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Kommuniké från WBMs bolagsstämma 
 
 
 
Vid ordinarie bolagsstämma i Worldwide Brand Management Holding AB (WBM) 
fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 
2004. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår till aktieägarna för år 2004.  
 
Styrelse 
Till styrelsen omvaldes Olle Dahlström, Fredrik Lövstedt, Mats H. Nilsson, Håkan 
Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg. Stämman beslutade att arvodet till sty-
relsen skall vara 240.000 kr att fördelas inom styrelsen som styrelsen beslutar och att 
revisorerna skall arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. 
 
Nomineringskommitté 
Stämman beslutade att tillsätta en nomineringskommitté som skall utses årligen och 
dess sammansättning skall bestå av styrelsens ordförande samt av en representant 
för var och en av de två största aktieägarna. Högst två av kommitténs ledamöter skall 
vara styrelseledamöter i bolaget. Nomineringskommitténs sammansättning skall of-
fentliggöras så snart som möjligt, vilket beräknas ske i samband med publiceringen 
av bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet varje år. 
 
Ändring av bolagsordning 
Vidare beslutade stämman godkänna styrelsens förslag att ändra bolagets firma till 
Worldwide Brand Management AB samt gränserna för bolagets aktiekapital genom 
ändring av bolagsordningens § 1 och § 4. 
 
Incitamentsprogram 
Stämman godkände styrelsens förslag om att emittera skuldebrev förenade med op-
tionsrätter till nyteckning av aktier för tillskapande av ett incitamentsprogram. 
 
Rätt att teckna skuldebrevet med de avskiljbara teckningsoptionerna skall, med avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda koncern-
bolag Worldwide Brand Management AB, som skall vidareöverlåta teckningsoptio-
nerna till ledande befattningshavare och andra anställda inom koncernen. 
Teckning av aktier i bolaget med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under maj 
och november månad respektive år under perioden från och med den 1 november 
2005 till och med den 1 juni 2008. Sådan teckning skall ske till en kurs motsvarande 



130 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på Nya Marknaden under peri-
oden från och med den 28 april 2005 till och med den 12 maj 2005. 
 
Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnyttjande av de 
föreslagna optionsrätterna att uppgå till 500.000 kronor, vilket motsvarar en maximal 
utspädning med cirka 7 procent av aktiekapitalet och röstetalet.  
 
Bemyndigande om nyemission av aktier 
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för 
nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndi-
gandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som ryms 
inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgränser vid full teckning 
 
 
 
WBM avgav sin delårsrapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj 2005. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101  
alternativt 08-506 33 700. 
 
 
 
WBM-koncernen 
Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket 
Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och 
parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 
2004 uppgå till cirka 627 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2004 till cirka 122 
Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 14,4 Mkr. Antalet anställda är 35. WBMs aktie handlas 
på Nya Marknaden sedan den 20 december 2004. 


