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Kommuniké från WBMs årsstämma 
 
 
Vid årsstämman i Worldwide Brand Management AB (WBM) fastställdes idag moderbolagets 
och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att utdelning 
om 5,00 kr per aktie (före aktiesplit 4:1) utgår till aktieägarna för år 2005. 
 
Styrelse 
Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H. Nilsson, Håkan Roos, Vilhelm Schottenius 
och Nils Vinberg och nyvaldes Lottie Svedenstedt och Michael Storåkers.  
 
Michael Storåkers, född 1972, är styrelseordförande i reklambyrån Storåkers McCann AB 
och styrelseledamot i bland annat McCann Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm och 
Stockholms Konstråd. Aktieinnehav i WBM: 0. 
 
Lottie Svedenstedt, född 1957, arbetar med egen konsultverksamhet inom organisations- 
och ledarskapsutveckling och är senior partner i konsultnätverket MiL Institute. Hon är 
styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Stampen AB, Kid Interiör A/S och mkt media 
AB. Aktieinnehav i WBM: 0. 
 
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 420 000 kr att fördelas inom styrelsen 
som styrelsen beslutar och att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. 
 
Nomineringskommitté 
En nomineringskommitté ska utses årligen och dess sammansättning ska bestå av 
styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de två största aktieägarna. 
Högst två av kommitténs ledamöter ska vara styrelseledamöter i bolaget. Nominerings-
kommitténs sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt, vilket beräknas ske i 
samband med publiceringen av bolagets kvartalsrapport för det tredje kvartalet varje år.  
 
Aktiesplit 4:1 
Vidare beslutade stämman att genomföra en aktiesplit varigenom en (1) gammal aktie i 
bolaget blir fyra (4) nya aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter aktiespliten blir 
5.724.144. Sista dag för handel med aktien före spliten beräknas vara den 11 maj 2006 och 
första dag för handel med aktien efter spliten beräknas vara den 12 maj 2006. 
 
Anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen  
Stämman beslutade om vissa ändringar i bolagsordningen för att anpassa den till den nya 
aktiebolagslagen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Incitamentsprogram 
Stämman fattade enligt framlagt förslag beslut om emission av högst 200 000 
teckningsoptioner (beräknat efter aktiesplit 4:1) samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och anställda inom koncernen, inom 
ramen för ett incitamentsprogram. 
 
Stämman godkände även förslaget om emission av teckningsoptioner samt godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptionerna till de två nyvalda styrelseledamöter Lottie Svedenstedt 
och Mikael Storåkers. Förslaget innebär att dessa ges rätt att förvärva högst 20.000 
teckningsoptioner vardera (beräknat efter aktiesplit 4:1). 
 
Bemyndigande om nyemission av aktier 
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. 
Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 
1.500.000 kr.  
 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net 
 
 
 
Om Worldwide Brand Management – WBM 
WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag 
de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa, varav 
Sverige och Holland är de största. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2005 uppgå till cirka 
750 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2005 till 184 Mkr och resultatet efter finansnetto 
uppgick till 31 Mkr. Antalet anställda är 49. WBMs aktie handlas på Nya Marknaden sedan december 2004.  


