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villkor för nyemissionen i sammandrag
teckning med 
företrädesrätt:

innehav av två (2) aktier av serie a 
eller b berättigar till teckning av en (1) 
s k unit. en unit består av en (1) ny-
emitterad aktie av serie b och en (1) 
teckningsoption av serie 2008/2009 
berättigande till nyteckning av en (1) 
aktie av serie b i wedins.

teckningskurs: 3,00 sek per unit

avstämningsdag: 16 april 2008

teckningstid: 22 april–7 maj 2008

handel med 
uniträtter:

22 april–2 maj 2008

villkor för teckningsoptioner i sammandrag
villkor: innehav av en (1) teckningsoption 

av serie 2008/2009 berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie av serie b 
i wedins.

teckningskurs: 3,00 sek per aktie

teckningstid: teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum under 
en treveckorsperiod efter offentlig-
görandet av bolagets delårsrapport 
för tredje kvartalet 2007/08, bok-
slutskommunikén för 2007/08 samt 
delårsrapporterna för första och andra 
kvartalet 2008/09, dock senast den 
30 april 2009.

omräkning: omräkning av optionsvillkoren sker 
endast vid sammanläggning respek-
tive uppdelning (split) av bolagets 
aktier.

handel med 
teckningsoptioner:

handel med teckningsoptioner på 
omX nordiska börs beräknas inledas 
i början av juni 2008. 

wedins-aktien
handelsplats: omX nordiska börs

aktiens kortnamn: wed b

isin-kod: se0000396822

handelspost: 2 000 aktier

tidpunkter för ekonomisk information
delårsrapport sep 2007–maj 2008: 30 juni 2008

delårsrapport sep 2007–aug 2008: 15 oktober 2008

definitioner
med ”wedins” eller ”bolaget” avses i detta prospekt wedins skor & acces-
soarer ab, organisationsnummer 556540-1493, eller, beroende på samman-
hang, den koncern vari wedins skor & accessoarer ab är moderbolag. med 
“wedinskoncernen” eller “koncernen” avses den koncern vari wedins skor 
& accessoarer ab är moderbolag. där affärsområdet wedins avses anges 
detta särskilt. wedins skor & accessoarer ab är ett publikt bolag.

upprättande och registrering av prospekt
detta prospekt har upprättats av styrelsen för wedins med anledning av före-
liggande nyemission av aktier och teckningsoptioner i bolaget. prospektet 
har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella in-
strument och kommissionens förordning (eg) nr 809/2004 (prospektförord-
ningen). prospektet har godkänts och registrerats av finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument.

erbjudande att förvärva aktier och teckningsoptioner i wedins enligt 
detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än sverige. erbju-
dandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver yt-
terligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt. prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får 
inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. anmälan om förvärv 
av aktier och teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att ans-
es vara ogiltig och lämnas utan avseende. aktierna och teckningsoptionerna 
som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte 
och kommer inte att registreras enligt united states securities act från 1933 
i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i australien, japan, kanada, nya 
Zeeland eller sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indi-
rekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller för sådan persons 
räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt 
securities act eller motsvarande lag i annat land.

historisk och framtidsinriktad information
detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. i de fall informa-
tionen har hämtats från externa källor ansvarar bolaget för att informationen 
har återgivits korrekt. såvitt bolaget känner till och kan försäkra genom jäm-
förelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller 
missvisande.

information i detta prospekt som rör framtida förhållanden har lämnats 
av styrelsen för wedins och är baserad på nuvarande förhållanden. fram-
tidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet då den avser och är 
beroende av omständigheter utanför bolagets kontroll. någon försäkran att 
lämnade bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att realis-
eras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. 

finansiell rådgivare
erik penser fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband 
med föreliggande nyemission och har biträtt bolaget i upprättandet av detta 
prospekt. då samtliga uppgifter i prospektet härrör från bolaget friskriver 
sig erik penser fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare 
i bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd 
av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 
uppgifterna i detta prospekt. erik penser fondkommission agerar även emis-
sionsinstitut med anledning av föreliggande emission samt i samband med 
emission av aktier i wedins genom teckning med stöd av teckningsoptioner 
av serie 2008/2009.

tvist
tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. svensk lag är exklusivt tillämplig på detta prospekt. noteras bör 
även att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av upp-
gifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångs-
kostnader, däribland översättning av prospektet i förekommande fall.
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sammanfattning

denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. varje beslut att in-
vestera i wedins skall baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. observera att det 
civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen endast kan 
göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar i 
prospektet. 

verksamhet i korthet
wedins är en ledande aktör inom segmentet skor och acces-
soarer i norden, med välkända varumärken och ett butiksnätverk 
med 214 butiker. verksamheten drivs i tre affärsområden genom 
de helägda kedjorna wedins, accent och morris samt rizzo. un-
der räkenskapsåret 2006/07 uppgick bolagets omsättning till 
sammanlagt 979,3 msek och det genomsnittliga antalet me-
darbetare till 612. omsättningen för det första halvåret 2007/08 
uppgick till 628,8 msek (527,1), bruttovinstmarginalen ökade till 
59,0 procent (57,2) och nettoresultatet uppgick till 3,6 msek (4,0 
msek).

