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modevarumärke.
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Worldwide Brand Management

WBM i korthet
Worldwide Brand Management – WBM – har sedan 1997 vidare-
utvecklat varumärket Björn Borg med utgångspunkt i en exklusiv 
varumärkeslicens och har i dag verksamhet inom de fem produkt-
områdena kläder, skor, väskor, glasögon samt parfym. Björn 
Borg-produkter säljs på sju marknader i Europa, varav Sverige 
och Holland är de största. 

Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt- och distri-
butörsbolag som antingen ingår i koncernen eller är fristående 
bolag med underlicenser avseende produktområde och geografisk 
marknad. WBM-koncernen har egen verksamhet i alla led från 
varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna konceptbutiker.

WBMs affärsmodell möjliggör en geografisk expansion och 
produktbreddning med begränsad risk och kapitalbindning samti-
digt som kontrollen över varumärket ligger hos bolaget.

WBM 2005
•  Nettoomsättningen ökade 51 procent till 183,6 MSEK (121,6).

•  Rörelseresultatet ökade med 145 procent till 29,7 MSEK (12,1). 

•  Resultat efter skatt ökade med 118 procent till 21,9 MSEK (10,1).

•  Resultat per aktie uppgick till 15,33 SEK (7,36), en ökning med 
108 procent.

•  Bruttovinstmarginalen var oförändrad 52 procent. 

•  Rörelsemarginalen ökade till 16,2 procent (10,0).

Förslag till årsstämman
•  Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (0) per aktie.

•  Styrelsen föreslår att bolaget genomför en split på 4:1.

Viktiga händelser
•  Förstärkt organisation med nya ledande befattningshavare för 

butiksverksamheten, nya marknader och ekonomi.

•  Fredrik Lövstedt valdes till ny styrelseordförande vid ordinarie 
bolagsstämma den 19 maj 2005.

•  Optionsprogram för WBMs medarbetare i vilket 90 procent 
av medarbetarna deltog.

•  Den förvärvade skoverksamheten fullt integrerad i WBM.

Nyckeltal 20031 20042 2005
Nettoomsättning, MSEK 114,5 121,6 183,6
Rörelseresultat, MSEK 10,7 12,1 29,7
Bruttovinstmarginal, % 49 52 52
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1 Faktiskt utfall för WBM Brands-koncernen.
2  Proforma har beräknats som om förvärvet av WBM AB-koncernen genomförts per den 1 januari 

respektive år och aktieemissionen genomförts per detta datum. Se definition under avsnitt 
”Flerårsöversikt”.



3

Varumärket Björn Borg i korthet 
Varumärket Björn Borg etablerades på den svenska modemarkna-
den under första halvan av 90-talet. Kontinuiteten i varumärkes-
byggandet innebär att varumärket i dag har en tydlig profil och en 
stark position på sina marknader. Varumärket kännetecknas av 
kvalitetsprodukter med en kreativ och innovativ design och bygger 
på det sportiga arv som namnet Björn Borg står för. 

Varumärket 2005
•  Fortsatt stark försäljningstrend för varumärket Björn Borg.

•  Försäljningen till detaljister ökade med 19 procent till  
299 MSEK.

•  Totalt beräknades försäljningen i konsumentledet av Björn Borg-
produkter 2005 uppgå till cirka 750 MSEK (627) inkl. moms.

•  Tre nya konceptbutiker öppnades i Holland och Belgien.

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997
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Hur vill du sammanfatta året som gått?
2005 var ett strålande år för WBM! Varumärket Björn Borg stärk-
te sin position på våra befintliga marknader. WBM hade sam- 
tidigt en större tillväxt än någonsin – 51 procent, varav 19 procent 
organiskt – och vi mer än fördubblade vårt resultat. 

Det känns väldigt roligt att vårt målmedvetna varumärkesarbete 
ger resultat. Starkare organisation, fler butiker och ännu bättre 
kollektioner har bidragit till den fina utvecklingen både i Sverige 
och på våra utländska marknader. Det är också höga ambitioner 
och målmedvetet arbete hos WBMs medarbetare och våra sam-
arbetspartner inom Björn Borg-nätverket som har gjort detta möjligt. 

2005 var dessutom vårt första år som noterat bolag vilket gör att 
det känns extra roligt att presentera starka resultat för våra aktieägare.

Hur utvecklades varumärket i Björn Borg-nätverket?
Vi upplever en mycket positiv respons i alla led i Björn Borg-nätver-
ket på såväl kollektionerna som på de satsningar vi gör från 
WBMs sida inom centrala områden som marknadskommunikation 
och logistik.

Under året hade vi en total tillväxt i nätverket på 19 procent 
och under årets sista kvartal var ökningen hela 45 procent. För-
säljningen av Björn Borg-produkter i konsumentledet under året 
uppskattas till cirka 750 MSEK, jämfört med 627 MSEK 2004. 
Sverige fortsatte att visa starka tillväxtsiffror och det är både roligt 
och viktigt för WBM att även exportmarknaderna har utvecklats så 
väl. I Danmark kunde vi se en fantastisk tillväxt på närmare 100 
procent under året men även Holland och Norge hade en fin 
försäljningstrend. 

Vad har lett till den starka utvecklingen för både  
varumärket och WBM?
Vi har arbetat målmedvetet på flera fronter för att skapa förutsätt-
ningar för att stärka varumärket och öka försäljningen. Kollektio-
nerna har gjorts ännu mer attraktiva, både vad gäller modegrad 
och kvalitet. Genom vår särpräglade marknadskommunikation, 
som används konsekvent och enligt gemensamma riktlinjer i hela 
Björn Borg-nätverket, har vi tydliggjort varumärket för våra mål-
grupper. Jag ser det långsiktiga och konsistenta varumärkesbyg-
gandet som en avgörande framgångsfaktor i den fortsatta utveck-
lingen av varumärket Björn Borg.

Den positiva utvecklingen under året är också en funktion av 
fortsatta förbättringar inom inköp och logistik. Detta har inneburit 
ökad servicegrad gentemot detaljister, förbättrad leveranssäkerhet 
med minskade lager och mindre andel rea som följd. Därutöver 
har vi stärkt och optimerat organisationen som helhet för att matcha 
de behov vi har och de utmaningar som står för dörren. 

Betydelsefullt för framgångarna är även det täta samarbete vi har 
med våra olika partner i nätverket – produktbolagen för väskor, 
parfym och glasögon samt distributörerna på marknaderna utan-
för Sverige. Vi känner ett starkt förtroende för deras förmåga att 
utveckla varumärket från sin flank och vår uppgift är att stötta dem 
i deras arbete på bästa sätt.

Vilken roll spelar konceptbutikerna för WBM?
Konceptbutikerna är viktiga för att bygga varumärket Björn Borg 
genom exponering i attraktiva lägen i stora städer. Men de egna 
konceptbutikerna har framför allt en intäktsgenererande roll med 
betydelse för WBMs tillväxt och resultat. Att vi själva kan uppvisa 
lönsamhet i butiksnätet är även viktigt för rekrytering av franchise-
tagare till nya butiker. Därför är det glädjande att notera den fina 
försäljningsutveckling som de fyra egna butikerna, tre i Stockholm 
och en i Göteborg, hade under året med en ökning av omsätt-
ningen med 13 procent jämfört med 2004. Även försäljningen i 
de tolv franchisedrivna konceptbutikerna på marknaderna utanför 
Sverige utvecklades starkt. 

 
Vilka är styrkorna i WBMs affärsmodell? 
WBMs affärsmodell är en viktig faktor bakom vår förmåga att 
växa med lönsamhet. Den positiva utvecklingen på de internatio-
nella marknaderna visar styrkan i att använda lokala entreprenörer 
som kan sina marknader. Vi driver vår verksamhet genom ett nät-
verk av egna och fristående bolag samtidigt som kontrollen över 
varumärket ligger centralt hos WBM. Det innebär att vi med en 
liten organisation och begränsad risk och kapitalbindning kan expan-
dera verksamheten vidare både på befintliga och nya marknader. 

När vi nu intensifierar arbetet med expansion på nya markna-
der kan det bli aktuellt för WBM att även arbeta direkt med viktiga 
återförsäljare utanför Sverige, för att introducera varumärket Björn 
Borg och för att stärka förutsättningarna för rekrytering av rätt distri-
butörer. Vi ser en möjlighet till detta då vi bland annat i samband 
med internationella modemässor har mött ett intresse för varumärket 
från flera varuhuskedjor i Europa. Vi arbetar därmed med ett spekt-
rum av alternativ för etablering på nya marknader – såväl direkt-
försäljning och egna dotterbolag som fristående distributörer.

När tar WBM klivet ut på nya marknader?
WBM har satt som mål att etablera varumärket Björn Borg på tre 
till fem nya marknader under perioden 2005–2007 och därefter 
ytterligare öka den internationella expansionstakten. Under året 
har vi dels stärkt organisationen för hanteringen av nya etable-
ringar utomlands, dels har vi arbetat aktivt med att undersöka 
etableringsmöjligheter och för diskussioner på ett antal intressanta 

VD har ordet
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nya marknader med syftet att få till stånd avtal så snart som möj-
ligt. Marknader vi undersöker är såväl större europeiska länder, 
såsom England, Tyskland och Frankrike, som länder i Östeuropa, 
men vi tittar även på andra delar av världen.

Samtidigt är det för oss helt avgörande att på de nya markna-
derna säkerställa att vi hittar stabila partner och kunder med resur-
ser och etablerade kontaktnät vilket gör att vi låter processen ta 
den tid som krävs. Vi räknar dock med att vi under 2006 kommer 
att påbörja etablering på minst en ny marknad.

Vilka är WBMs viktigaste framgångsfaktorer för 
expansion på nya marknader?
Vi har ett varumärke med hög igenkänning även på nya markna-
der genom namnet Björn Borg, som många fortfarande känner till. 
Det är också viktigt att vi har en starkare ställning än våra största 
konkurrenter inom huvudproduktgruppen underkläder på våra be-
fintliga marknader. Våra kollektioner har en så pass hög mode-
grad att de kan göra ett tydligt avtryck när vi kliver in på en ny 
marknad medan vi med bassortimentet har möjlighet att skapa 
volymer. Och vi har gjort det förut – våra framgångsrika export-
marknader kan fungera som förebilder för nya. 

Hur ska ni växa på befintliga marknader?
Etablering av fler konceptbutiker, såväl egna som franchisedrivna 
butiker, kommer att vara en viktig insats för tillväxten på våra nu-
varande marknader. Idag finns det totalt 16 konceptbutiker. Vår 
ambition är att fördubbla antalet inom en treårsperiod.

Vi har också som strategi att expandera med nya produktgrup-
per. Under året tog vi sådana steg genom att lansera herrstrumpor 
inom området kläder i Sverige. Inom väskor har handskar och 
bälten lanserats som ytterligare produktgrupper. Till hösten kom-
mer vi också att utöka sortimentet med det vi kallar ”home wear” 
– pyjamas, morgonrockar m m. På längre sikt ser vi även möjlighet 
att bredda verksamheten med helt nya produktområden. 

Tankar inför 2006
Vi har under året som gått fått bevis på att vi gör rätt saker. Nu ska 
vi fortsätta att långsiktigt och med energi och kreativitet bygga 
varumärket Björn Borg vidare utifrån lagda strategier och mål. 
Expansionen på nya marknader kommer att prägla mycket av vårt 
arbete under 2006 men vi vet att vi samtidigt måste fortsätta ha 
fokus på kollektionerna och arbetet i den nuvarande verksam- 
heten. Jag tycker vi har de bästa förutsättningarna för att klara båda 
dessa utmaningar. Det är en spännande tid vi har framför oss.

Nils Vinberg
Verkställande direktör

Nils Vinberg, Verkställande direktör
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Affärsidé, mål och strategi

Vision
Visionen är att befästa varumärket Björn Borg som ett globalt  
etablerat modevarumärke.

Affärsidé
WBMs affärsidé är att lönsamt utveckla, driva och exploatera 
varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden. 

Mål 
Styrelsen för WBM satte i november 2004 upp följande mål för 
treårsperioden 2005–2007.

Operationella mål
Att förstärka varumärkespositionen och att etablera varumärket 
Björn Borg på 3–5 nya marknader och därefter ytterligare öka 
den internationella expansionstakten.

2005
✔  Tre nya konceptbutiker.
✔  En ökning av försäljning i konsumentled till 750 MSEK (627) 

inkl. moms.
✔  Förberedelser för expansion på nya geografiska marknader 

påbörjades under året och inträde på minst en ny marknad 
planeras att ske under 2006. 

✔  Förstärkning av exportorganisationen. 

Finansiella mål 
•  Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen på 15 procent 

årligen mot slutet av perioden 2005–2007. 
•  Efter en initial expansionsfas under perioden 2005–2007 

uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent.

2005
✔  Under året ökade koncernens omsättning med 51 procent, 

varav 19 procent organisk tillväxt.
✔  Rörelsemarginalen uppgick till 16,2 procent.

Strategi
De operationella och finansiella målen ska realiseras genom  
ett antal strategier. 

Befintliga marknader
Expansion på befintliga marknader – Sverige, Holland, Norge, 
Belgien, Finland, Danmark och Ungern – ska ske genom att:
•  Utveckla nya koncept och produktsegment inom befintliga 

produktgrupper.
•  Öka kontrollen över varumärket i värdekedjan.
•  Etablera fler konceptbutiker, egna och genom franchise,  

för att öka marknadsexponering och försäljning.
•  Utveckla och effektivisera inköp och logistik i takt med tillväxten.
•  Utveckla och lansera nya produktgrupper.

Nya marknader
Expansionen på nya marknader ska ske genom att:
•  Lansera varumärket Björn Borg genom att inleda med  

produktgruppen underkläder och därefter successivt lansera 
flera produktområden. 

•  Samarbeta med starka lokala distributörer med  
marknadskännedom. 

•  Etablera konceptbutiker för att positionera varumärket och 
skapa konsumentkontakt.

Strategi 
Affärsmodell
WBMs affärsmodell möjliggör en geografisk expansion och produktbreddning med begränsad operationell risk och kapitalbindning 
tack vare ett nätverk av egna och fristående bolag – samtidigt som kontrollen över varumärket sker centralt. 

