruppen. Aktier i WBM Holding: 100 040.

Ledande befattningshavare
Nils Vinberg. Verkställande direktör. Se styrelse.

Margareta Bjurling. Försäljningschef. Född 1961.

Rekryterad 1992. Tidigare försäljningschef Big Is

Beautiful (BIB). Aktier i WBM Holding: 200. 

Eva Engelbert. Produktchef. (föräldraledig till 2006)

Född 1969. Rekryterad 1995. BA, Pol. Sci. Tidigare Vd

WHYRED. Aktier i WBM Holding: 0.

Maria Fredriksson. Kommersiell Produktchef,

Född 1965, Rekryterad 2004. Tidigare 11 år som

inköpare på HM. Aktier i WBM Holding: 0

Jimmy Johansson. Marknadschef. Född 1975. Rekryte-

rad 2004. MBA, DIHM. Tidigare affärsområdeschef

Lunarworks AB. Aktier i WBM Holding: 4 000.

Jan Lanai. VD Scandinavian Footwear AB, Född 1961.

Rekryterad 1988. Aktier I WBM Holding: 33 788.

Lars Larsson. vVD Scandinavian Footwear AB.

Född 1964. Rekryterad 1995. Aktier I WBM Holding:

33 388

Pernilla Nordin. Produktchef. Född 1970. Rekryterad

1998. Aktier i WBM Holding: 0

Johan Stuart. Tf ekonomichef. Född 1957. Rekryterad

2004. Civ ek. Aktier i WBM Holding: 0.

Revisor
Håkan Pettersson. Född 1964. Auktoriserad revisor

Deloitte & Touche. Revisor för WBM Holding sedan

2004 och WBM-koncernen sedan 1997.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av

lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två

suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes

årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet

av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsens arbetsordning, vilken fastställdes vid

styrelsemöte den 30 juni 2004 fastställer principerna

för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen

och den verkställande direktören samt för den ekono-

miska rapporteringen.

Instruktionen för verkställande direktören, vilken

fastställdes vid samma styrelsemöte, reglerar sedvan-

liga områden såsom åligganden gentemot bolaget och

styrelsen inklusive rapportering.

Styrelsens arbete under 2004
Styrelsen har normalt sex ordinarie sammanträden

varav fyra i samband med periodisk rapportering

externt, ett i samband med fastställandet av budget

och ett i samband med bolagsstämma. Ett av de

sammanträden som behandlar periodisk rapportering

externt behandlar specifikt strategiska frågor. Under

2004 har styrelsen hållit 12 sammanträden där den

höga frekvensen är förorsakad av bolagets börsnote-

ring med vidhängande nyemission. 

Nomineringar till styrelsen
Till ordinarie bolagsstämma för 2005 är ett förslag

lämnat avseende inrättandet av en valberedning.

Valberedningen föreslås bestå av tre personer där

bolagets styrelseordförande och representanter för de

två största aktieägarna föreslås ingå. Valberedningens

sammansättning avses kommuniceras i samband med

avlämnandet av bolagets delårsrapport för det tredje

kvartalet. 

Utskott inom styrelsen
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående

av styrelseordföranden samt en ordinarie styrelseleda-

mot.

Övrigt
WBM är noterat på den icke auktoriserade marknads-

platsen Nya Marknaden varför det regelverk som gäller

för officiellt noterade bolag inte är tillämpligt i sin hel-

het. WBM avser att anpassa sig till regelverket för

officiellt noterade bolag och analyserar för närvarande

konsekvenserna av detta i syfte att kunna fastlägga en

handlingsplan.

Ägarstyrning
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Ordlista och definitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster dividerat med

omsättning.

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnitt-

ligt totalt kapital.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget

kapital.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutning.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat

med eget kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med ränte-

kostnader.

Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal

utelöpande aktier.

P/e-tal

Aktiekurs dividerat med vinst per aktie. 