wedinskoncernen befinner sig för närvarande i slutfasen av 
ett stort förändringsarbete som omfattar såväl organisations-
struktur och interna arbetssätt som erbjudandet i butik. genom 
förvärvet av den norska accessoarkedjan morris i oktober 2007 
tog wedins ett första steg i en mer offensiv utveckling för att 
stärka positionen som en ledande specialist inom skor och ac-
cessoarer i norden.

affärsområde wedins
affärsområdet wedins omfattar ett rikstäckande butiksnät av 
skobutiker i sverige med ett kompletterande sortiment av ac-
cessoarer. wedins marknadsför skor och accessoarer huvud-
sakligen genom egna varumärken, men även genom externa 
varumärken. genomsnittskunden är en kvinna i åldern 25–45 år 
som traditionellt söker skor utifrån funktion. genom att intensi-
fiera arbetet med att höja modegraden i de egna varumärkena 
och utveckla sortimentet har målgruppen breddats till att även 
omfatta mer modeintresserade kunder. förutom att utveckla bu-
tiken som den kanske viktigaste marknadsföringskanalen arbe-
tar wedins bland annat med reklamkampanjer, pr och den egna 
kundklubben, som har omkring 485 000 medlemmar. 

wedins huvudmarknad är sverige. kedjan finns även repre-
senterad i norge. antalet wedinsbutiker per den 29 februari 2008 
uppgick till 74, vilket är en minskning jämfört med 77 butiker ett 
år tidigare. minskningen är ett led i den pågående omstrukture-
ringsprocessen med ökat fokus på större butiker. wedins har 
många butiker med absoluta a-lägen och skall växa genom att 
utveckla sin marknadsposition som fackhandlare, utvärdera nya 
etableringar samt öka modegraden i sortiment och butiker.

affärsområde accent
accent är en specialistkedja inom accessoarer och resetillbe-
hör i sverige och finland. i norge representeras bolaget av den 
helägda butikskedjan morris. genom förvärvet av morris, med 
38 butiker, under hösten 2007 stärkte bolaget sin position som 
ledande specialist inom accessoarer i norden. 

accent marknadsför såväl egna som externa varumärken. 
de egna varumärkena står för cirka 80–85 procent av försäljning-
en. morris har en större andel externa varumärken än accent, 
omkring 60 procent, och ett större utbud av resetillbehör. en 
samordning av accent och morris avseende inköp, leverantörer 
och mellanhänder väntas ge synergieffekter på cirka 20 msek 
på årsbasis och sammanslagningen förväntas vara fullt genom-
förd från den 1 januari 2009.

affärsområdet accent hade per den 29 februari 2008 totalt 
128 butiker i norden.

under 2007 startade ett omfattande arbete med ett förty-
dligande av accent-konceptet, inklusive namnbyte och ompro-
filering av kedjans butiker i sverige och finland. affärsområdet 
accents strategi är att fortsätta stärka sin ledande position inom 
accessoarer i norden genom ökad modegrad och specialiser-
ing.

affärsområde rizzo
rizzo erbjuder skor och accessoarer i det övre mode- och 
prissegmentet och finns representerat i nordiska storstäder, 
dels i rizzobutiker, dels i varuhus som nk i stockholm och göte-
borg. rizzo har funnits 30 år på marknaden och hade per den 29 
februari 2008 totalt 12 butiker.

rizzos kollektioner för både herr och dam står för hög kvali-
tet och modegrad. delar av sortimentet tillverkas fortfarande i 

koncernen, 
msek

6 mån
2007/08

6 mån
2006/07

helår
2006/07

helår
2005/06

omsättning 628,8 527,1 979,3 1 033,2

rörelseresultat 9,3 8,8 –29,9 –106,6

antal butiker 214 178 179 182

antal anställda 784 623 612 674

FÖrsÄLJNiNG Per  
aFFÄrsområde

FÖrsÄLJNiNG Per
GeoGraFisk markNad

wedins 35%

accent 49%

riZZo 16%

sverige 61%

norge 36%

övriga  
norden 3%

Försäljning september 2007–februari 2008
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FiNaNsieLL Översikt

koncernen,
ksek

6 månader
2007-09-01

–2008-02-29

6 månader
2006-09-01

–2007-02-28

helår
2006-09-01

–2007-08-31

helår
2005-09-01

–2006-08-31

helår
2004-09-01

–2005-08-31

nettoomsättning 628 774 527 031 979 272 1 033 183 1 089 747

rörelseresultat 9 250 8 783 –29 908 –106 573 –247 923

resultat efter finansiella poster 4 304 4 632 –38 452 –115 919 –267 103

anläggningstillgångar 353 801 212 427 206 422 225 273 265 235

omsättningstillgångar (exkl likvida medel) 238 790 211 800 185 598 203 856 275 661

likvida medel 30 135 29 753 20 074 92 076 17 628

summa tillgångar 622 726 453 980 412 094 521 205 558 524

eget kapital 237 467 197 428 187 548 190 200 –76 831

långfristiga skulder 175 508 130 825 47 222 65 614 213 391

kortfristiga skulder 209 751 125 727 177 324 265 391 421 964

summa eget kapital och skulder 622 726 453 980 412 094 521 205 558 524

kassaflöde från den löpande verksamheten 18 066 –12 612 12 684 –60 548 –44 412

kassaflöde från investeringsverksamheten –56 852 –13 411 –29 160 –21 647 –103 588

kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 635 –37 000 –55 754 157 021 147 955