Affärsmodellen innebär att WBM ansvarar för kvalitetssäkring och positionering av varumärket Björn Borg. All design och produkt-
utveckling sker i produktbolagen, som också är produktspecialister. WBM äger och driver idag de strategiskt viktiga produktbolagen 
för kläder och skor. Alla produktbolag fungerar idag även som distributör på sin hemmamarknad och på övriga marknader sker distri-
butionen genom lokalt starka och oberoende distributörer. Dessa svarar för marknadsföring och säljaktiviteter, lagerhållning och logistik. 
All produktion sker utanför koncernen. För att bättre kunna säkra en fortsatt utveckling av varumärket har WBM egen verksamhet i alla 
led i distributionskedjan. 
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Varumärkeslicens
Exklusiv rätt för WBM
Varumärket Björn Borg är kärnan i WBMs verksamhet. Koncernen 
har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket med utgångspunkt i 
en licens som ger en exklusiv rätt att producera, marknadsföra och 
sälja produkter under varumärket Björn Borg i hela världen. Varu-
märkeslicensen är reglerad i avtal med det holländska bolaget 
Fabulous Licensing B.V.

Avtalet gäller till och med utgången av år 2020 med automa-
tisk förlängning i tio år under förutsättning att det inte sägs upp tre 
år före detta datum. Varumärket Björn Borg omfattar såväl Björn 
Borgs signatur som logotypen samt annat användande av namnet 
Björn Borg i text, bild och symbol. WBM har även rätt att utse 
underlicenstagare, vilket verksamheten till stor del bygger på. 

WBM svarar för vård och utveckling av varumärket och att 
samarbetspartnerna i Björn Borg-nätverket uppfyller etiska krav m m. 

Positionering
Tydlig profil och stark position
Varumärket Björn Borg registrerades i sin nuvarande form i slutet 
av 80-talet och etablerades under den första halvan av 90-talet 
på den svenska modemarknaden. Utvecklingen sedan dess har 
omfattat etablering av nya produktområden och geografiska mark-
nader och har präglats av en stabil tillväxt som accelererat under 
de senaste två åren. 

Kontinuiteten i varumärkesbyggandet innebär att varumärket idag 
har en tydlig profil och starka positioner på sina marknader. Varumär-
ket kännetecknas av kvalitetsprodukter med en kreativ och innova-
tiv design och bygger på det sportiga arv som namnet Björn Borg 
står för. Idag står varumärket i allt högre grad på egna ben skilt 
från personen Björn Borg. En allt större andel konsumenter asso-
cierar namnet till varumärkets produkter i stället för till Björn Borg 
som person. Med tanke på Björn Borgs framgång under sin aktiva 
tid som spelare och hans stjärnstatus i stora delar av världen, har 
varumärket en fortsatt stark plattform för internationell expansion.

Varumärkesplattform
Fyra ledstjärnor
En tydlig varumärkesplattform ligger till grund för positioneringen 
av Björn Borg och all utveckling av varumärket, från design och 
butiksutformning till marknadskommunikation. I plattformen lyfts 
fyra ledord fram som sammanfattar essensen i varumärket Björn 
Borg – Sporty, Stylish, Sexy och Comfortable. Sportigheten har en 
naturlig koppling till namnet Björn Borg som är starkt rotat i den 
svenska sporten. Till det har WBM genom sin design och attityd 
lagt sexighet och stil. Därutöver ska Björn Borg-produkterna alltid 
vara bekväma och lätta att bära. 

Uttrycket ”Swedish Sport” är en sammanfattande beskrivning 
av vad varumärket Björn Borg står för och det varumärkesplatt-
formen anger. ”Swedish sport” används grafiskt som tagline till-
sammans med logotypen för Björn Borg. 

Varumärket

• 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 perso-
nality 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 – every-
day 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.

Varumärket Björn Borg
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Varumärkesutveckling
Service och styrning för ökad effekt
WBM strävar efter att aktivt styra hela kedjan från varumärkes-
identitet till färdig produkt för att säkra att varumärket Björn Borg i 
varje led följer den fastslagna varumärkesplattformen. Detta kon-
kretiseras i riktlinjer och stöd till bolagen i Björn Borg-nätverket för 
att skapa ett sammanhållet och konsekvent varumärkesbyggande. 
WBM har, med positiva effekter, successivt ökat både service och 
styrning gällande exempelvis kampanjerna, den grafiska profilen 
och butikskoncepten.

WBMs riktlinjer för produkt- och distributörsbolagen omfattar 
ett flertal områden:

Produktutveckling
• Trendinformation
• Design 
• Kvalitet
• Sortimentsbredd och sortimentsvolym

Marknadsföringskoncept
• Kampanjer
• Grafisk identitet
• Förpackning
• Distribution 
• Butikskoncept
• Franchise management 

Varumärket och produkterna
Trend- och designinformation till nätverket
Björn Borg-produkterna ska i varje detalj och i varje kollektion ut-
trycka de värden som varumärket står för. WBM fastslår den  
gemensamma positioneringen av produktsortimentet genom att 
leverera trend- och designinformation till alla delar av specialist-
nätverket inför varje säsong. En av varumärket Björn Borgs fram-
gångsfaktorer under årens lopp har varit förmågan att mode- och 
trendmässigt ligga i framkant i sina tolkningar av positionerings-
strategin. Inom produktgruppen underkläder bedömer WBM  
att företaget genom sin nyskapande design starkt bidragit till att 
underkläder i allt större utsträckning ses som modeprodukter. 

Marknadskommunikation
Kampanjer med unik särprägel 
WBM har konsekvent arbetat med att profilera varumärket Björn 
Borg genom innovativa och imagestärkande marknadsaktiviteter. 
Centralt producerade kampanjer används av distributörerna på 
de lokala marknaderna genom kreativa och kostnadseffektiva 
medieval. PR-aktiviteter, events och exponering vid mässor an-
vänds i ökande grad. Även egna modevisningar samt exponering 
i Björn Borg-butikerna har en avgörande betydelse för att positio-
nera och stärka varumärket. Syftet är både att långsiktigt och kon-
sistent bygga varumärket och att driva försäljningen i butik.

Satsningarna på marknadskommunikation i nätverket som hel-
het har kontinuerligt ökat de senaste åren bland annat genom en 
tydligare styrning från WBM. Under 2005 lanserades en ny kam-
panj med ett positivt genomslag på samtliga marknader. Kommu-
nikationen har en stark särprägel och syftar till att ge en känsla av 
en unik artistisk och surrealistisk värld med en naturlig koppling till 
Björn Borgs kreativa design. Bilderna är skapade för att väcka 
känslor och stark igenkänning och användes under året i samtliga 
kanaler och aktiviteter, från print- och utomhusreklam till webbplats 
och i butik. 

Fortsatt varumärkesbyggande
Ökad internationell närvaro
WBM agerar långsiktigt i sina marknadsinsatser. De utmaningar 
som WBM ser för 2006 omfattar bland annat en ökad internationell 
närvaro med deltagande i modemässor som ett led i arbetet med 
den planerade geografiska expansionen av varumärket. Björn 
Borg-butikerna kommer även fortsättningsvis att vara betydelsefulla 
för varumärkets utveckling på befintliga marknader och etablering 
av nya konceptbutiker planeras under året. WBMs bedömning är 
att marknadsinvesteringarna totalt sett i nätverket kommer att öka 
ytterligare i form av fler visningar, bredare och fler kampanjaktivi-
teter etc, i takt med ökad internationell närvaro.
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Marknad 
Drivkrafter och trender
Förändringar i konsumtionsmönster inom modevärlden påverkar 
WBMs verksamhet. En trend är ett allmänt ökat intresse för varu-
märken, design och kvalitet vilket innebär att dagens konsument är 
medveten och kräsen. Modemedvetenhet och emotionella värden 
blir allt viktigare när konsumenten väljer varumärke. Livsstil är allt-
mer avgörande för konsumtion och märkesval.

Samtidigt har geografiska skillnader vad gäller preferenser i 
mode och kläder minskat i takt med den ökade internationali- 
seringen. Den pågående internationaliseringen som präglar bran-
schen medför att trender sprids allt snabbare genom Internet, film, 
TV och musik vilket innebär att livsstil och internationella trender är 
av större betydelse än i vilket land konsumenten bor.

Konkurrensposition
Marknadsledande inom herrunderkläder
Modevarumärket Björn Borg vänder sig främst till individer som 
söker kvalitetsprodukter som upplevs modemässigt rätt och som 
representerar en ung, sportig och trendig stil. Pris- och modemäs-
sigt är produkterna positionerade i övre mellanprissegmentet. 

Den svenska och internationella modemarknaden består av ett 
antal aktörer som konkurrerar och kompletterar varandra inom 
olika delsegment. WBMs konkurrenter är internationella mode- 
varumärken såsom Puma, Diesel och Fred Perry samt svenska  
modemärken som exempelvis Tiger och Filippa K. Inom produkt-
gruppen underkläder är det i synnerhet Calvin Klein som Björn 
Borg konkurrerar med medan Vagabond är en huvudkonkurrent 
inom skoområdet. WBM bedömer att Björn Borg kan betraktas 
som marknadsledande avseende kvalitet och design inom sitt seg-
ment avseende huvudprodukten herrunderkläder på de geogra-
fiska marknader där varumärket är etablerat.

WBMs bedömning av marknadssegmentering och -positionering.

Fem produktgrupper på sju marknader
Sverige Norge Danmark Holland Belgien Finland Ungern
Kläder Kläder Kläder Kläder Kläder Kläder –
Skor Skor Skor – – Skor Skor
Väskor Väskor Väskor Väskor – Väskor Väskor
Glasögon Glasögon Glasögon Glasögon – Glasögon –
Parfym Parfym – – – – –

Marknadssegmentering och -positionering

Late adopters 24%

Nina Ricci
Pierre Cardin

Oscar Jacobsson

Marlboro Classics
Pringle

Supermarkets
H&M

Gap
Lindex

Vero Moda
H&M

H&M
Vero Moda

H&M

Trend followers 55% Trend setters 16% Innovators 5%

High price
13%

Medium price
53%

Low price
34%

Lacoste
Peak Performance

Benetton
Polo Sport

Esprit

J. LindebergDiesel
Filippa K
Fred Perry 

Puma
Tiger

Ralph Lauren
Max Mara

Gant

Hugo Boss
Emporio Armani

Calvin Klein
DKNY

Prada
Gucci

Donna Karan
Georgio Armani

Burberry



Spetsiga marknadssatsningar, rätt försäljningsställen och 
tio konceptbutiker. Det är viktiga faktorer bakom den starka 
utveckling som varumärket Björn Borg har haft på den  
holländska marknaden. Idag omsätter distributören för  
kläder och väskor i Holland cirka 8 MEUR och tillväxten 
förväntas fortsätta. 

”Vi har rätt kvalitet, rätt design, rätt marknadsföring och vi kan  
leverera. Ingen slår oss inom herrunderkläder”, säger den holländske 
distributören René De Bruin i en paus under WBMs visning i Stock-
holm av höstens underklädeskollektion. Det faktum att varumärket 
Björn Borg har en varumärkeskännedom i storleksordningen 90 pro-
cent på den holländska marknaden styrker hans påståenden. 

Stark position från start
René De Bruin har arbetat med varumärket Björn Borg ända se-
dan lanseringen i Holland i början av 90-talet och äger i dag 
distributörsbolaget. Björn Borg etablerade snabbt en position på 
den holländska marknaden med många återförsäljare och stor 
volym i försäljningen.

”Jag har varit med från början av resan med Björn Borg och 
den har varit framgångsrik från start. Vi kom in på den holländska 
marknaden med marknadsföring som stack ut och drev vår verk-
samhet på ett nytt sätt jämfört med andra modevarumärken. Det 
gör vi fortfarande och det är en av våra styrkor”, säger René De 
Bruin.

I dag uppfattas varumärket Björn Borg som ett stort internatio-
nellt varumärke, enligt René de Bruin, och positionen som nummer 
ett inom herrunderkläder anser han vara ohotad. ”Vi har fortsatt att 
växa starkt år efter år trots en nu ganska svag marknad. Konkur-
rensen är hård i Holland med närvaro av de flesta stora internatio-
nella varumärkena.”

Exponering i rätt sammanhang
”Det som gjort att vi lyckats så väl är, som jag ser det, framför allt 
det starka Björn Borg-konceptet där alla delar samspelar, allt från 
kollektionerna till logistik och marknadsföring. Och vi framstår som 
ett annorlunda varumärke med ett starkt entreprenörsdriv i bolaget. 
Den här attityden kommer fram i våra kampanjer som skiljer sig 
från det mesta inom mode- och underklädesindustrin”, säger René 
De Bruin.

Distributionen av produkter även utanför de traditionella försälj-
ningsställena för underkläder är en annan viktig framgångsfaktor. 

”Vi finns även i de trendiga jeans- och modebutikerna, sida vid 
sida med jeansen, vilket gör att vi får en bred exponering mot 
viktiga målgrupper i ett större modesammanhang”, enligt René De 
Bruin.

Även de egna konceptbutikerna har en viktig roll för både 
försäljning och exponering av varumärket. Det finns i dag tio Björn 
Borg-konceptbutiker i de större städerna i Holland som drivs fram-
gångsrikt av en franchisetagare.

Kläder nästa utmaning
René De Bruin tror på en fortsatt positiv tillväxt för underkläder men 
den stora potentialen ser han inom produktgruppen kläder som i 
dag står för endast en mindre del av försäljningen. 

”Att växa inom kläder, både dam och herr, blir nästa utmaning 
för oss och kommer vi in på den marknaden öppnas stora möjlig-
heter. Men även inom området väskor kommer vi att kunna öka 
försäljningen ytterligare.”

”Sedan ser vi självklart fram emot WBMs lansering av varu-
märket på nya marknader. Jag tror att vi kan bli framgångsrika 
överallt med rätt människor, rätt aktiviteter och rätt resurser. Vi har 
en spännande tid framför oss i Björn Borg-nätverket”, sammanfattar 
René De Bruin.

Björn Borg i Holland 
”Ingen slår oss här”

René De Bruin
Fristående distributör, Holland
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Fakta Holland
Försäljning Björn Borg 69 MSEK
Produkter Kläder, Väskor, Glasögon
Lansering 1993
Antal konceptbutiker 10
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Nätverket
WBM i varje led av värdekedjan
WBM har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket Björn Borg 
med utgångspunkt i en exklusiv varumärkeslicens och har i dag 
verksamhet inom de fem produktområdena kläder, skor, väskor, 
glasögon samt parfym. Björn Borg-produkter säljs på sju markna-
der i Europa, varav Sverige och Holland är de största. 