Definitioner av nyckeltal

WBM Holding 
Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

WBM
Worldwide Brand Management Holding AB-koncernen 

WBM AB
Worldwide Brand Management AB 

WBM AB-koncernen
Worldwide Brand Management AB-koncernen 

WBM Sweden
Worldwide Brand Management Sweden AB

WBM Retail
WBM Retail AB

WBM Clothing
Worldwide Brand Management Clothing AB

Scandinavian Footwear
To-Two L Invest AB med dotterbolag Scandinavian 
Footwear AB

Fabulous
Fabulous Licensing B.V.

Nätverket
Samtliga bolag som direkt eller indirekt har avtal med
WBM avseende varumärket Björn Borg

Nätverksförsäljning till detaljist
Den samlade grossistförsäljningen i nätverket exklusive
moms

Försäljning i konsumentled
Faktisk redovisad grossistförsäljning exklusive mer-
värdesskatt inom nätverket, justerad till beräknad
konsumentprisnivå inklusive mervärdesskatt 

TSEK Tusen svenska kronor
MSEK Miljon svenska kronor
SEK Svenska kronor
USD USA-dollar
HKD Hongkong-dollar
EUR Euro

Definitioner

Följande förkortningar används i den löpande texten.
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WBM is active within product development, marketing

and sales of products with the Björn Borg brand in five

product areas; clothes, shoes, bags, glasses and per-

fume, which are sold in seven markets in Europe.

The group’s operations are conducted through a

network of product companies and distributors either

within the group or independent companies. The total

business volume of Björn Borg-products to consumers

was estimated at MSEK 627 (600) incl VAT in 2004.

Out of this clothes accounted for 59 (56) percent.

WBM consists of a brand-management company

and two wholly-owned product company for clothes and

shoes as well as the Swedish distributors of clothes

and shoes and the Swedish retailing company

including concept stores. Finally, the group owns

45 percent in the Swedish logistics company Anteros

Lagerhantering AB. 

Income after net financial items for WBM in 2004

proforma amounted to MSEK 14.4. The corresponding

income for 2003 was MSEK 12.0.

WBM in brief

WBM proforma (MSEK/MEUR)1)

2004 12m 2003 12m

Net sales 121.6/13.3 114.5/12.5

Income after

net financial items 14.4/1.6 12.0/1.3

No of shares (thousands) 1 367 1 365

Earnings per share 7.36 6.30

1) Proforma 2004 is accounted as if the acquisition of the WBM AB
group was made per 2004-01-01 and the share issue was made
on the same date. The corresponding proforma accounts for 2003
are accounted as if the acquisition and the share issue were made
per 2003-01-01. 

Hungary 1%

Belgium 1%

Sweden 47%

Netherlands 24%

Norway 13%

Finland 4%

Denmark 10%

Geographical mix, sales to retailers

Clothes 59%

Shoes 18%

Bags 15%

Perfume 2%

Glasses 6%

Product mix, sales to retailers





Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 19 maj klockan 18.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10,
Stockholm. För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda
aktieboken måndagen den 9 maj 2005, dels till bolaget anmäla sitt deltagande på stämman senast den
17 maj 2005 klockan 16.00. Anmälan skall skriftligen ske till bolaget under adress Worldwide Brand
Management Holding AB, Box 15415, 104 65 Stockholm eller per e-mail stamma@bjornborg.net. Vid anmälan
skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuellt medföljande
biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighets-
handlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att deltaga i bolagsstämman,
begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregist-
rering, måste vara verkställd den 9 maj 2005, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Utdelning
WBMs styrelse har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2004.

Kalender 2005
Delårsrapport januari–mars 2005 19 maj 2005
Ordinarie bolagsstämma 2005 19 maj 2005
Delårsrapport januari–juni 2005 augusti 2005
Delårsrapport januari–september 2005 november 2005
Bokslutskommuniké 2005 februari 2006

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter kan hämtas på bolagets hemsida www.bjornborg.net eller kan beställas per 
telefon +468 506 33 700 eller per email info@bjornborg.net.

Aktieägarkontakter
Nils Vinberg VD, nils.vinberg@bjornborg.net
telefon +46 8 506 33 700
mobil: +46 708 631101
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Worldwide Brand Management
Box 15415, Stadsgården 10

S-104 65 Stockholm
Tel: +46 8 506 33 700 Fax: +46 8 506 33 701