Periodens kassaflöde 9 849 –63 023 –72 230 74 826 –45

bruttomarginal 59,0% 57,2% 55,6% 53,2% 51,4%

rörelsemarginal 1,5% 1,7% neg neg neg

nettomarginal 0,6% 0,8% neg neg neg

avkastning på eget kapital 0,4% 0,5% neg neg neg

räntebärande skulder 199 591 138 117 87 360 107 155 395 400

skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,5 1,0 neg

soliditet 38,1% 43,5% 45,5% 36,6% neg

genomsnittligt antal anställda 784 623 612 674 735

antal aktier vid periodens slut 61 835 553 52 835 552 56 835 553 52 835 553 7 976 813

resultat per aktie, sek 0,06 0,08 -0,75 –4,46 –64,57

eget kapital per aktie, sek 0,00 0,00 0,00 0,01 neg

italien för att säkerställa kvaliteten. fördelningen mellan egna 
och externa prestigemärken fördelar sig jämnt i försäljningen, 
men varuhuskonceptet har en högre andel externa välkända va-
rumärken jämfört med de fristående rizzobutikerna.

rizzos kunder har en stark lojalitet till varumärket och an-
talet medlemmar i kundklubben uppgick till omkring 35 000 
vid slutet av räkenskapsåret 2006/07. butikerna är en mycket 
viktig marknadsföringskanal, men även modebloggar har ökat i 
betydelse för marknadsföringen av rizzos produkter. rizzo skall 
fortsätta växa genom selektiv etablering på strategiska orter.

inköp, logistik och försäljning
wedins arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsar-
betet för att minska ledtiderna mellan order och leverans till bu-
tik. arbetet syftar till att förbättra marginalerna, öka inflytandet 
över produktutvecklingen samt öka möjligheten att kontrollera 
kvaliteten. genom snabbare och tätare inköp ökar flexibiliteten 
att anpassa sortimentet till säsong och mode. 

för att öka både effektivitet och genomförsäljning min-
skade antalet artiklar i sortimentet med cirka 30 procent under 
2006/07. wedins arbetar även med att uppnå en mer optimal 
sortimentsmix, vilket skall öka andelen varor sålda till fullpris och 
medföra ett mindre butikslager. 
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wedins översyn av antalet leverantörer och agenter, vilka 
huvudsakligen finns i asien, södra europa och brasilien, har lett 
till att antalet leverantörer och agenter minskat med omkring 30 
procent sedan hösten 2006.

bolaget har ett rikstäckande butiksnät i sverige och en god 
täckning i övriga norden. antalet mindre butiker har minskat 
och fokus är att öka andelen större butiker i bra lägen. som en 
konsekvens av denna prioritering har hyreskostnaderna ökat. 
bolaget arbetar vidare med att effektivisera butikernas expone-
ring och ytanvändning.

socialt ansvar och miljö
wedins har en uppförandekod, code of conduct, som reglerar 
frågor som rör bland annat arbetsförhållanden, mänskliga rät-
tigheter, rätt till facklig organisering, produktionsrelaterade frågor 
samt miljö och djuromsorg. uppförandekoden vänder sig till we-
dins leverantörer och potentiella underleverantörer och omfattar 
minimikrav. genom fördjupat samarbete med respektive leve-
rantör, bland annat i form av det under 2007 inrättade inköps-
kontoret i shanghai, strävar bolaget efter att nå ännu längre.

organisation och medarbetare
medelantalet anställda under verksamhetsåret 2006/07 uppgick 
till 612, jämfört med 674 året innan. av de anställda fanns 470 i 
sverige och resten på övriga marknader i norden. av det totala 
antalet anställda var 550 sysselsatta i butiksledet och 62 i cen-
trala funktioner. andelen män uppgick till 8 procent. den genom-
snittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2006/07 var 
1 600 ksek, jämfört med 1 532 ksek för året innan.

markNad i korthet
marknaden för skor och accessoarer i norden är fragmenterad 
och wedins möter konkurrens från såväl övriga nationella de-
taljhandelskedjor som mindre fristående butiker. generellt kan 
en konsolideringstrend på marknaden observeras, varigenom 
detaljhandelskedjor tar marknadsandelar från traditionella sko-
fackhandlare. 

en positiv tillväxt i ekonomin med ökade disponibla inkom-
ster och konsumtion som följd har medfört att detaljhandeln har 
haft en god försäljningstillväxt under de senaste åren. utveck-
lingen under det kommande året beräknas vara fortsatt god 
även om skohandeln under slutet av 2007 och inledningen av 
2008 har uppvisat svängningar. under perioden september–no-
vember 2007 steg försäljningen inom skohandeln med cirka 
2 procent i löpande priser, medan december månad såg en 
nedgång om 4,6 procent. i januari 2008 steg skohandelsförsälj-
ningen åter med 1,9 procent, enligt huis detaljhandelsindex. i 
februari 2008 var skofackhandelns försäljning oförändrad jämfört 
med föregående månad.

styreLse och LedaNde 
beFattNiNGshavare
styrelsen för wedins består av fem stämmovalda ledamöter 
samt två arbetstagarrepresentanter. ordförande är mats pers-
son. verkställande direktör för wedins är per thelin. 