Verksamheten bedrivs genom ett nätverk av produkt- och distri-
butörsbolag som antingen formellt ingår i WBM-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 verksamhet 
i alla led från produktutveckling till konsumentförsäljning i egna 
konceptbutiker.

Affärsmodellen
Betydande volym med begränsade insatser
Genom affärsmodellen med ett nätverk av egna och fristående 
bolag kan WBM med en liten organisation och med begränsade 
finansiella insatser och risker, utveckla varumärket Björn Borg på 
den internationella modemarknaden.

Affärsmodellen är kapitalsnål då den, trots ett begränsat ägan-
de för WBMs del, genom nätverket skapar en betydande försälj-

ning i konsumentledet. Detta möjliggör en betydande tillväxt inom 
ramen för låg kapitalinsats, vilket varit en förutsättning för WBMs 
tidigare expansion utan tillgång till kapitalmarknaden. Samtidigt 
innebär modellen med fristående bolag att WBM kan avhända 
sig delar av lagerriskerna. 

Genom det kapitaltillskott som nyemissionen i december 2004 
innebar, kan tillväxten accelereras via inträde på nya geografiska 
marknader, satsningar i produktbolags- och distributionsledet samt 
fortsatt kommersialisering av varumärket Björn Borg på befintliga 
marknader genom framförallt fortsatt produktutveckling och varu-
märkespositionering.

Fristående bolag
Etablerade entreprenörer i nätverket
Ytterligare en positiv effekt av nätverket är att spetskompetensen 
hos entreprenörer kan tas till vara. WBMs samarbetspartner i nät-
verket är etablerade aktörer med stor kunskap inom sitt produktom-
råde och stark förankring i den lokala marknaden. WBM har ett 
nära samarbete med aktörerna där utbyte av erfarenheter och  
respons från respektive marknad är viktiga faktorer i utvecklingen 
av verksamheten. Med flera bolag har WBM en relation som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Affärsmodellen

Nätverkets värdekedja

Utveckling
Positionering
Exploatering
Varumärke

Varumärket
Björn Borg

Produktion

WBM-koncernen

Fristående bolag i närverket

Varumärkesutveckling Produktbolag DetaljisterDistributörer

Konsument

Licens
Produkter
Sortiment

Distribution
Lager

Affärskedjor
Varuhus
Butiker
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Varumärkesutveckling 
WBM är den centrala varumärkesspecialisten och ansvarar för 
utvecklingen av varumärket Björn Borg i nätverket. Genom riktlin-
jer, stöd och service säkrar WBM att hanteringen av varumärket 
följer den fastslagna varumärkesplattformen i alla led, från design 
och kvalitet till butiksexponering och marknadskommunikation. 

I ett nätverk av både egna och fristående bolag, som WBMs 
affärsmodell bygger på, blir en stringent styrning av varumärket 
särskilt viktig. De senaste årens fokus på den strategiska varumär-
kesutvecklingen med tydligare styrning bedöms vara en bidra-
gande faktor till förstärkningen av varumärkets position.

Produktbolag
Produktbolagen, såväl koncerninterna som fristående, är specialis-
ter inom sitt produktområde. De ansvarar för design och utveckling 
av kollektioner för samtliga marknader och positionerar olika pro-
dukter utifrån WBMs riktlinjer. Kollektionerna av Björn Borg- 
produkterna visas och säljs in till distributörerna för de olika geo-
grafiska marknderna för vidare försäljning till detaljister. Produkt-
bolagen har även en stöttande roll i sin relation till distributörer och 
detaljister. WBM äger produktbolagen för kläder och skor.

Distributörer
Distributionen sker i normalfallet genom att distributörer, vanligen 
bolag utanför koncernen, med regional marknadskompetens be-
viljas underlicenser avseende rätt att använda varumärket vid 
marknadsföring och vidareförsäljning av olika produkter. Samtliga 
produktbolag är själva distributörer av sina produkter på respektive 
hemmamarknad. Distributörerna säljer och distribuerar produkter 
till detaljister genom att bygga varumärket regionalt via sin säljkår. 
De svarar för inköp, säljstöd, lagerhållning, regional marknads-
föring, medieval och utbildning. 

Distributörernas återkoppling av marknads- och säljinformation 
till WBM och till produktbolagen är ett viktigt led för att kontinuer-
ligt kunna utveckla och finjustera kollektioner och marknadsaktivi-
teter. Distributörerna betalar royalty till WBM som andel på sin 
försäljning till detaljistledet. 

Detaljister
Björn Borg-produkterna säljs i detaljistledet dels genom fristående 
detaljister i form av varuhus, affärskedjor samt fristående handlare, 
dels genom egna eller franchisedrivna konceptbutiker samt factory 
outlets. Denna blandning av olika detaljister möjliggör en kombi-
nation av positionering i det övre mellanprissegmentet och volym 
i försäljningen.

Fristående detaljister
De fristående detaljisterna är med totalt cirka 3 500 säljställen på 
samtliga marknader en betydande kontaktyta mot konsumenterna. 
Till skillnad från WBMs egna konceptbutiker säljer dessa detaljister 
Björn Borg-produkter i konkurrens med andra varumärken. Att distri-
butörerna lyckas skapa utrymme för Björn Borg-produkterna i detal-
jisternas hyllor och exponering på rätt plats är kritiskt för försälj-
ningen. 

Affärskedjor och varuhus har fått en successivt ökad betydelse 
för försäljningen av Björn Borg-produkter, vilket innebär en effekti-
vare införsäljningsprocess och en stor spridning på butiksytor med 
stor kundgenomströmning, jämfört med försäljning till enskilda 
handlare. 

Andelen oberoende fackhandlare har minskat och utgör i dag 
25 procent av samtliga försäljningsställen. Försäljningsställena 
förses av distributörerna med marknads- och försäljningsmaterial 
för exponering i butikerna och för lokala marknadsaktiviteter med 
syfte att optimera försäljningen. 

Konceptbutiker
Konceptbutikerna är viktiga för WBM som marknadsföringskanal, 
varumärkesbyggare, varumärkespositionerare samt känselspröt ut 
mot konsument. Samtidigt är konceptbutikerna betydelsefulla för 
försäljningen och står i dag för cirka 15 procent av den totala 
försäljningen av Björn Borg-produkter till konsument. 

WBMs riktlinjer ligger till grund för konceptbutikernas butiks-
utformning och exponering för att uppnå enhetlighet och igen- 
känning hos kunderna. 

Konceptbutikerna kan vara helägda av WBM eller franchise-
drivna. WBMs fyra egna konceptbutiker är belägna i Stockholm 
och Göteborg. De tolv franchisedrivna konceptbutikerna ligger i 
Holland, Belgien och Norge.

Factory outlets
Factory outlets med en betydande konsumentgenomströmning 
möjliggör försäljning sida vid sida med andra varumärken till  
reducerat pris och skapar exponering mot delvis nya konsument-
grupper. Nätverket disponerar fyra factory outlets varav två drivs i 
Sverige av WBM.

Försäljning från distributörer till detaljister

Varuhus 20%

Konceptbutiker 15%

Oberoende fackhandlare 25%

Affärskedjor 35%

Factory outlets 5%
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Intäktsmodell
Omsättningen i WBM inkluderar ett flertal olika intäktsströmmar 
som genereras i samtliga nivåer i kedjan från varumärke till konsu-
ment. WBMs intäkter består av följande fyra intäktstyper:

1. Royaltyintäkter 
Royaltyintäkter genereras vid distributörernas, såväl egna som fri-
stående, grossistförsäljning av Björn Borg-produkter till detaljister 
och beräknas som andel av denna försäljning.

2. Intäkter i egna produktbolag
De egna produktbolagen för produktområdena kläder respektive 
skor genererar intäkter till WBM från sin försäljning av produkter 
till distributörer. 

3. Intäkter i egna distributörsbolag 
De egna distributörsbolagen för produktområdena kläder respek-
tive skor genererar intäkter till WBM från sin försäljning av produk-
ter till detaljister.

4. Intäkter i de egna konceptbutikerna
De egna konceptbutikerna genererar intäkter till WBM från sin 
försäljning till konsument. 

Affärsmodell intäkter och resultat

Kläder Skor Väskor Glasögon Parfym

WBM

Norge • Holland • Danmark • Belgien • Finland • UngernSverige

Egna 
konceptbutiker

Franchise
konceptbutiker

Övriga
detaljister

Konsoliderade, helägda bolag som genererar intäkter och resultat.

Icke-ägda produktbolag och distributörer vars försäljning genererar royaltyintäkter till WBM.

Produktbolag

Distributörer

Detaljister
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Utveckling 2005 i siffror 
WBM-koncernen hade under året en mycket positiv utveckling 
med både fortsatt omsättningstillväxt och stark resultatförbättring. 
Nettoomsättningen ökade med 51 procent till 184 MSEK. Den 
kraftiga omsättningsökningen är en konsekvens av förvärvet av 
produktbolaget för Björn Borg-skor (Scandinavian Footwear AB), 
som genomfördes i december 2004, men beror även på en stark 
organisk försäljningsutveckling för varumärkets största produkt- 
område kläder. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter 
inom koncernen uppgick till 19 procent. 

Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 29,7 
MSEK och rörelsemarginalen förbättrades under perioden från 
10,0 till 16,2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick oförändrat 
till 52 procent. Den något lägre marginalen i den förvärvade 
skoverksamheten kompenserades av förbättrade marginaler i 
främst koncernens egna konceptbutiker. 

Resultatet efter finansnetto förbättrades under perioden till  
31,3 MSEK, en ökning med 117 procent. Förbättringen hänför 
sig främst till en ökad försäljning med bibehållna rörelsekostnader. 
Rörelsekostnaderna som andel av omsättningen har minskat till  
36 procent, jämfört med 42 procent under 2004.

Säsongsvariationer
WBM-koncernen är verksam i en bransch med tydliga säsongs-
variationer. De olika kvartalen varierar omsättnings- och resultat-
mässigt. Första och tredje kvartalet är generellt sett starkast eftersom 
huvuddelen av kollektionerna levereras då. Förvärvet av produkt-
området skor har ytterligare accentuerat detta mönster genom att 
både omsättning och resultat från skoverksamheten väger tungt i 
dessa kvartal. Även fjärde kvartalet är starkt för främst underkläder 
till följd av julhandeln. Andra kvartalet är däremot alltid resultat-
mässigt svagast.

Verksamheten
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Rörelsegrenarna
WBM bedriver verksamhet under varumärket Björn Borg i alla led 
från produktutveckling till distribution och försäljning till konsument 
i egna konceptbutiker. WBM redovisar sin omsättning för följande 
fyra verksamhetsområden:

1. Varumärke och övrigt 
2. Utveckling, design och produktion
3. Distribution
4. Detaljhandel

Nettoomsättning, MSEK
Rörelsegren 2005 2004 2003
Varumärke och övrigt 43,7 29,6 26,2
Utveckling, design och produktion 79,7 70,6 70,1
Distribution 106,6 63,1 58,2
Detaljhandel 21,4 18,9 11,8
Koncernintern försäljning –67,8 –60,6 –51,8
Koncernen 183,6 121,6 114,6

1. Varumärke och övrigt 
Omsättningen inom segmentet Varumärke och övrigt består i huvud-
sak av royaltyintäkter som beräknas som en andel av distributörer-
nas grossistförsäljning till detaljister. Det innebär att royalty betalas 
till WBM från samtliga produktbolag och distributörsbolag i nät-
verket. Förutom royalty ingår fakturering av koncerninterna tjänster.

Utveckling 2005
Verksamheten inom Varumärke och övrigt uppnådde en netto- 
omsättning under helåret 2005 om 43,7 MSEK, vilket motsvarar 
mer än en fördubbling jämfört med 2004. Den kraftiga omsätt-
ningstillväxten under året kommer från den starka organiska tillväxten 
för varumärket, vilket leder till ökade royaltyintäkter för WBM samt 
ökade koncerninterna tjänster. I synnerhet de danska och holländska 
distributörerna ökade försäljningen starkt på sina marknader men 
även övriga marknader uppvisade en positiv försäljningsutveck-
ling under året.

2. Utveckling, design och produktion
WBM svarar för utveckling, design och produktion för produkt-
områdena kläder och skor för samtliga marknader. Därutöver finns 
en underlicenstagare för produktion av en lokal kollektion för mark-
naden inom Benelux. 

Produktionsprocessen styrs från WBM men själva produktionen 
sker genom externa leverantörer i Asien och Europa för såväl kläder 
som skor. Kraven på kvalitet och leveransförmåga i relation till pris 
är höga och det sker en kontinuerlig utvärdering av leverantörernas 
prestationer. I såväl produktion som logistik strävar WBM efter att 
öka flexibilitet och effektivitet – faktorer som under senare år fått 
allt större betydelse i takt med ökade krav på snabba varuflöden 
och anpassning av produktionen till modesvängningar. 

WBMs rörelsegrenar

Kläder Skor Väskor Glasögon Parfym

WBM

Norge • Holland • Danmark • Belgien • Finland • UngernSverige

Egna 
konceptbutiker

Franchise
konceptbutiker

Övriga
detaljister

Konsoliderade, helägda bolag som genererar intäkter och resultat.

Icke-ägda produktbolag och distributörer vars försäljning genererar royaltyintäkter till WBM.

1. Varumärke
 och övrigt

2. Utveckling
Design
Produktion

3. Distribution

4. Detaljhandel

Fördelning på rörelsegrenar 2005

Distribution 42% 

Detaljhandel 9%

Utveckling, design
och produktion 32%

Varumärke m m 17%
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Under 2005 skapades en ny klädkollektion för relansering av 
kläder i detaljistledet även utanför konceptbutikerna. Produktområ-
det kläder breddades även under året med en ny produktgrupp, 
herrstrumpor, som lanserades i butik i början av 2006. WBM 
deltog under året i ett flertal modemässor i Europa med positiv 
respons. Egna välbesökta visningar av kläder och underkläder 
arrangerades i Stockholm i augusti samt under julhandeln i decem-
ber på varuhuset NK. 