styrelseledamöter invald år

mats persson, ordförande 2006

wivi-ann hult 2006

tommy jacobson 2008

christel kinning 2006

peter lundin 2005

petra lindh, arbetstagarrepr. 2007

monica söderqvist olsson, arbetstagarrepr. 1998

ledande befattningshavare
anställd 

sedan

per thelin, verkställande direktör 2006

susanne börjesson, sortiments- och inköpschef 2006

staffan gustavsson, affärsutvecklingschef 2003

maria hernebro, personaldirektör 2005

dennis legin, ekonomidirektör 2008

camilla ås fritz, försäljningsdirektör 2007

aktieN och aktieÄGare
wedins aktie av serie b handlas sedan den 1 juli 1997 på omX 
nordiska börs. sista betalkurs per den 29 februari 2008 var 5,65 
sek, motsvarande ett börsvärde för bolaget om cirka 349,4 
msek. antalet aktieägare per den 29 februari 2008 uppgick till 
4 676.

största aktieägare
per 2008-02-29

andel av
kapital

andel av
röster

varenne ab 20,3% 20,2%

swedbank ab 6,3% 6,2%

efg private bank s.a. 6,0% 6,0%

östersjöstiftelsen 4,3% 4,2%

morris management a/s 4,0% 4,0%

övriga aktieägare 59,1% 59,4%

totalt 100,00% 100,00%
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riskFaktorer
wedins verksamhet och framtida utveckling kan komma att 
påverkas av ett antal riskfaktorer, varför investerare uppmanas 
att göra en bedömning av nedan nämnda och andra eventuella 
riskfaktorer samt deras potentiella påverkan på bolagets om- 
sättning, resultat och finansiella ställning.

riskfaktorerna inkluderar, men är inte begränsade till, 
verksamhetsrelaterade risker såsom felbedömningar av förän-
dringar i modetrender, säsongs- och vädervariationer, konkur-
rens, ökade produktions- och distributionskostnader, intrång 
i immateriella tillgångar samt risker kopplade till miljö- och ar-
betsförhållanden hos bolagets leverantörer och övriga politiska, 
legala och ekonomiska förhållanden i de länder där bolaget är 
verksamt.

finansiella risker inkluderar valutakursförändringar samt 
risken att ett eventuellt framtida kapitalbehov ej kan åtgärdas 
vid tidpunkt då behovet uppstår eller till förmånliga villkor för 
bolaget och dess aktieägare.

riskfaktorer relaterade till aktier och teckningsoptioner som 
erbjuds i föreliggande nyemission inkluderar ökad koncentration 
av ägandet till en mindre grupp aktieägare, utebliven utdelning, 
kursfluktuationer och brist på likviditet i marknaden för wedins-
aktien samt att de teckningsoptioner som erbjuds genom före-
liggande nyemission endast berättigar till omräkning i händelse 
av sammanläggning respektive uppdelning (split) av bolagets 
aktier, vilket kan leda till att värdet av teckningsoptionerna kan 
komma att minska eller helt försvinna.

för en närmare beskrivning av ovanstående riskfaktorer, se 
sid 6–8 i föreliggande prospekt.

NyemissioN av aktier och 
teckNiNGsoPtioNer
vid extra bolagsstämma i wedins den 7 april 2008 beslutades 
om nyemission av högst 30 917 776 aktier och 30 917 776 teck-
ningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktie-
ägare. innehav av två aktier av serie a eller b berättigar till teck-
ning av en s k unit. en unit består av en nyemitterad aktie av 
serie b samt en teckningsoption av serie 2008/2009 berättig-
ande till nyteckning av en aktie av serie b i bolaget.

teckningskursen uppgår till 3,00 sek per unit. avstämnings-
dag för deltagande i emissionen är den 16 april 2008. tecknings-
perioden löper mellan den 22 april–7 maj 2008.

för varje ny aktie som tecknas i emissionen erhålls veder-
lagsfritt en teckningsoption som berättigar till teckning av en ny 
aktie av serie b i wedins till teckningskurs 3,00 sek per aktie. 
teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum 
under en treveckorsperiod efter offentliggörandet av bolagets 
delårsrapporter och bokslutskommuniké, dock senast den 30 
april 2009. handel med teckningsoptioner beräknas inledas i 
början av juni 2008. 

genom föreliggande nyemission tillförs bolaget cirka 92,8 
msek före emissionskostnader. vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 
92,8 msek. 

bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 
24,1 msek från bolagets huvudaktieägare varenne ab, celox 
s.a. samt originat ab, vilka tillsammans äger cirka 26 procent 
av aktiekapitalet. därutöver har dessa aktieägare utställt emis-
sionsgarantier upp till ett belopp om cirka 68,6 msek. teck-
ningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sam-
manlagt det totala emissionsbeloppet.

nyemissionen genomförs mot bakgrund av det förändrings-
arbete i tre steg som wedins lade fast hösten 2006 för att skapa 
den ledande specialisten inom skor och accessoarer i norden. 
förändringsarbetet löper enligt plan och wedins är nu i det tredje 
steget av programmet som fokuserar på försäljning och tillväxt. 
parallellt med förändringsarbetet har marknaden och wedins 
försäljningsutveckling försvagats under de senaste två kvar-
talen, varför styrelsen gör bedömningen att de expansiva sats-
ningar som har påbörjats måste intensifieras och att bolagets 
finansiella ställning måste stärkas. kapitaltillskottet genom ny-
emissionen skall användas för att bidra till offensiva satsningar 
och för att ytterligare effektivisera verksamheten samt för att 
återbetala vissa lån. 
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riskfaktorer

nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för wedins framtida utveckling. risk-
faktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på 
bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. de skall inte heller ses som uttömmande utan 
utgör endast exemplifierande utgångspunkter. 

beskrivningar av wedins verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på 
bolagets ekonomiska utsikter är baserade på bolagets egna bedömningar. sådana beskrivningar 
är till sin natur behäftade med osäkerhet som wedins inte kan råda över, varför inga garantier 
kan lämnas att det som beskrivs i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. wedins kan 
påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra 
riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför bolagets kontroll.

ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare uppmanas därför att utöver den 
information som lämnas i detta prospekt göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra 
potentiella riskfaktorers betydelse för wedins verksamhet och framtida utveckling.

risker reLaterade tiLL verksamheteN
modetrender
wedins verksamhet är i stor utsträckning beroende av kundernas 
preferenser avseende pris, kvalitet och design. wedins lägger 
stora resurser på att kunna erbjuda produkter med stort design-
innehåll och hög kvalitet till ett bra pris. förändringar i mode-
trender sker allt snabbare, vilket ställer stora krav på wedins att 
ha en följsam organisation för att kunna möta dessa förändring-
ar. felbedömningar av modetrender eller för långsam reaktion på 
dessa kan leda till försäljningsnedgångar och utförsäljningar till 
låga marginaler. för öka möjligheten att möta modesvängning- 
ar arbetar wedins med löpande inköp under säsongen. ökad 
tonvikt har även lagts på trendbevakning och produktutveckling.

säsongs- och vädervariationer
wedins verksamhet är känslig för onormala förändringar av 
vädret. produkter köps in till butikerna baserade på normala sä-
songsförändringar och förskjutningar av årstidsväxlingarna kan 
innebära minskad försäljning och utförsäljning till låga margi-
naler. wedins arbetar aktivt med att höja flexibiliteten i inköpsor-
ganisationen för att minska säsongsriskerna.

konkurrens
konkurrensen inom sko- och accessoarbranschen är hård och i 
ständig förändring. konsumentens val av produkt styrs bland an-
nat av varumärkeskännedom, pris, kvalitet och marknadsföring. 
branschen är under konsolidering och flera av wedins konkur-
renter är stora företag med goda finansiella resurser. flera av 
konkurrenterna har även starkare varumärken och högre kund-
lojalitet än wedins. wedins satsar medvetet på att höja mode-
graden i produkterna och upplevelsen i butiken för att öka kund-
lojaliteten och känslan för varumärket.

inköp
bolagets försäljning och vinst är till stor del beroende av att 
samarbetet mellan produktutveckling och inköpsorganisatio-
nen fungerar. stora inköp av fel produkter kan få allvarliga kon-
sekvenser för försäljning och marginaler. wedins arbetar konti-
nuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsarbetet för att minska 

ledtiderna mellan order och leverans till butik. snabbare och mer 
frekventa inköp ökar möjligheterna att ställa om sortimentet vid 
modesvängningar. kina är wedins viktigaste inköpsmarknad, 
varför bolaget har inrättat ett kontor i shanghai för inköps- 
och produktionsstyrning. detta skall bidra till bättre kontroll av 
produktionsenheterna. vidare har wedins sedan ett par år imple-
menterat ett gemensamt inköpssystem för bättre varustyrning 
och effektivare flöden. 

logistik
wedins anlitar aditro logistics borås ab (”aditro”) som leve-
rantör av logistiktjänster. wedins avtal med aditro innehåller en 
bestämmelse enligt vilken aditro under avtalstiden skall vara 
exklusiv leverantör av logistiktjänster till bolaget. avtalet gäller 
tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. avtalet kan sägas 
upp med sex månaders uppsägningstid om fakturerad volym 
avviker mer än 20 procent från någon av de kvantitativa förut-
sättningar som anges i avtalet under en tolvmånadersperiod 
och parterna inte kan uppnå enighet om den prisjustering som 
parterna därvid enligt avtalet är skyldiga att förhandla om. om 
faktiska volymer avviker med mer än 30 procent från de rullande 
tvåmånadersprognoser bolaget skall tillhandahålla, är aditro en-
dast skyldigt att använda sina ”best efforts” för att leverera en-
ligt avtalade servicenivåer. dessutom gäller avtalad servicenivå 
endast under förutsättning att inkommande enheter ryms inom 
den lagda prognosen och inte överstiger den maximala leverans-
kapaciteten. 

för det fall bolaget avser att förvärva likartade tjänster skall 
aditro erbjudas att tillhandahålla tjänsterna, varvid bolaget en-
dast skall ha rätt att förvärva de efterfrågade tjänsterna från 
tredje man om aditro avböjer att tillhandahålla dem eller om 
parterna inte kan komma överens om villkoren. i så fall skall 
bolaget inte ha rätt att erbjuda tredje part att tillhandahålla tjän-
sterna på för den tredje parten mer förmånliga villkor än de som 
aditro har avböjt.

vid uppsägning av avtalet svarar bolaget för merparten av 
samtliga kostnader som är förknippade med en avveckling. 
samtliga ovan beskrivna bestämmelser förefaller kunna sätta 
bolaget i en situation där wedins i förhållande till aditro kan tvin-
gas acceptera ofördelaktiga villkor. 
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avbrott i logistiksystemet till följd av uppsägning av avtalet 
kan medföra engångskostnader och påverka bolagets resultat 
negativt i det fall bolaget är tvunget att helt byta avtalspartner.