Produktbolaget för skor förvärvades i december 2004 och har 
under det gånga året integrerats väl i koncernen. I dag står den 
svenska marknaden för 77 procent av skoförsäljningen och WBM 
ser en potential i att stärka positionen på övriga marknader.  
Organisationen stärktes och insatser påbörjades under året med 
syfte att utveckla skoverksamheten för en internationell expansion. 
Den tull som inom EU diskuteras att införas på skor med ovandel 
av läder från Vietnam och Kina kommer om den införs att påverka 
WBM på samma sätt som branschen i övrigt. Priserna ökar  
generellt något och merkonstnaden kommer att synas på konsument-
priset. Kortsiktigt kan det bli någon marginaljustering men över 
året kommer det enligt nuvarande bedömning inte att påverka sko-
verksamhetens totala marginaler.

Utveckling 2005
Nettoomsättning inom Utveckling, design och produktion ökade 
under året med 13 procent till 79,7 MSEK. I ökningen ligger dels 
intäkter från produktbolaget för Björn Borg-skor som förvärvades i 
december 2004, dels en stark försäljningsutveckling inom pro-
duktområdet kläder både i Sverige och på övriga marknader.

3. Distribution
WBM är exklusiv distributör av Björn Borg-kläder och -skor till  
detaljister på den svenska marknaden. Förutom distribution driver 
också WBM två factory outlet-butiker. Försäljningen sker till affärs-
kedjor, varuhus och fristående handlare som säljer Björn Borg-
kläder eller -skor, vilket omfattar cirka 600 försäljningsställen i 
landet, men även till de egna konceptbutikerna. 

Distributörernas utmaning ligger i att i hård konkurrens etablera 
och upprätthålla sin position som leverantör till de fristående detal-
jisterna som i ökande grad består av kedjor och varuhus. Fram-
gångsfaktorer är hög servicegrad gentemot detaljisten i form av 

snabba leveranser av efterfrågade produkter, attraktiva expone-
ringsmaterial och effektiva marknadsföringsinsatser. WBM arbetar 
aktivt för att kontinuerligt utveckla dessa områden och har under 
året stärkt servicenivån ytterligare. 

Utveckling 2005
Distribution ökade sin nettoomsättning under helåret 2005 med 
närmare 70 procent till 106,6 MSEK. Ökningen beror främst på 
att distributionen av skor konsolideras från och med den 1 januari 
2005, vilket påverkade i synnerhet årets första och tredje kvartal. 
Även en stark försäljningsutveckling för produktområdet kläder  
bidrog till omsättningsökningen under året.

4. Detaljhandel
WBM äger och driver fyra konceptbutiker på den svenska mark-
naden med försäljning av kläder, skor och väskor samt en shop-in-
shop för damunderkläder på varuhuset NK.

De egna konceptbutikerna är viktiga för WBM som marknads-
föringskanal, varumärkesbyggare och känselspröt ut mot konsument, 
men är framför allt och i ökande grad en betydelsefull intäktskälla. 
WBMs egen butiksverksamhet har även en viktig funktion i att visa 
potentiella franchisetagare hur konceptbutiker kan drivas fram-
gångsrikt. 

Av WBMs fyra konceptbutiker är tre belägna i Stockholm och 
en i Göteborg, samtliga i centrala lägen. Konceptbutikerna, såväl 
de egna som franchisebutikerna, följer i utformning, exponering 
och marknadsföringsmaterial gemensamma riktlinjer. WBM har 
som ambition att under 2006 öppna flera egna butiker om attrak-
tiva butikslägen är tillgängliga, för att öka omsättningen och ytter-
ligare stärka varumärkets närvaro i rätt miljöer. Aktuella orter för 
butiksetableringar är Stockholm, Göteborg och Malmö samt uni-
versitetsstäderna i Sverige.

Utveckling 2005
Nettoomsättningen inom segmentet Detaljhandel ökade under 
året med 13 procent till 21,4 MSEK. Ökningen är i sin helhet 
organisk, då antalet butiker är detsamma som under föregående 
år, och beror främst på en tydligare fokusering samt en stark  
underklädeskollektion. Bruttovinstmarginalen stärktes samtidigt i de 
egna butikerna jämfört med föregående år.
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WBM är ett svenskt företag som verkar på en internationell mark-
nad. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av verk-
samheten är en del av företagets grundläggande värderingar. 
WBM arbetar aktivt med frågorna genom att i sina leverantörs-
avtal ange krav som måste mötas inom ett antal områden. 

Kraven vad gäller miljö och kemiska ämnen i textilier följer de 
riktlinjer som den svenska organisationen Textilimportörerna före-
skriver med utgångspunkt både i svensk lagstiftning, i EU-regler, 
nuvarande och planerade, samt i olika miljömärkningsprogram.  
I avtalen anges bland annat gränsvärden som WBM kräver att 
leverantörerna anpassar sig till avseende olika kemiska ämnen i 
produkterna.

WBM anger i sina leverantörsavtal även en uppförandekod, 
Code of Conduct. Riktlinjerna i uppförandekoden omfattar arbets-
förhållanden, barnarbete, arbetstid och rätten till facklig anslut-
ning med hänvisningar till de konventioner och regler som WBM 
utgår från. 

Det är leverantörens ansvar att informera eventuella underleveran-
törer om att dessa regler är en del av köpevillkoren. Leverantören 
ska vid orderläggande ange vilka underleverantörer som kommer 
att anlitas – om de inte är nominerade av WBM – och tillhanda-
hålla en förteckning med fullständig information gällande aktuella 
produktionsenheter. WBM har rätt att när som helst följa upp att 
dessa regler efterlevs och kontroller hos leverantörerna görs konti-
nuerligt av WBMs egen personal. 

WBM har ett tätt samarbete med sina leverantörer och i 
många fall långa relationer, vilket skapar en generellt god inblick 
i produktionsförhållandena. Då nya leverantörer anlitas sker nog-
granna kontroller av att dessa lever upp till de krav som anges i 
villkoren. 

Miljö och socialt ansvar

Under året har en förstärkning gjorts av WBM-koncernens före-
tagsledning. Rekrytering har gjorts av en ny ekonomichef, två  
seniora medarbetare för nya exportmarknader samt en ny butiks-
ansvarig med ansvar för koncernens egna butiker och den fort-
satta butiksexpansionen. Rekryteringarna syftar till att skapa en 
plattform för fortsatt expansion.

En organisationsförändring genomfördes den 1 januari 2006 
med syfte att effektivisera arbetet och tydliggöra resultatansvaret i 
koncernen. Den nya organisationen är matrisbaserad. 

De kompensationssystem som bolaget tillämpar idag är base-
rade på ordinarie lön och ett individuellt bonussystem för vissa 
nyckelmedarbetare där bonus utgår efter prestation mot individu-
ella mål. Bonus kan uppgå till maximalt tre månadslöner.

Personalresurserna är som i många andra kunskapsföretag en 
avgörande framgångsfaktor och bolaget avser att ytterligare foku-
sera på frågor runt kompetensutveckling såväl genom internutbild-
ning som genom att ta del av den kunskapsutveckling som sker i 
bolagets omvärld.

Optionsprogram
Den ordinarie bolagsstämman den 19 maj 2005 beslutade att 
erbjuda personalen optioner att förvärva aktier i moderbolaget 
WBM med syfte att ytterligare öka medarbetarnas delaktighet i 
bolagets verksamhet. Detta erbjudande hörsammades av cirka 
90 procent av personalen. Totalt tecknades 22 600 optioner i 
bolaget. 

Organisationen i siffror
Medelantalet anställda i WBM uppgick för 2005 till 49 (42) 
personer. Medelåldern bland de anställda var 34 år och av de 
anställda utgjordes 25 procent av män. 

Av koncernens anställda har 26 procent eftergymnasial utbild-
ning, varav 14 procent tagit en akademisk examen. Den genom-
snittliga branscherfarenheten bland de anställda är 9 år.

Personalomsättningen under 2005 uppgick till 10 procent 
(17) och sjukfrånvaron uppgick till 5 procent (5).

Medarbetare



2005 var ett fantastiskt år för Björn Borg i Danmark med 
fördubbling av försäljningen och stärkta positioner gent-
emot konkurrenterna. Och optimismen är stor hos den 
danske distributören. ”Vi ska fortsätta att ta mark”. 

Danmark är den starkast lysande stjärnan i Björn Borg-nätverket 
just nu. Allt verkar gå rätt efter den strategiska satsningen på varu-
märket Björn Borg som distributören i Danmark, SOS Distribution 
Network med VD Ole Damm, gjorde med start för ett par år sedan. 

”Vi har importerat Björn Borg sedan 1992 med en fin utveck-
ling men vi kunde notera ett tapp på marknaden under 90-talets 
andra hälft, mycket på grund av att väskor och skor som då låg 
på andra händer spreds fel och för brett. WBM har sedan dess 
infört en helt annan kontroll över de olika produktområdena och 
licenserna i nätverket. Det, i kombination med WBM-ledningens 
satsningar på marknadsförings- och utvecklingssidan, gjorde att vi 
ville investera ytterligare i varumärket”, säger Ole Damm.

Satsningarna har gett ett mycket starkt resultat. Danmark är den 
marknad som ökade mest i nätverket under året med en fördubbling 
av försäljningen till detaljistledet.

God cirkel med ökad försäljning
Det starkast vägande skälet till att Ole för 14 år sedan ville satsa på 
Björn Borg var det unika konceptet kring varumärket med den 
kreativa och udda marknadskommunikationen, vilket han fort- 
farande ser som en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna 
för Björn Borg.

”Ett varumärke som växer och blir bredare riskerar att slitas lite. 
Men med bred distribution i kombination med ett unikt och annor-
lunda helhetskoncept kan du behålla varumärkets spets. Och med 
mer pengar in när vi växer, kan vi satsa ännu mer på marknads-
föringen. Det blir en god cirkel.”

Ole lyfter också fram att optimismen inom WBM-koncernen de 
senaste åren sprids i nätverket och bland distributörerna på de 
olika marknaderna. 

Stark dansk marknad
Den danska verksamheten påverkas naturligtvis även av den star-
ka danska ekonomin. Både detaljhandeln som helhet och kläd-
handeln har ökat rejält, i synnerhet i Köpenhamnsområdet, sam-
tidigt som valutan är stark gentemot exempelvis den amerikanska 
dollarn. 

”Det är många faktorer som är positiva nu och det gör att vi 
kan passa på att fortsätta bygga varumärket långsiktigt inför fram-
tiden.”

Enligt Ole Damm har konkurrensbilden på den danska marknaden 
för underkläder inte förändrats så mycket under senare år. Det är 
fortfarande framför allt Calvin Klein, Hugo Boss och det stora in-
hemska varumärket JBS som dominerar i Björn Borgs segment.

”JBS är mycket starka men vi tar mark av dem och har alla 
förutsättningar att fortsätta göra det med den storlek som vi har 
uppnått. Utmaningen blir nu också att växa och behålla varumär-
kets unika profil. Det ska vi göra genom fortsatta investeringar i 
varumärkesbyggande aktiviteter.” 

Etablering av konceptbutiker
Damunderkläder har lanserats igen på den danska marknaden 
med positivt resultat och Ole Damm ser det som ett tillväxtområde. 
Även kläder ska börja säljas igen och han ser det som en spän-
nande utmaning att utveckla Björn Borg till ett bredare modevaru-
märke i Danmark. 

”Ett viktigt steg i det arbetet blir att etablera konceptbutiker för 
att exponera varumärket Björn Borg på ett tydligare sätt på mark-
naden”, avslutar Ole Damm, på väg till nästa visningssession av 
höstkollektionerna på huvudkontoret, för ändamålet omvandlat till 
beduintält.

Danmark växlar upp
”Vi ska fortsätta att ta mark.”

Fakta Danmark
Försäljning Björn Borg 39 MSEK
Produkter Kläder, Väskor, Glasögon, Skor
Lansering 1992
Antal konceptbutiker 0

Ole Damm
Fristående distributör, Danmark
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Varumärkets största produktområde omfattar kläder, underkläder och 
badkläder och säljs på sex marknader i Europa. Björn Borg underkläder, 
som idag är den dominerande produktgruppen, erbjuder både herr- och 
damprodukter med hög trend- och modegrad och ett bassortiment med 
klassiska modeller. Återförsäljare är fristående handlare, affärskedjor, 
varuhus samt Björn Borg-konceptbutiker.

Den nya kollektionen kläder för relansering i detaljistledet utanför kon-
ceptbutikerna, fick ett positivt mottagande i nätverket. En breddning av 
sortimentet skedde under året genom lansering av herrstrumpor. Arbetet 
med att utveckla kollektionerna ytterligare vad gäller modegrad och kva-
litet fortsatte under året.

Inom produktområdet skor erbjuds såväl modeprodukter och tidlösa klas-
siker som fritidsskor för herr och dam. Försäljningen domineras av fritids-
skor till cirka 60 procent medan resterande sortiment utgörs av skor inom 
modesegmentet. Andelen modeskor har under de senaste åren ökat, en 
trend som förväntas fortsätta till följd av ett ökat fokus på den internatio-
nella marknaden.

WBM har som ambition att utvidga skoverksamheten internationellt och 
öka försäljningen på marknaderna utanför Sverige. Under året stärktes 
organisationen och insatser påbörjades med syfte att utveckla skoverk-
samheten för en internationell expansion.

Produktområdet väskors sortiment ligger inom mode-/trendsegmentet. 
Återförsäljare är såväl väskfackhandeln som sportbutiker, kedjeföretag 
och Björn Borg-konceptbutiker. 

Under året har sortimentet breddats med handskar och bälten. De nya 
produktgrupperna har mottagits positivt, och i synnerhet handskar upp-
visade en stark försäljning. Sortimentet av väskor har under året utvecklats 
vidare i linje med de varumärkesgemensamma riktlinjerna vilket resulterat 
i att kollektionerna har förflyttats uppåt avseende pris och kvalitet. Denna 
utveckling i kombination med starka kollektioner och fortsatt fokus på 
accessoarer i modebilden är faktorer bakom den positiva försäljnings-
utvecklingen inom produktområdet.

Björn Borg glasögonbågar tillhör trendsegmentet på marknaden. Glas-
ögon, liksom skor och väskor, är heta modeaccessoarer som kompletteras 
och byts ut allt oftare av konsumenten. 