importtullar
koncernen har idag en stor importandel från asien, t ex kina 
och vietnam. import från kina och vietnam är för närvarande 
belastad med importtullar, vilka maximalt kan innebära cirka 17 
procents ökade inköpskostnader på lädervaror. det är osäkert 
hur importtullarna kommer att utvecklas i framtiden och det kan 
inte uteslutas att importtullar kan komma att negativt påverka 
bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning i bety-
dande omfattning.

leverantörsrisker
en stor del av bolagets inköp görs i utvecklingsländer där miljö- 
och arbetsförhållanden väsentligt skiljer sig från de länder där 
produkterna säljs. media har vid ett flertal tillfällen uppmärksam-
mat andra företag där rådande förhållanden hos leverantörer har 
medfört stor negativ publicitet. wedins tillämpar en uppförande-
kod (code of conduct) som behandlar och reglerar frågor som 
rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktions-
relaterade frågor samt miljö. uppförandekoden gäller alla leve-
rantörers och underleverantörers fabriker som tillverkar produk-
ter för wedins. 

personal från wedins gör löpande besök och kontroller hos 
produktionsenheter som bolaget beställer från direkt och får 
därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och 
eventuella brister. revision och genomgång av samarbetet sker 
minst varje år. wedins tar även del av information från inspektion-
er gjorda av andra företag och externa parter avseende produk-
tionsenheter som används för wedins produkter. nya leve- 
rantörer måste säkerställa att de följer wedins riktlinjer för att 
kunna godkännas. i särskilda fall tas hänsyn till att en leverantör 
kan behöva viss tid för att ställa om sin verksamhet. det kan 
trots detta inte uteslutas att någon leverantör skulle brista i upp-
fyllelse av uppförandekoden, vilket skulle kunna leda till negativa 
effekter för efterfrågan på wedins produkter. 

ökade produktions- och distributionskostnader
en stor del av wedins inköp görs i utvecklingsländer där pris-
nivåerna generellt är lägre än i de länder där produkterna säljs. 
utvecklingen i dessa länder går dock snabbt och det finns inga 
garantier för att rådande prisnivåer, och därmed låga inköpspris-
er, består i framtiden. högre inköpspriser, som inte går att kom-
pensera i försäljningspriset, kan få negativa konsekvenser för 
bolagets marginaler och därmed dess resultat.

immateriella rättigheter
varumärkeskännedom är en viktig parameter vid konsumenter-
nas val av produkt, vilket innebär att varumärket är en viktig 
tillgång för bolaget. wedins äger de viktigaste varumärkena och 
firmanamnen som används i marknadsföringen. det kan dock 
inte uteslutas att tredje part skulle kunna göra intrång i wedins 
immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter erhållna 
genom licens, vilket skulle kunna försvaga bolagets varumärken 
på marknaden. rättsliga kostnader som kan uppkomma till följd 

av en sådan händelse kan vara betydande och utgången av ett 
eventuellt domslut kan inte garanteras ge wedins rätten till de 
immateriella rättigheterna. 

internationell verksamhet och internprissättning
wedins verksamhet är utsatt för olika risker till följd av försälj-
ning av produkter i flera länder. följaktligen kan wedins framtida 
resultat påverkas av en rad faktorer, bland andra införande av ju-
ridiska, skatte- eller ekonomiska pålagor på bolaget, förändring-
ar i ett lands eller en regions politiska, legala eller ekonomiska 
förhållanden, handelsrestriktioner och krav på import- eller ex-
portlicenser, svårigheter att bemanna och leda den internationel-
la verksamheten, otillräckligt skydd av immateriella rättigheter, 
oförutsedda förändringar i lagstiftningen samt statliga restrik-
tioner angående återförande av kapital. 

inga garantier kan lämnas för att wedins verksamhet inte 
kan komma att påverkas negativt i betydande omfattning av 
denna typ av faktorer. det är viktigt för wedins att ha strategier 
för dessa händelser i samtliga länder där bolaget bedriver verk-
samhet. om wedins inte tillräckligt snabbt kan identifiera och 
agera på dessa risker kan det få betydande negativ effekt på 
bolagets tillväxt, marginaler och finansiella ställning.

wedins bedriver sin internationella verksamhet genom ett 
antal dotterbolag i olika länder. bolaget tillämpar internprisstrate-
gier, vilka är baserade på tolkningar av gällande skattelagar, skat-
teavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berör-
da skattemyndigheters krav. bolaget eftersträvar att säkerställa 
att internförsäljningen av wedins produkter och tillhandahållande 
av tjänster över nationsgränserna företas i överensstämmelse 
med alla tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser. om 
bolagets tolkning av dessa lagar, skatteavtal, bestämmelser el-
ler deras tillämplighet för wedins är felaktig, om en eller flera 
myndigheter framgångsrikt hävdar motstridande krav avseende 
möjligheten att beskatta wedins vinster eller om tillämpliga la-
gar, fördrag, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning 
av dessa eller administrativa praxis därtill ändras, kan wedins 
effektiva skattesats komma att öka, vilket skulle kunna påverka 
bolagets resultat negativt i betydande omfattning.

FiNaNsieLLa risker
valutakursförändringar
valutakursförändringar påverkar wedins verksamhet på flera 
sätt:

transaktionsexponering: resultatet påverkas när försäljning 
och inköp görs i olika valutor. bolagets största inköpsvaluta 
är usd följt av eur och övriga valutor. 
omräkningsexponering: resultatet påverkas när resultaten 
i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor.

all transaktionsrisk i wedinskoncernen är centraliserad till mo-
derbolaget och verksamheten i dotterbolagen bedrivs i lokal 
valuta. varuinköp kontrakteras vanligen tre till sex månader före 
leverans. för att minska valutarisken säkrar wedins en stor 
andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta.  
wedins finanspolicy anger att minst 80 procent av kontrakterade 
flöden i usd och eur skall säkras.