Under 2005 genomfördes en utökning av sortimentet samt insatser för att 
stärka attraktiviteten i kollektionen ytterligare, vilket bedöms få positivt 
genomslag under innevarande år. Ambitionen är att även bredda sorti-
mentet med solglasögon vilket öppnar möjligheter för spridning till åter-
försäljare även utanför optikerbutikerna, såsom klädbutiker och Björn 
Borg-konceptbutiker.

Inom produktområdet parfym erbjuds ett sortiment av parfymprodukter för 
herr under namnet Björn Borg Off Course. Försäljningen av parfympro-
dukter till konsument sker bland annat genom större svenska affärskedjor 
och varuhus, såsom Åhléns, NK och Kicks, men även genom fristående 
handlare och Björn Borg-konceptbutiker. 

För att utveckla produktområdet vidare ligger fokus bland annat på en 
breddning av kundunderlaget i detaljistledet. På sikt finns ambitionen att 
utöka produktsortimentet med en serie även för dam.
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Försäljningen från distributör till detaljist inom produkt-
området skor uppgick under året till 49 MSEK, en 
ökning med 7 procent jämfört med 2004. Samtliga 
marknader uppvisade en positiv försäljningsutveck-
ling. I Sverige, som är den dominerande marknaden, 
uppgick tillväxten till cirka 9 procent.

Försäljningen från distributör till detaljist inom pro-
duktområdet väskor uppgick under året till 43 MSEK, 
en ökning med 17 procent jämfört med 2004. Geo-
grafiskt är försäljningen inom väskor jämnare spridd 
än för övriga produktområden. Under året uppvisade 
Norge och Finland en stark tillväxt men även övriga 
marknader hade en positiv försäljningsutveckling.

För produktområdet glasögon minskade försäljning-
en från distributör till detaljist under året något till 
14,5 MSEK jämfört med 15,7 MSEK för 2004. En 
faktor som påverkade försäljningen negativt var att 
flera optikerkedjor lade om sina inköpssystem under 
året, vilket medförde senarelagda inköp och för-
längd reaperiod. Under årets fjärde kvartal skedde 
en stark återhämtning med en försäljningsökning om 
drygt 40 procent jämfört med 2004.

Produktområdet parfym fortsatte under året den starka 
försäljningstrenden från 2004, då den nya herrserien 
Off Course lanserades framgångsrikt. Försäljningen 
från distributör till detaljist ökade under 2005 med 
34 procent till 7,5 MSEK. Den dominerande mark-
naden för Björn Borg parfym är Sverige som står för 
96 procent.

Försäljningen inom kläder från distributör till detaljist 
ökade under året med 25 procent till 185 MSEK. 
Samtliga marknader uppvisade en positiv försälj-
ningsutveckling. Under året stod Danmark för den 
största tillväxten med en ökning på närmare 100 pro-
cent. Tillväxten i Holland uppgick till 16 procent och 
i Sverige till 10 procent. Underkläder svarade de för 
cirka 75 procent av försäljningen inom produktområdet.
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WBMs verksamhet och resultat påverkas av en rad faktorer 
och risker. Dessa kan indelas i finansiellt relaterade risker 
samt verksamhetsrelaterade risker.

Finansiella risker 
Valutarisker
Valutarisker brukar indelas i flödesrisker, det vill säga exponering 
hänförlig till valutakursförändringar vilka påverkar intäkter och 
kostnader samt omräkningsrisker, det vill säga exponering hänför-
lig till omvärderingseffekter från valutakursförändringar.

WBMs flödesrisker utgörs i huvudsak av exponering mot USD 
och HKD men också till viss del mot EUR. För att begränsa valuta-
kursriskerna är WBMs målsättning att direkt eller indirekt kurssäkra 
cirka 50 procent av utländska valutaflöden. Bolagets rörelseresul-
tat 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 WBM inte äger några utländska verksamheter eller inne-
har andra tillgångar eller skulder i utländsk valuta föreligger inga 
omräkningsrisker.

Upplånings- och ränterisker
Risker förknippade med bolagets kapitalförsörjningsbehov samt 
resultatrisker hänförliga till räntefluktuationer definieras som upp- 
lånings- och ränterisker. Bolaget har ingen nettoskuld utan redovi-
sar en nettokassa om 58,1 MSEK utöver den outnyttjade check-
räkningskrediten om 40 MSEK. Avseende ränterisker eftersträvar 
bolaget rörlig ränta.

Likviditets- och kreditrisker
WBM eftersträvar placeringar i bank eller i räntebärande värde-
papper med låg risk och hög likviditet.

Försäkringssituation 
WBM har en företagsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB som 
omfattar ett flertal bolag i koncernen.

Verksamhetsrisker
Trender och mode
WBM är beroende av svängningar i trender och mode och kon-
sumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och prisnivå. 
Positionering relativt olika konkurrenters produkter är kritisk. Gene-
rellt finns ett positivt samband mellan grad av modeinnehåll och 
affärsrisk, där högre modegrad också innebär kortare produktlivs-
cykel och högre affärsrisk. Snabba förändringar i modetrender 
kan dock alltid innebära nedgångar i försäljningen för vissa kol-
lektioner.

WBM har dock lyckats väl i dessa avseenden och har hittills 
inte träffats av några avgörande misslyckanden vad gäller design 
av olika kollektioner. WBMs sortiment har även en mix av baspro-
dukter med mindre moderisk och produkter med högre trend- och 
modegrad som balanserar risken i detta avseende.

Konjunkturläge
WBMs försäljning påverkas övergripande, liksom all detaljhandel, 
av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En mer gynnsam 
konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi och 
därigenom deras konsumtionsmönster. En försämring i konjunkturen 
får motsatt effekt.

Konkurrenter och marknadsförhållanden
WBMs ambition är att befästa varumärket Björn Borg som ett  
ledande varumärke i det övre mellanprissegmentet. Företagets 
konkurrenter kontrollerar nationella och internationella varumärken, 
ofta med fokus på samma marknader. Dessa har ofta betydande 
finansiella och personella resurser. WBM har dock hittills lyckats 
hävda sig väl i konkurrensen med andra marknadsaktörer och 
noterar att varumärket Björn Borg har en stark marknadsposition.

Risker och riskhantering
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Flerårsöversikt

TSEK 20051 20042 20033 20023 20013

Resultaträkning
Omsättning 183 639 121 649 114 527 109 957 117 686
Rörelseresultat 29 719 12 149 10 673 4 839 3 206
Resultat efter finansiella poster 31 300 14 368 12 710 5 187 –60
Årets resultat 21 943 10 069 9 337 5 057 89

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar 12 388 13 944 1 322 1 562 1 803
Materiella anläggningstillgångar 2 068 2 431 3 110 2 484 2 104
Finansiella anläggningstillgångar 45 1 296 4 950 5 259 4 593
Varulager m m 15 716 21 087 15 554 12 363 11 255
Kortfristiga fordringar 33 772 23 348 19 315 16 548 22 050
Likvida medel 58 080 39 571 7 073 6 248 3 294
Summa tillgångar 122 069 101 677 51 324 44 464 45 099

Eget kapital  81 295 58 944 27 444 18 108 13 051
Avsättningar 4 693 – – – –
Långfristiga skulder (räntebärande) 0 6 000 – – –
Kortfristiga skulder (räntebärande) 0 4 000 5 293 3 749 5 223
Övriga kortfristiga skulder 36 081 32 733 18 587 22 607 26 825
Summa eget kapital och skulder 122 069 101 677 51 324 44 464 45 099
 
Nyckeltal
Bruttovinstmarginal, % 52,2 51,6 49,4 41,4 36,3
Rörelsemarginal, % 16,2 10,0 9,3 4,4 2,7
Vinstmarginal, % 17,0 11,8 11,1 4,7 neg
Soliditet, % 66,6 58,0 53,5 40,7 28,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 41,9 30,4 49,8 28,8 neg
Räntabilitet genomsnittligt eget kapital, % 31,3 23,3 41,0 32,5 0,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr –0,7 –0,5 –0,1 –0,1 0,1
Räntetäckningsgrad, ggr 196,6 14,2 15,3 9,8 0,9
Antal anställda 49 42 36 35 44
Investeringar materiella anläggningstillgångar 728 650 1 890 1 300 127

Data per aktie
Antal aktier  1 431 036 1 431 036 – – –
Antal aktier vägt genomsnitt 1 431 036 1 367 062 – – –
Antal aktier vägt genomsnitt (efter full utspädning) 1 436 652 1 367 062 – – –
Resultat per aktie, SEK 15,33 7,36 – – –
Resultat per aktie, SEK (efter full utspädning) 15,27 7,36 – – –
1 Avser faktiskt utfall för WBM-koncernen 2005-01-01 – 2005-12-31
2  Proformaräkenskaperna har upprättats som om WBM-koncernen bildades per 2004-01-01och den föreliggande emissionen genomförts och fulltecknats samma dag. Balans- och resultaträkningar 

proforma har sammanställts för att illustrera WBM-koncernens finansiella utveckling och ställning och avser inte att visa vilken faktisk ställning eller vilket resultat WBM-koncernen hade haft om 
koncernbildningen genomförts vid annan tidpunkt än i slutet av andra kvartalet 2004.

3 Åren 2001–2003 avser faktiskt utfall för WBM Brands-koncernen.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Worldwide 
Brand Management AB (Publ), organisationsnummer 
556658-0683, avger härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för verksamhetsåret 2005. 

Under 2005 har bolaget bytt namn från Worldwide Brand  
Management Holding AB till Worldwide Brand Management AB.

Nedan omnämns Worldwide Brand Management AB som 
WBM AB och i de fall det gäller koncernen som WBM. 

Verksamheten
WBM har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket Björn Borg 
med utgångspunkt i en exklusiv varumärkeslicens och har i dag 
verksamhet inom de fem produktområdena kläder, skor, väskor, 
glasögon samt parfym. Björn Borg-produkter säljs på sju markna-
der i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Verksam-
heten bedrivs genom ett nätverk av produkt- och distributörsbolag 
som antingen formellt ingår i koncernen eller är fristående bolag 
med underlicenser avseende produktgrupp och geografisk mark-
nad. Distributörer säljer produkterna till detaljister som i sin tur 
säljer till konsumentledet. WBM har egen verksamhet i alla led 
från produktutveckling till konsumentförsäljning.

Viktiga händelser
Under året har en förstärkning gjorts av WBMs företagsledning. 
Rekrytering har gjorts av ny ekonomichef, två seniora medarbetare 
för nya exportmarknader samt en ny butiksansvarig med ansvar 
för koncernens egna butiker och den fortsatta butiksetableringen.  
Rekryteringarna syftar till att skapa en plattform för fortsatt expansion.

Styrelsen för WBM AB utsåg i december 2005 Jimmy Johans-
son, med ansvar för varumärkesutveckling och marknadskommuni-
kation, till vice verkställande direktör. 

Under året har produktbolaget för Björn Borg skor som förvär-
vades 28 december 2004 integrerats fullt ut i verksamheten.

Jämförelsesiffror
Jämförelsesiffror anges i proforma för 20041 avseende resultaträk-
ning och resultatmått. Legala siffror för WBM-koncernen 2004 
avser perioden 1 juli–31 december 2004.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 183 639 TSEK (121 649), 
en ökning med 51,0 procent. Omsättningen ökade främst till följd 
av förvärvet av produktbolaget för skor, men också tack vare  
en stark organisk försäljningsutveckling för varumärkets största  
produktområde, kläder. Den organiska tillväxten för jämförbara 
bolag inom koncernen uppgick till 19 procent.

Bruttovinstmarginalen stärktes något från 51,6 till 52,2 pro-
cent. Den något lägre marginalen i den nyligen förvärvade sko-
verksamheten kompenserades av förbättrade marginaler i främst 
koncernens butiker. 

Rörelseresultatet uppgick till 29 719 TSEK (12 149) och rörelse-
marginalen ökade till 16,2 procent (10,0). Avskrivningarna av 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 053 TSEK (1 568) 
i koncernen. Därutöver tillkommer goodwillavskrivningar om  
1 556 TSEK (1 220). Resultatet efter finansnetto uppgick till  
31 300 TSEK (14 368), en ökning med 118 procent. Förbättringen 
hänför sig främst till en ökad försäljning med bibehållna rörelse-
kostnader. Rörelsekostnaderna som andel av omsättningen har 
minskat till 36 procent, jämfört med 42 procent under år 2004.

Resultaträkningar i sammandrag
  Proforma Legal
 2005 2004 2004

Omsättning, TSEK 183 639 121 649 66 338

Rörelseresultat, TSEK 29 719 12 149 9 074

Rörelsemarginal, % 16,2 10,0 13,7

Resultat efter finansiella poster, TSEK 31 300 14 368 10 097

Årets resultat, TSEK 21 943 10 069 6 946

Resultat per aktie, SEK 15,33 7,36 –

Resultat per aktie, SEK (efter full utspädning) 15,27 7,36 –

Investeringar och kassaflöde
Investeringarna under helåret 2005 avseende materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 728 TSEK (650). Avskrivningarna av 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 053 TSEK (1 568). 
Därutöver tillkommer goodwillavskrivningar om 1 556 TSEK (1 220).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2005 
uppgick till 28 780 TSEK, jämfört med 19 544 TSEK för 2004. 
Förändringen av rörelsekapitalet innebar ett negativt kassaflöde 

1  Proformaräkenskaperna har upprättats som om WBM-koncernen bildades per 2004-01-01och den föreliggande emissionen genomförts och fulltecknats samma dag. Balans- och resultaträkningar 
proforma har sammanställts för att illustrera WBM-koncernens finansiella utveckling och ställning och avser inte att visa vilken faktisk ställning eller vilket resultat WBM-koncernen hade haft om 
koncernbildningen genomförts vid annan tidpunkt än i slutet av andra kvartalet 2004.
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om 3 727 TSEK. Denna förändring kan förklaras främst av ökade 
kundfordringar p g a kraftigt ökad försäljning i december. Sam- 
tidigt har minskningen av lagret inneburit ett positivt kassaflöde. 
Årets ökning av likvida medel uppgick till 18 509 TSEK (6 308).

Finansiell ställning och likviditet
WBM-koncernens likvida medel uppgick till 58 080 TSEK (39 571). 
Utöver likvida medel förfogar koncernen över ej utnyttjade check-
krediter om 40 000 TSEK. Räntebärande skulder vid periodens 
slut uppgick till 0 TSEK (10 000). Soliditeten uppgick vid rapport-
periodens utgång till 66,6 procent (58,0). 

WBMs varumärkeslicens
WBM AB ingick i januari 1997 ett varumärkeslicensavtal avse-
ende användande av varumärket Björn Borg med det holländska 
bolaget Fabulous. Avtalet, som ger WBM AB en exklusiv rätt att 
använda namnet Björn Borg i text, bild och symbol i hela världen 
vid produktion, marknadsföring och försäljning av vissa produkt-
kategorier, är giltigt till och med den 31 december 2020. Om 
avtalet inte sägs upp minst tre år före avtalstidens utgång, förlängs 
avtalstiden automatiskt med tio år i taget.

Fabulous har rätt till en royalty om en viss andel av den sam-
manlagda grossistförsäljningen, det vill säga baserat på distribu-
törernas försäljning av Björn Borg-produkter till detaljistledet som 
har resulterat i royalty eller annan ersättning för WBM. Denna 
andel motsvarar 1,5–2,0 procent av produkternas pris vid försälj-
ning till konsument. 

Avtal om finansiering
WBM-koncernen förfogar över ej utnyttjade checkrediter om  
40 000 TSEK. 

Närståendetransaktioner
WBM AB är inte inblandade i några väsentliga transaktioner med 
närstående.

Personal
Medelantalet anställda uppgick under året till 49 (42) personer.

Optionsprogram
Den ordinarie bolagsstämman den 19 maj 2005 beslutade att 
personalen skulle erbjudas optioner att förvärva aktier i moder-
bolaget WBM AB. Detta erbjudande hörsammades av cirka 90 
procent av personalen. Totalt tecknades 22 600 optioner i bola-
get. Optionsprogrammet inbringade 406,8 TSEK till koncernen 

som optionspremie. Vid fullt utnyttjande av de utestående teck-
ningsrättsoptionerna skulle de med stöd av optionerna tecknade 
aktierna motsvara 1,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Nomineringskommitté
Vid den ordinarie bolagsstämman i WBM AB den 19 maj 2005 
beslutades att en nomineringskommitté skulle utses, och att denna 
skulle bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de 
två största aktieägarna i bolaget. Baserat på uppgifter om aktie-
ägandet i bolaget inhämtade från VPC, har en nomineringskom-
mitté bestående av Martin Bjäringer (kommitténs ordförande), 
Fredrik Lövstedt (styrelsens ordförande) och Mats H Nilsson utsetts. 
Nomineringskommitténs förslag till val av styrelse för beslut av års-
stämman kommer att publiceras i ett pressmeddelande i god tid 
före stämman.

Övergång till  
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
WBM har beslutat att börja redovisa och rapportera i enlighet 
med IFRS från och med den 1 januari 2006. Detta innebär att 
tidpunkten för WBMs övergång till IFRS blir den 1 januari 2005 
eftersom IFRS kräver minst ett jämförelseår vid upprättande av den 
första finansiella rapporten enligt IFRS. Den finansiella informatio-
nen för koncernen 2005, vilken var upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägled-
ningar, har räknats om i enlighet med IFRS. Nedan presenteras en 
redogörelse för övergången från WBMs tidigare redovisnings-
principer till IFRS tillsammans med de effekter som övergången 
medförde på eget kapital och redovisat resultat.

Tillämpning av övergångsregler
Övergången till IFRS har redovisats i enlighet med IFRS 1 First-time 
Adoption of IFRS. Huvudregeln i IFRS 1 innebär att ett företag till-
lämpar samtliga IFRS-standarder retroaktivt vid fastställande av 
öppningsbalansräkningen enligt IFRS. I IFRS 1 finns det dock ett 
antal undantag från retroaktiv tillämpning. WBM har valt att till-
lämpa undantagsregeln vad gäller rörelseförvärv. Således har inte 
rörelseförvärv före den 1 januari 2005 räknats om enligt IFRS 3. 
IFRS 3 har istället tillämpats framåtriktat på förvärv och samgående 
från och med övergångstidpunkten, det vill säga den 1 januari 
2005.

Övriga lättnadsregler i IFRS 1 har inte haft någon väsentlig 
påverkan på WBMs övergång från tidigare redovisningsprinciper 
till IFRS.
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Ändrade redovisningsprinciper  
– påverkan på redovisat resultat och eget kapital
Den enskilt största förändringen som följd av införande av IFRS är 
relaterat till redovisning av goodwill. Enligt IFRS ska inte goodwill 
längre skrivas av utan istället årligen, eller oftare vid behov, prövas 
för eventuellt nedskrivningsbehov. Enligt WBMs tidigare redovis-
ningsprinciper skrevs goodwill av över 10 år. Avskrivningar som 
redovisats under 2005 återförs då IFRS 3 och IAS 38 tillämpas 
från och med den 1 januari 2005. Det uppkommer inga skatte-
effekter som följd av de ändrade redovisningsprinciperna rörande 
avskrivning av goodwill. Nedan kvantifieras effekten från ändrade 
redovisningsprinciper enligt IFRS.

Kassaflödesanalysen har inte påverkats av övergången till IFRS.

TSEK 2005

Redovisat nettoresultat 2005 enligt 
   WBMs tidigare redovisningsprinciper 21 943

Effekter från övergången till IFRS:
   Goodwillavskrivningar 1 556

Redovisat nettoresultat enligt IFRS 23 499

TSEK 2005-01-01 2005-12-31
Eget kapital enligt WBMs
   tidigare redovisningsprinciper 58 944 81 294

Effekter från övergången till IFRS:
   Goodwillavskrivningar 0 1 556

Eget kapital enligt IFRS 58 944 82 850

Kommentarer till övriga ändrade redovisningsprinciper
Transaktioner i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Omräkning av 
monetära balansposter räknas om till balansdagens kurs. Detta 
medför ingen förändring jämfört med WBMs tidigare redovis-
ningsprinciper. WBM kommer dock från och med den 1 januari 
2006 att särredovisa dessa omräkningseffekter som övrig rörelse-
intäkt respektive övrig rörelsekostnad. Enligt WBMs tidigare redo-
visningsprinciper redovisades sådana valutaomräkningsdifferen-
ser direkt mot den resultatpost vilken transaktionen var hänförbar 
till, exempelvis nettoomsättning. Denna förändring påverkar var-
ken redovisat rörelseresultat, nettoresultat eller eget kapital utan 
endast klassificering i resultaträkningen.

Övergången till IFRS kommer dessutom att medföra väsentligt 
tillkommande upplysningskrav jämfört med WBMs tidigare redo-
visningsprinciper. Framför allt kommer upplysningskrav relaterat till 
segment (IAS 14) finansiell riskhantering, (IFRS 7 och IAS 32), 
eget kapital, (IAS 1) beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper 
(IAS 1 och 8) samt optionsprogram (IFRS 2) att kräva betydligt mer 
detaljerad tilläggsinformation i årsredovisningen 2006 jämfört 
med WBMs tidigare redovisningsprinciper.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har också i mindre 
omfattning påverkat indelningen av resultat- och balansräkningar 
jämfört med tidigare presentationsformat.

Övriga IFRS-standarder har inte medfört några väsentliga föränd-
ringar eller effekter på redovisat resultat och eget kapital 2005 
jämfört med de tidigare redovisningsprinciper som tillämpats i 
koncernen. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har inträffat.

Utsikter 2006
Bolagets policy är att inte lämna resultatprognoser. 

Split
Styrelsen föreslår årsstämman att bolaget genomför en split på 4:1.

Moderbolaget
Moderbolaget Worldwide Brand Management AB (publ) bedriver 
i huvudsak koncernintern verksamhet. Dessutom äger bolaget 100 
procent av aktierna i WBM Brands AB samt i Worldwide Brand 
Management Footwear AB. WBM AB har under året 2005 erhållit 
utdelning från Worldwide Brand Management Footwear AB med 
2 250 TSEK och från WBM Brands AB med 10 000 TSEK.

Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2005 uppgick  
till 19 051 TSEK (250). Resultatet efter finansnetto uppgick till  
12 832 TSEK (8 876). I resultatet ingår utdelning från dotterbolag 
med 12 250 TSEK (10 000).

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel 38 918 142 SEK disponeras enligt följande: 
 
 SEK
Balanserade vinstmedel 30 587 945
Årets resultat 8 330 197

 38 918 142

Styrelsen föreslår att till 
   aktieägarna utdelas 5,00 SEK per aktie  7 155 180
I ny räkning överföres  31 762 962

 38 918 142

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit  
till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig 
bedömning av bolaget och koncernens ekonomiska ställning med-
för att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncern-
verksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Resultaträkningar

 Koncernen Moderbolaget
TSEK   Proforma 1 jul–31 dec  19 mar–31 dec

 Not 2005 2004 2004 2005 2004

Nettoomsättning 1 183 639 121 649 66 338 19 051 250
Kostnad sålda varor  –87 837 –58 818 –31 103 –2 421 0
Bruttoresultat  95 802 62 831 35 235 16 630 250

Försäljningskostnader  –40 990 –33 397 –16 693 –10 498 0
Administrationskostnader  –20 956 –15 398 –8 649 –4 038 –983
Utvecklingskostnader  –4 138 –1 887 –819 –1 615 0
Rörelseresultat 2,3,6 29 719 12 149 9 074 479 –733

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotter– och intressebolag 5 0 2 149 1 404 12 250 10 000
Ränteintäkter  1 742 1 154 94 202 11
Räntekostnader  –161 –1 084 –475 –99 –402
Summa resultat från finansiella poster  1 581 2 219 1 023 12 353 9 609

Resultat efter finansiella poster  31 300 14 368 10 097 12 832 8 876

Bokslutsdispositioner 12 – – – –5 955 –
Resultat före skatt  31 300 14 368 10 097 6 877 8 876

Skatt på årets resultat 4 –9 357 –4 299 –3 151 1 453 315

Årets resultat  21 943 10 069 6 946 8 330 9 191
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Balansräkningar

 Koncernen Moderbolaget
TSEK   31 december 31 december 31 december 31 december

 Not  2005 2004 2005 2004
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7
Goodwill  12 388 13 944 – –
  12 388 13 944 – –
Materiella anläggningstillgångar 7   
Inventarier  2 068 2 431 286 –
  2 068 2 431 286 –
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernbolag 8 – – 54 497 54 497
Andelar i intressebolag 8 45 45 – –
Uppskjuten skattefordran  4 – 1 251 – 1866
  45 1 296 54 497 56 363
Summa anläggningstillgångar  14 501 17 671 54 783 56 363

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelslager  15 716 21 087 – –
  15 716 21 087 – –
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  24 431 13 980 362 –
Fordringar hos koncernbolag  – – 44 074 584
Övriga fordringar  3 452 3 767 8 1 160
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 9 5 889 5 601 343 65
  33 772 23 349 44 787 1 809

Kassa och bank 10 58 080 39 571 45 036 18 471
   58 080 39 571 45 036 18 471
Summa omsättningstillgångar  107 568 84 006 89 823 20 280

Summa tillgångar  122 069 101 677 144 606 76 643
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 Koncernen Moderbolaget
TSEK   31 december 31 december 31 december 31 december

 Not  2005 2004 2005 2004
Eget kapital och skulder
Eget kapital 11
  Bundet eget kapital
Aktiekapital  7 155 6 824 7 155 6 824
Ej registrerad aktiekapitalökning  – – – 4 169
Bundna reserver  49 492 45 174 44 844 41 006
  56 647 51 998 51 999 51 999

 Fritt eget kapital
Fria reserver  2 705 – 30 588 –
Årets resultat  21 943 6 946 8 330 9 191
  24 648 6 946 38 918 9 191
    
Summa eget kapital  81 295 58 944 90 917 61 190
    
Obeskattade reserver 12 – – 5 955 –

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder 4 2 793 – – –
Övriga avsättningar 13 1 900 – 1 900 –
  4 693 – 1 900 –

Långfristiga skulder 14
Skulder till kreditinstitut  – 6 000 – 6 000
  – 6 000 – 6 000
Kortfristiga skulder 14
Skulder till kreditinstitut  – 4 000 – 4 000
Leverantörsskulder  12 206 15 056 2 204 3 997
Skulder till koncernbolag  – – 35 494 –
Skatteskulder  7 223 5 198 5 002 7
Övriga skulder  3 844 2 237 1 115 87
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 15 12 808 10 242 2 019 1 362
  36 081 36 733 45 834 9 453
Summa skulder  40 774 42 733 47 734 15 453
    
Summa eget kapital och skulder  122 069 101 677 144 606 76 643

Poster inom linjen 16
Ställda säkerheter  18 000 78 846 – 45 802
Ansvarsförbindelser  1 900 650 – –
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Kassaflödesanalyser

 Koncernen Moderbolaget
TSEK   Proforma 1 jul–31 dec  19 mar–31 dec

 Not 2005 2004 2004 2005 2004

Resultat efter finansiella poster  31 300 14 368 10 097 12 832 8 876
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  4 495 586 284 2 037 –5 800
Betald skatt  –3 288 968 –221 –7 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
   före förändring av rörelsekapitalet  32 507 15 922 10 160 14 862 3 076

Förändring av varulager   5 371 –667 420 – –
Förändring av kundfordringar  –10 451 –1 118 0 –362 –
Förändring av övriga fordringar  28 2 180 227 –12 899 –1 081
Förändring av leverantörsskulder  –2 850 6 147 – –1 792 –
Förändring av övriga kortfristiga skulder  4 174 –2 920 –622 37 178 1 014
Förändring av rörelsekapitalet  –3 727 3 622 25 22 125 –67

Kassaflöde från den löpande verksamheten  28 780 19 544 10 185 36 987 3 009
      
Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier  – – –11 419 – –26 950
Försäljning av aktier  – 2 707 – – –
Investering i inventarier  –728 –650 –15 –423 –
Sålda inventarier  50 – – – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –678 2 057 –11 434 –423 –26 950

Finansieringsverksamheten 
Nyemission   – – 32 412 – 32 412
Inbetalda optionspremier  407 – – – –
Erhållen utdelning  – – 450 – –
Förändring av skulder  –10 000 –15 293 7 958 –10 000 10 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –9 593 –15 293 40 820 –10 000 42 412
Årets kassaflöde  18 509 6 308 39 571 26 564 18 471
 
Likvida medel vid årets början  39 571 33 263 0 18 471 0
Likvida medel vid årets slut  58 080 39 571 39 571 45 036 18 471
Ökning/minskning av likvida medel  18 509 6 308 39 571 26 565 18 471
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Redovisningsprinciper och noter

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen samt all-
männa råd och rekommendationer från bokföringsnämnden och FAR. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Bolagets säte m m
Bolaget bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt 
säte i Stockholm. Huvudkontorets adress är Stadsgården 10, Box 15415, 
104 65 Stockholm.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket också 
är koncernens rapporteringsvaluta. Samtliga belopp är angivna i  
tusentals kronor om ej annat anges.

I årsredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde. 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper med de  

undantag som anges i avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.
Nedan beskrivs koncernens väsentliga redovisningsprinciper.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga företag 
över vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Med be-
stämmande inflytande avses företag i vilka WBM har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier. Vanligtvis uppnås detta genom 
att ägar- och rösträttsandelen överstiger 50 procent. Förekomsten och  
effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att  
utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen om koncernen kan 
utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterbolag 
medtas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestäm-
mande inflytande uppnås och de ingår inte i koncernredovisningen 
från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket 
innebär att moderbolagets redovisade värde på aktier i dotterbolag 
har eliminerats mot eget kapital inklusive kapitalandelen av obeskat-
tade reserver i respektive koncernbolag. Vid behov justeras dotter- 
företagens redovisning för att denna ska följa samma principer som  
tillämpas av övriga koncernbolag. Samtliga interna transaktioner  
mellan koncernbolagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid 
upprättande av koncernredovisningen. Även orealiserade förluster  
elimineras om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivnings-
behov föreligger.

Internförsäljning
Prissättning vid leveranser mellan koncernbolag sker med tillämpande 
av affärsmässiga principer. Interna resultat som uppkommer vid försälj-
ning mellan koncernbolag har eliminerats.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas 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 det lägsta 
av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av an-
skaffningsvärdet är först-in-först-ut principen tillämpad. Verkligt värde 
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad för-
säljningskostnad.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster ex-
klusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncern-
intern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande:

•  Försäljning redovisas vid leverans av produkt till kund vid (punkt 2–4 
nedan) tidpunkten för leverans och övergången av den ekonomiska 
risken sammanfaller. 

•  Royaltyintäkter redovisas i den period som den underliggande för-
säljningen avser. 

WBMs intäkter består av följande fyra intäktstyper:

1. Royaltyintäkter
Royaltyintäkter genereras vid distributörernas, såväl egna som fristående, 
grossistförsäljning av Björn Borg-produkter till detaljister och beräknas 
som andel av denna försäljning. 

2. Intäkter i egna produktbolag
De egna produktbolagen för produktområdena kläder respektive skor 
genererar intäkter till WBM från sin försäljning av produkter till distri-
butörer.

3. Intäkter i egna distributörsbolag
De egna distributörsbolagen för produktområdena kläder respektive 
skor genererar intäkter till WBM från sin försäljning av produkter till 
detaljister.

4. Intäkter i de egna konceptbutikerna
De egna konceptbutikerna genererar intäkter till WBM från sin försälj-
ning till konsument.

Ränteintäkter periodiseras över löptiden med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Ersättningar till anställda
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbe-
stämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernen efter att ha be-
talt sin pensionspremie till en separat juridisk enhet fullföljt sitt åtagande 
gentemot den anställde.

Avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad i den 
period som erlagda premier är hänförbara till.

WBM har ställt ut teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att 
teckna nya aktier i WBM. Innehavaren av teckningsoptionerna har er-
lagt marknadsmässig ersättning för optionerna enligt Black & Scholes 
modell varför inga kostnader för optionsprogrammet har redovisats. 
De erhållna premierna har redovisats som en ökning av eget kapital.
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Ersättningar vid uppsägning kan utgå när en anställd blivit uppsagd 
före utgången av normal pensionstidpunkt eller då en anställd accep-
terar en frivillig avgång. Koncernen redovisar en skuld och en kostnad 
i samband med en uppsägning då WBM bevisligen är förpliktigad 
att antingen säga upp den anställde före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande eller på frivillig basis lämna ersättningar för 
att uppmuntra för tidig avgång. 

WBM redovisar en skuld och kostnad för bonus när det finns en 
legal eller informell förpliktelse på grund av tidigare praxis att betala 
ut bonus till anställda.

Skatt
Koncernens totala skattekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år samt justeringar av tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt 
beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden 
på företagets tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i 
princip för alla skattepliktiga temporära skillnader medan uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den utsträckning det är sannolikt att belop-
pen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid 
varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sanno-
likt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga 
för att utnyttjas helt eller delvis mot den uppskjutna skattefordran. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla 
för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras. Uppskju-
ten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen, utom i 
de fall den avser transaktioner eller händelser som redovisats direkt 
mot eget kapital. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt 
mot eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför 
sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncer-
nen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.

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

Följande procentsatser har tillämpats: Goodwill 10%

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, be-
stående företrädesvis av inventarier och datorer, redovisas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
redovisas som kostnad så att tillgångens värde skrivs av linjärt över 
dess beräknade nyttjandeperiod.

Följande procentsatser har tillämpats: Inventarier och datorer 20–33%

Nedskrivningar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon 
indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om 
så är fallet sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Åter-
vinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av tillgången 
i verksamheten och det värde som skulle erhållas om tillgången avytt-
rades till en oberoende part, nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet 
utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hänförliga 
till tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten 

med tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperio-
dens slut. Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redo-
visade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. 

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivning-
ar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram 
till den ursprungliga nedskrivningen som gör att nedskrivningen inte 
längre är motiverad. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att 
det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter av-
drag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. 
En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. 

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfris-
tiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Tillgodohavan-
den under kassa och bank redovisas till dess nominella belopp och 
kortfristiga placeringar till dess verkliga värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. 

Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som aktiekapital. Transaktionskostnader i sam-
band med en nyemission redovisas som en avdragspost, netto efter 
skatt, från erhållen emissionslikvid. 

Avsättningar
Avsättningar för rättsliga krav eller andra krav från extern motpart re-
dovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en tidigare inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper så som de är beskrivna ovan med följande  
undantag:

Skatt
De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga 
temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatte-
skuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Förändringar 
av obeskattade reserver redovisas enligt svensk praxis över resultat-
räkningen i enskilda bolag under rubriken ”Bokslutsdispositioner”. I 
balansräkningen redovisas det ackumulerade värdet av avsättning-
arna under rubriken ”Obeskattade reserver”, av vilka 28 procent kan 
betraktas som uppskjuten skatteskuld och 72 procent som bundet eget 
kapital.

Redovisning av koncernbidrag
WBM redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med 
uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp URA 7. Aktieägartillskott 
förs direkt mot fritt eget kapital hos mottagaren och som en ökning av 
posten ”Andelar i koncernbolag” hos givaren. 

Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncer-
nens skattebetalningar redovisas som en minskning respektive ökning 
av fritt eget kapital. Skatteeffekten på dessa redovisas över resultat-
räkningen.
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Not 1 • Nettoomsättningens fördelning Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Sverige  123 876 46 085 17 752 250
Övriga EU  42 305 14 541 1 037 0
Utanför EU  17 458 5 712 262 0

  183 639 66 338 19 051 250

Av årets nettoomsättning respektive inköp i moderbolaget avser 92 procent respektive 0 procent koncerninterna transaktioner.

Not 2 • Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK/antal  2005 2004 2005  2004

Medelantalet anställda
Kvinnor  39 27 3 0
Män   10 8 2 1

Totalt   49 35 5 1

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör  2 000 1 030 1 355 170
Övriga anställda  13 760 6 835 1 660 

Totalt löner och ersättningar  15 760 7 865 3 016 170

Sociala avgifter enligt lag och avtal  5 697 2 709 1 155 57

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör  545 148 299 29
Övriga anställda  1 386 674 239 0

Summa pensionskostnader  1 931 822 538 29

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter  23 389 11 396 4 708 256

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

Fördelning mellan kvinnor och män bland ledande befattningshavare Män Kvinnor
  2005 2004 2005  2004

Styrelse  6 6 – –
Övriga befattningshavare  5 4 4 4

Not 3 • Arvode till revisorer Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Revision  452 395 300 200
Andra uppdrag  189 25 150 0

  641 420 450 200

Not 4 • Skatt Koncernen Moderbolaget
Skatt på årets resultat   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Aktuell skatt  –5 313 –4 568 –5 002 –1 551
Uppskjuten skatt  –4 044 1 417 –1 866 1 866
Fiktiv skatt på koncernbidrag  – – 8 321 0

Redovisad skattekostnad  –9 357 –3 151 1 453 315
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Forts. not 4
Samband mellan bolagets skattekostnad Koncernen Moderbolaget
och skattekostnad baserad på gällande skattesats   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Redovisat resultat före skatt  31 300 10 097 12 832 8 876
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  –8 764 –2 827 –3 593 –2 485
Skatteeffekt av:
Skatt på periodiseringsfond  – – 1 667 –
Övriga ej avdragsgilla kostnader  –593 –540 –52 –
Övriga ej skattepliktiga intäkter  – – 3 430 2 800
Skatt avseende kostnader ej redovisade i resultaträkningen  – 767 – –

Redovisad skattekostnad  –9 357 –3 151 1 453 315

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver  –4 032 –2 358 – –
Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag  – 1 866 – 1 866
Uppskjuten skattefordran hänförlig till koncernintern lagervinst  1 239 1 743 – –

Nettobokförd uppskjuten skatteskuld/skattefordran  –2 793 1 251 – 1 866

Not 5 • Resultat av intressebolagsaktier Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Koncernens del av intressebolagets resultat  0 1 404 – –

  0 1 404 – –

Not 6 • Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:
Försäljningskostnader  1 714 1 403 89 –
Administrationskostnader  764 572 34 –
Utvecklingskostnader  131 54 14 –

  2 609 2 029 137 –

Not 7 • Immateriella och materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Ingående anskaffningsvärde  14 554 – – –
Årets inköp  – 14 554 – –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   14 554 14 554 – –

Ingående avskrivningar  –610 – – –
Årets avskrivningar  –1 556 –610 – –
Avgår avskrivningar sålda aktier  – – – –

Utgående ackumulerade avskrivningar   –2 166 –610 – –

Utgående bokfört värde  12 388 13 944 – –

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde  10 357 – – –
Anskaffningsvärde i förvärvade bolag  – 10 022 – –
Årets inköp  728 633 423 –
Avgår årets försäljning  –61 –298 – –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   11 023 10 357 423 –

Ingående avskrivningar  –7 926 – – –
Ingående avskrivningar i förvärvade bolag  – –6 805 – –
Årets avskrivningar  –1 053 –1 419 –137 –
Avgår avskrivningar sålda inventarier  23 298 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar   –8 955 –7 926 –137 –

Utgående bokfört värde  2 068 2 431 286 –
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Not 8 • Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Aktier i dotterbolag (moderbolaget)
Ingående anskaffningsvärde   – – 54 497 –
Inköp  – – – 54 497

Utgående anskaffningsvärde  – – 54 497 54 497

Utgående bokfört värde  – – 54 497 54 497

Aktier i intressebolag
Ingående anskaffningsvärde  45 45 – –
Värde avseende förvärvade dotterbolag  – 4 014 – 4 200
Årets förändring  – –4 014 – –4 200

Utgående anskaffningsvärde  45 45 – 0

450 aktier (45 procent) med kvotvärdet 100 SEK i Anteros  Lagerhantering AB, 556539-2221, Stockholm.

  Kapitalandel, % Rösträttsandel, % Antal aktier Bokfört värde, TSEK

Aktier i dotterbolag
WBM Brands AB, Stockholm, 556537-3551  100 100 84 806 40 215
Worldwide Brand Management Footwear AB, Varberg, 556544-8924  100 100 1 999 14 281

      54 497
Aktier i dotterdotterbolag
Worldwide Brand Management Clothing AB, Stockholm 556414-0373  100 100 1 000 4 140
WBM Retail AB, Stockholm, 556577-4410  100 100 1 000 150
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

Not 9 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Upplupna royaltyintäkter  1 799 1 826 0 0
Förutbetald hyra  2 121 1 768 0 0
Övriga poster  1 968 2 007 343 65

  5 889 5 601 343 65

Not 10 • Kassa och bank
Beviljad checkräkningskredit i koncernen uppgår till 40 000 TSEK (20 500). Krediten var ej utnyttjad per den 31 december 2005.

Not 11 • Eget kapital
  Aktie- Bundna Balanserat Årets
TSEK moderbolaget  kapital reserver resultat resultat

Årets förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång  6 824 45 175 – 9 191
Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma  – – 9 191 –9 191
Apportemission  331 –331 –  –
Erhållet koncernbidrag  – – 29 718 –
Skatteeffekt av koncernbidrag  – – –8 321 –
Årets resultat  – – – 8 330

Belopp vid årets slut  7 155 44 844 30 588 8 330
       
  Aktie- Bundna Balanserat Årets
TSEK koncernen  kapital reserver resultat resultat

Årets förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång  6 824 45 174 0 6 946
Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma  – – 6 946 –6 946
Apportemission  331 –331 – –
Inbetald optionspremie  – 407 – –
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  – 4 242 –4 242 –
Årets resultat  – – – 21 943

Belopp vid årets slut  7 155 49 492 2 705 21 943
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Forts. not 11

Aktiekapital     
Aktierna har ett kvotvärde på 5,00 SEK.    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
Apportemission    05-01-20 66 176 66 176

Antal per 2005-12-31    1 431 036 1 431 036

Not 12 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver  Moderbolaget
     1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK    2005  2004

Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond    –5 955 0

    –5 955 0
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 2006    5 955 0

    5 955 0

Not 13 • Avsättningar
Årets avsättning motsvarar bolagets bästa bedömning av utfall i pågående rättsliga tvister.