•

•

riskfaktorer
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riskfaktorer

framtida kapitalbehov
styrelsen för wedins har gjort bedömningen att föreliggande 
nyemission är tillräcklig för att genomföra det påbörjade förän-
dringsarbetet, intensifiera påbörjade expansiva satsningar samt 
stärka bolagets finansiella ställning. det kan dock inte uteslutas 
att bolaget inte kommer att kunna generera tillräckligt med egna 
vinstmedel för framtida finansiering och därmed behöva söka 
nytt externt kapital. det kan heller inte garanteras att kapital kan 
anskaffas då behov uppstår och att villkoren för eventuell fram-
tida finansiering är godtagbara för bolaget och dess ägare.

risker reLaterade tiLL aktier och 
teckNiNGsoPtioNer som erbJuds i 
FÖreLiGGaNde NyemissioN
ägare med betydande inflytande
efter föreliggande emission kommer ett mindre antal aktieägare 
att tillsammans äga en väsentlig del av samtliga utestående ak-
tier i bolaget. skulle en stor del av i emissionen utställda ga-
rantier behöva tas i anspråk av bolaget blir koncentrationen av 
aktier hos ett mindre antal ägare ännu större. dessa aktieägare 
har tillsammans möjlighet att utöva väsentligt inflytande över 
de ärenden som hanteras vid wedins bolagsstämmor. koncen-
trationen av ägandet kan vara till nackdel för mindre aktieägare 
i bolaget om dessa har intressen som avviker från majoritets-
ägarnas intressen i bolaget. 

utebliven utdelning
storlek och tidpunkt för eventuell utdelning föreslås av styrelsen 
för wedins. styrelsen kommer att väga in flera faktorer i sitt 
övervägande, däribland verksamhetens utveckling och resultat, 
finansiell ställning, förväntat och aktuellt kapitalbehov samt ex-
pansions- och förvärvsplaner. som en konsekvens av minskning- 
en av aktiekapitalet som beslutades vid extra bolagsstämma 
den 7 april 2008 får utdelning inte beslutas under en period av 
tre år efter registrering av minskningsbeslutet hos bolagsverket 
om inte bolagets aktiekapital dessförinnan ökats med ett belopp 
motsvarande minst minskningsbeloppet eller om bolagsverket, 
eller i tvistiga fall domstol, lämnar tillstånd till utdelning. 

likviditetsbrist i marknaden för wedins aktie
det kan inte garanteras att likviditeten i wedins aktie kommer 
att vara tillräckligt hög och det är inte möjligt att förutse intresset 
för aktien i marknaden. om likviditeten i aktien är låg kan det in-
nebära svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav.

fluktuationer i aktiekursen
aktiekursen i wedins aktie kan komma att fluktuera kraftigt som 
en följd av bland annat resultatvariationer i bolagets kvartalsrap-
porter, det allmänna konjunkturläget samt marknadens intresse 
för wedins aktie.

omräkningsvillkor avseende teckningsoptioner
villkoren avseende teckningsoptioner av serie 2008/2009 med-
ger omräkning endast i händelse av sammanläggning eller upp-
delning (split) av bolagets aktier. skulle bolaget under tecknings-
optionens löptid genomföra en nyemission eller fondemission 
eller annan bolagshändelse som i normala fall skulle föranleda 
omräkning av villkoren, kan värdet av teckningsoptionerna kom-
ma att minska eller gå förlorat.
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inbjudan till teckning av 
aktier och teckningsoptioner i 
wedins skor & accessoarer ab
vid extra bolagsstämma i wedins skor & accessoarer ab den 
7 april 2008 beslutades att genomföra en nyemission av aktier 
och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga 
aktieägare. 

innehav av två (2) aktier av serie a eller b på avstämningsda-
gen den 16 april 2008 berättigar till teckning av en (1) s k unit. 
en unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie b samt en 
(1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigande till nyteck-
ning av en (1) aktie av serie b i bolaget. teckningskursen uppgår 
till 3,00 sek per unit. teckningsperioden löper mellan den 22 
april–7 maj 2008.

bolagstämmans beslut innebär en ökning av aktiekapi-
talet med högst 92 753 328 sek genom nyemission av högst 
30 917 776 aktier av serie b, envar med ett kvotvärde om 3,00 
sek. 

bolagsstämmans beslut innebär vidare en emission av 
högst 30 917 776 teckningsoptioner av serie 2008/2009. för 
varje ny aktie av serie b som tecknas i företrädesemissionen 
erhålls vederlagsfritt en teckningsoption som berättigar till teck-
ning av en ny aktie av serie b till en teckningskurs om 3,00 sek, 
motsvarande aktiens kvotvärde. teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum under en treveckorsperiod efter 
offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 
2007/08, bokslutskommunikén för 2007/08 samt delårsrappor-
terna för första och andra kvartalet 2008/09, dock senast den 
30 april 2009. vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 
kommer aktiekapitalet att öka med 92 753 328 sek genom 
emission av 30 917 776 aktier av serie b. 