Not 14 • Skulder Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Skulder 
Räntebärande skulder  0 10 000 0 10 000
Ej räntebärande skulder  23 279 22 982 44 444 4 091

  23 279 32 982 44 444 14 091

Not 15 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Upplupna royaltykostnader  3 540 2 252 0 0
Upplupna löner  1 144 926 183 0
Övriga poster  8 124 7 063 1 836 1 363

   12 808 10 241 2 019 1 363

Not 16 • Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Koncernen Moderbolaget
   1 jan–31 dec 1 jul–31 dec 1 jan–31dec 19 mar–31 dec
TSEK  2005 2004 2005  2004

Företagsinteckningar  18 000 33 000 0 0
Aktier i dotterbolag/intressebolag  0 45 846 0 45 802

  18 000 78 846 0 45 802
Ansvarsförbindelser
Övriga garantiförbindelser  1 900 650 0 0

  1 900 650 0 0

Stockholm den 17 mars 2006

 Fredrik Lövstedt Olle Dahlström Mats H Nilsson 
 Ordförande 

 Håkan Roos Vilhelm Schottenius Nils Vinberg 
   Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2006

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Worldwide Brand Management AB (publ) 
Organisationsnummer 556658-0683

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen på  
sidorna 28–40 och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Worldwide Brand Management AB (publ)  
för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att 
uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-
ningen 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 med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verk-

ställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informatio-
nen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag 
för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse- 
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 mars 2006 

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
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Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Worldwide Brand Management AB uppgår till  
7 155 180 SEK, fördelat på 1 431 036 aktier med ett kvotvärde 
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 bo-
lagsbildningen.

WBM-aktien och aktieägare
Sedan den 20 december 2004 är WBM-aktien noterad på den 
inofficiella handelsplatsen Nya Marknaden. 

Antalet aktieägare i WBM uppgick per den 30 december 
2005 till 773 enligt VPC. WBMs tio största ägare innehar aktier 
som motsvarar 58,2 procent av såväl röster som kapital i bolaget. 

Optionsprogram
Den ordinarie bolagsstämman den 19 maj 2005 beslutade att 
personalen skulle erbjudas optioner att förvärva aktier i moder-
bolaget WBM AB. Totalt tecknades 22 600 optioner i bolaget. 
Optionsprogrammet inbringade 406,8 TSEK till koncernen som 
optionspremie. Vid fullt utnyttjande av de utestående teckningsrätts-
optionerna skulle de med stöd av optionerna tecknade aktierna 
motsvara 1,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Optioner
Den yttersta innehavaren av varumärket Björn Borg – företaget 
Fabulous – är innehavare av teckningsoptioner i det tidigare moder-
bolaget WBM Brands AB som idag ger Fabulous en rätt att teckna 
sammanlagt 2 703 aktier i WBM Brands AB till en kurs på  
2 774,50 SEK per aktie, det vill säga rätt att förvärva cirka 3,1 
procent av WBM Brands AB för cirka 7 500 000 SEK. Optio-
nerna ska utnyttjas före den 31 december 2010.

Aktien

Aktiekapitalets utveckling
 Förändring av Förändring av Totalt antal Förändring av Totalt Nominellt Emissions-
År transaktion antalet aktier 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 24
2004 Apportemission 37 243 45 743 3 724 300 4 574 300 100 24
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 Apportemission 66 176 1 431 036 330 880 7 155 180 5 63

Aktieägare
 Antal aktier Andel röster/kapital, %

Martin Bjäringer genom bolag 143 000 9,99
Mats H Nilsson 121 120 8,46
Vilhelm Schottenius med familj 117 200 8,19
Fredrik Lövstedt direkt och genom bolag 115 000 8,04
Håkan Roos m fl genom Globinvest Inc och genom familj 108 600 7,59
Nils Vinberg 100 040 6,99
Katarina Jeansson 40 700 2,84
Strömstaren AB 33 340 2,33
Nordea Bank S.A. 32 301 2,26
Jan Lanai 20 788 1,45
Övriga 598 947 41,85

Totalt 1 431 036 100,00

Enligt aktiebok per 2005-12-30 samt därefter kända förändringar.
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Börsvärde och omsättning
WBMs aktie är sedan december 2004 noterad på den inoffi-
ciella handelsplatsen Nya Marknaden. Sista betalkurs per den 30 
december 2005 var 182 SEK, vilket gav ett börsvärde för WBM 
på 260,5 MSEK. Under räkenskapsåret omsattes i genomsnitt  
4 757 aktier per handelsdag. Totalt omsattes 1,2 miljoner WBM-
aktier till ett värde av 115 MSEK på Nya Marknaden. Lägsta 
aktiekurs under året var 54 SEK och högsta kurs var 183 SEK. 
Kursuppgången under året uppgick till 119 SEK, vilket motsvarar 
181 procent. Under samma period steg OMXSPI Index med  
33 procent.
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Styrelse och revisorer

Revisorer
Håkan Pettersson. 
Född 1964. Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor för WBM sedan 2004 och WBM-koncernen sedan 1997.

Vilhelm Schottenius
Vice styrelseordförande sedan 2005, 
styrelseledamot sedan 1997.
Född 1956. 
Civilekonom.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 
Crossroads Loyalty Solution AB, styrelse-
ledamot I Vartex AB, Handelsbankens 
lokalstyrelse i Varberg, Karlsson Varuhus 
Sverige AB, Procurator AB, Reseguiden 
Interactive AB, Göteborg Film Festival.
Bakgrund: En av grundarna av varumärket 
Björn Borg. Tidigare styrelseledamot och  
VD Lunarworks AB och VD Scandinavian 
Footwear AB.
Aktier i WBM: 117 200.

Mats H Nilsson
Ledamot sedan 1998.
Född 1955.
Civilekonom.
Övriga uppdrag: Initiativtagare och styrelse-
ledamot Credelity Capital AB, styrelseleda-
mot Med-In Oy, Medhelp AB och Ridskolan 
3 Holding AB. 
Bakgrund: Tidigare Executive Director Swiss 
Bank Corporation, London samt Director  
SG Warburg & Co Ltd, London.
Aktier i WBM: 121 120.

Olle Dahlström
Ledamot sedan 2002.
Född 1958.
Gymnasieekonom.
Övriga uppdrag: VD olika detalj- 
handelsbutiker, konsult detaljhandels-  
och varumärkesfrågor. Styrelseledamot 
Marc’O Polo Skandinavien AB och  
A-one International AB.
Bakgrund: Tidigare VD och  
affärsområdeschef Portwear/RNB
Aktier i WBM: 0.

Håkan Roos
Ledamot sedan 2004.
Född 1955. 
Civilekonom.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Procurator 
AB, Thomée Industrier AB, Nordlander & Roos 
Fondkommission AB, Provinsbanken Skånes 
Malmökontor (filial till Danske Bank) samt 
Landskroon Fastighets AB. Styrelseledamot 
Malmö Stenhus AB, Klippo AB och Thors 
Hammar Vodka AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande  
Gandalf Data AB.
Aktier i WBM som företrädare för  
Globinvest Inc: 108 600.

Fredrik Lövstedt
Styrelseordförande sedan 2005,  
ledamot sedan 2004.
Född 1956.
Civilingenjör, MBA. 
Övriga uppdrag: Styrelse- 
ordförande Alert Security AB,  
styrelseledamot Musicbrigade AB.
Bakgrund: Tidigare vice VD  
Protect Data AB.
Aktier i WBM: 115 000.

Nils Vinberg
Ledamot sedan 2004.
Verkställande direktör WBM.
Född 1957.   
Civilekonom.
Bakgrund: Tidigare CFO Worldwide  
Brand Management AB (1999–2004),  
VD Industriell Partner AB,  
CFO Industrihandelsgruppen.
Aktier i WBM: 100 040.
Optioner: 10 000.
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Ledande befattningshavare

Nils Vinberg
Verkställande direktör. Se styrelse.

Maria Silverschiöld
Produktchef.
Född 1965.
Rekryterad 2004. 
IHM Marknadsekonom.
Bakgrund: Tidigare 11 år som 
inköpare på H&M. 
Aktier i WBM AB: 0.
Optioner: 1 000.

Lars Larsson
Försäljningschef, skor.
Född 1964. 
Rekryterad 1995. 
Gymnasieutbildning.
Aktier i WBM AB: 20 388.
Optioner: 500.

Margareta Bjurling
Affärsområdeschef. 
Född 1961. 
Rekryterad 1992. 
Gymnasieekonom
Bakgrund: Tidigare försäljningschef 
Big Is Beautiful (BIB). 
Aktier i WBM AB: 200. 
Optioner: 600.

Jimmy Johansson
Vice VD/Marknadschef. 
Född 1975. 
Rekryterad 2004. 
MBA, DIHM. 
Bakgrund: Tidigare affärsområdes-
chef Lunarworks AB. 
Aktier i WBM AB: 4 000.
Optioner: 1 000.

Pernilla Nordin
Produktchef. 
Född 1970. 
Rekryterad 1998. 
Stockholms Tillskärarakademi.
Aktier i WBM AB: 0.
Optioner: 800.

Eva Engelbert
Affärsområdeschef.
Född 1969. 
Rekryterad 1995. 
BA, Pol. Sci. 
Bakgrund: Tidigare VD WHYRED. 
Aktier i WBM AB: 0.
Optioner: 1 000.

Jan Lanai
Affärsområdeschef. 
Född 1961. 
Rekryterad 1988. 
Gymnasieutbildning.
Aktier i WBM AB: 20 788.
Optioner: 1 000.

Johan Mark
Ekonomichef. 
Född 1974. 
Rekryterad 2005. 
Civilekonom. 
Aktier i WBM AB: 0.
Optioner: 0.
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Styrelsen 
WBMs styrelse består enligt bolagsordningen av lägst fyra och 
högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden 
intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes till  
styrelsen Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, Olle Dahlström, 
Mats H Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius och Nils Vinberg.

Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsens arbetsordning, vilken fastställdes vid styrelsemöte den 
19 maj 2005, fastställer principerna för styrelsearbetet, arbetsför-
delningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt 
för den ekonomiska rapporteringen. Instruktionen för verkställande 
direktören, vilken fastställdes vid samma styrelsemöte, reglerar 
sedvanliga områden såsom åligganden gentemot bolaget och 
styrelsen inklusive rapportering.

Styrelsens arbete under 2005
Styrelsen hade under 2005 sex ordinarie sammanträden, varav 
fyra i samband med periodisk rapportering externt, ett i samband 
med fastställandet av budget och ett i samband med bolagsstäm-
ma. Vid ett av sammanträdena behandlades även specifikt strate-
giska frågor. 

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén ska, enligt beslut av bolagsstämman, bestå 
av tre personer där bolagets styrelseordförande och representan-
ter för de två största aktieägarna ingår. Nomineringskommitténs 
sammansättning ska kommuniceras i samband med avlämnandet 
av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. 

Baserat på uppgifter om aktieägandet i bolaget inhämtade från 
VPC, har en nomineringskommitté bestående av Martin Bjäringer 
(kommitténs ordförande), Fredrik Lövstedt (styrelsens ordförande) 
och Mats H Nilsson utsetts, vilket kommunicerades i bolagets del-
årsrapport för det tredje kvartalet 2005.

Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelse-
ordföranden samt en ordinarie styrelseledamot för beredning av 
frågor rörande ersättningar och andra anställningsvilllkor för  
bolagsledningen. 

Revisorer
Vid den ordinarie bolagsstämman 2004 utsågs auktoriserade re-
visorn Håkan Pettersson, Deloitte AB, till revisor för den följande 
fyraårsperioden. Håkan Pettersson har haft revisionsuppdrag för 
WBM sedan 2004 och för WBM-koncernen sedan 1997.

Övrigt
WBM är noterat på den icke auktoriserade marknadsplatsen Nya 
Marknaden varför det regelverk som gäller för officiellt noterade 
bolag inte är tillämpligt i sin helhet. WBM avser att successivt 
anpassa sig till regelverket för bolag noterade på Stockholms- 
börsen och analyserar för närvarande konsekvenserna av detta i 
syfte att kunna fastlägga en handlingsplan.

Bolagsstyrning
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Definitioner

Övrig information
Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 4 maj 2006 klockan 
17.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm.

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara 
registrerade i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den  
27 april 2006, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stäm-
man senast samma dag (den 27 april 2006) klockan 16.00. 
Anmälan ska ske skriftligen till adress Worldwide Brand Manage-
ment AB, Box 15415, 104 65 Stockholm eller via e-post till 
stamma@bjornborg.net. Vid anmälan ska uppges namn, person- 
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuellt 
antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god 
tid före stämman inge behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för 
att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt infö-
ras i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, så 
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 
27 april 2006, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta 
datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK per aktie 
(före föreslagen aktiesplit) fär räkenskapsåret 2005.

Kalendarium 2006
Delårsrapport Q1, jan – mars 2006  4 maj 2006  
Årsstämma 2006 4 maj 2006
Delårsrapport Q2, jan – juni 2006 17 augusti 2006
Delårsrapport Q3, jan – sept 2006 9 november 2006
Bokslutskommuniké 2006 15 februari 2007

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter kan hämtas på bolagets hemsida 
www.bjornborg.net eller beställas per 
telefon +46 8 506 33 700 eller per 
e-post info@bjornborg.net

Aktieägarkontakter
Nils Vinberg, VD
E-post: nils.vinberg@bjornborg.net
Telefon: +46 8 506 33 700
Mobil: +46 70 86 311 01

Bruttovinstmarginal
Nettoomsättningen minus kostnader  
för sålda varor i förhållande till  
nettoomsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av  
nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av  
nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital i procent av  
balansomslutningen.

Räntabilitet på sysselssatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella 
kostnader i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Nettovinsten enligt resultaträkningen i 
procent av genomsnittligt eget kapital. 
Genomsnittligt eget kapital beräknas som 
eget kapital vid årets början plus eget 
kapital vid årets slut dividerat med två.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande skulder minus likvida  
medel dividerat med eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat före räntekostnader dividerat  
med räntekostnader.

Antal aktier vägt genomsnitt 
efter utspädning
Vägt genomsnitt antal aktier efter full 
utspädning har beräknats i enlighet med 
finansanalytikernas rekommendationer.

Följande förkortningar används  
i årsredovisningen:

WBM 
Worldwide Brand Management- 
koncernen.

WBM Brands
WBM Brands AB, f d  Worldwide  
Brand Management AB. 

Scandinavian Footwear
Worldwide Brand Management  
Footwear 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 mervärdesskatt inom nätverket, 
justerad till beräknad konsumentprisnivå 
inklusive mervärdesskatt. 

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





Worldwide Brand Management AB
Box 15415, S-104 65 Stockholm

Besöksadress Stadsgården 10
Telefon +46 8 506 33 700  Fax +46 8 506 33 701

www.bjornborg.net
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