föreliggande nyemission föregicks av beslut vid extra 
bolagsstämma den 7 april 2008 om minskning av aktiekapitalet 
om totalt 123 671 106 sek för förlusttäckning respektive över-
föring till fritt eget kapital för att möjliggöra teckning av aktier 
till emissionskursen om 3,00 sek per aktie. härigenom mins-
kas aktiens kvotvärde från 5,00 sek till 3,00 sek per aktie.1 
aktiekapitalet kommer genom föreliggande nyemission och 
vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner att öka med 
sammanlagt högst 185 506 656 sek från 185 506 659 sek till 
371 013 315 sek.

genom föreliggande nyemission tillförs bolaget cirka 92,8 
msek före emissionskostnader.2 vid fullt utnyttjande av samtli-

stockholm den 11 april 2008

wedins skor & accessoarer ab (publ)
styrelsen

ga teckningsoptioner kommer wedins att tillföras ytterligare 
cirka 92,8 msek.

bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 
24,1 msek från bolagets huvudaktieägare varenne ab, celox 
s.a. samt originat ab, vilka tillsammans äger cirka 26 procent 
av aktiekapitalet. därutöver har dessa aktieägare utställt emis-
sionsgarantier upp till ett belopp om cirka 68,6 msek. tecknings-
förbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt 
det totala emissionsbeloppet. garantiersättningen uppgår till sju 
(7) procent av garanterat belopp. vid extra bolagsstämma den 7 
april 2008 erhöll styrelsen bemyndigande att under tiden fram 
till och med nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 
1 600 000 aktier av serie b, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, för att möjliggöra för bolaget att erlägga garan-
tiersättningen i form av nyemitterade aktier i bolaget. vid fullt 
utnyttjande av bemyndigandet kommer bolagets aktiekapital att 
öka med 4 800 000 sek.

föreliggande nyemission, samt under förutsättning att samtli-
ga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nyemitterade ak-
tier av serie b och att ovanstående bemyndigande utnyttjas i 
sin helhet, medför sammanlagt en utspädning om cirka 50,6 
procent av aktiekapitalet och cirka 50,5 procent av rösterna i 
bolaget, beräknat som de nyemitterade aktiernas andel av totalt 
antal aktier och röster i bolaget efter genomförda emissioner.

härmed inbjuds aktieägarna att teckna aktier och tecknings-
optioner i wedins i enlighet med villkoren i detta prospekt. för 
ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upp-
rättats av styrelsen för wedins med anledning av föreliggande 
nyemission av aktier och teckningsoptioner. styrelsen avser att 
redovisa utfallet av emissionen genom pressmeddelande så 
snart som möjligt efter teckningstidens utgång.

styrelsen för wedins är ansvarig för den information som 
lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga för-
siktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna 
i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av wedins som 
skapas genom prospektet.

1 registrering av minskningen av aktiekapitalet kommer att ske i samband med registrering vid bolagsverket av föreliggande nyemission. denna registrering beräknas 
ske i slutet av maj 2008.
2 kostnader i samband med föreliggande nyemission beräknas uppgå till cirka 7,5 msek, varav cirka 4,8 msek utgör ersättning för utställda emissionsgarantier.
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bakgrund och motiv

styrelsen i wedins lade hösten 2006 fast ett tydligt förändrings-
program i tre steg för att skapa den ledande specialisten inom 
skor och accessoarer i norden. bolaget har med framgång 
genomfört de första två faserna, med bland annat stora kost-
nadsnedskärningar och omstrukturering av såväl butiksnät som 
organisation. vidare har inköpsarbetet effektiviserats väsentligt 
bland annat med ökande bruttovinstmarginaler som resultat. 
förändringsarbetet löper planenligt och wedins är nu i steg tre 
av programmet som fokuserar på försäljning och tillväxt, såväl 
organisk som genom förvärv. som ett första steg i satsningen 
på tillväxt genomförde wedins i oktober 2007 ett förvärv av det 
norska accessoarföretaget morris.

parallellt med förändringsarbetet har marknaden, och wedins 
försäljningsutveckling, försvagats under de senaste två kvar-
talen. mot bakgrund av detta har styrelsen sett över förändrings-
arbetet och bedömer nu att det är nödvändigt att intensifiera 
de expansiva satsningar som påbörjats. för att möjliggöra en 
expansiv utveckling, gör styrelsen bedömningen att bolagets 
finansiella ställning måste stärkas. 

genom föreliggande nyemission av aktier och tecknings- 
optioner tillförs wedins initialt cirka 92,8 msek före emissions-
kostnader eller sammanlagt cirka 185,5 msek om samtliga teck- 
ningsoptioner utnyttjas. kapitaltillskottet skall användas för att 
bidra till offensiva satsningar och för att ytterligare effektivisera 
verksamheten samt för att återbetala vissa lån. 

för att stärka bolagets marknadsposition och för att genom-
föra en omvandling av butikerna inom accentkedjan till det nya 

stockholm den 11 april 2008

wedins skor & accessoarer ab (publ)
styrelsen

butikskonceptet har wedins för avsikt att genomföra en större 
investering i sina butiker, vilket bedöms uppgå till minst 30 
msek under en ettårsperiod. avseende rizzo ser bolaget möj-
ligheter att växla upp expansionen både genom en konceptuell 
och geografisk breddning. 

wedins avser även öka takten i integrationsprocessen för 
att snabbare dra nytta av de skalfördelar och synergier som 
förvärvet av den norska accessoarkedjan morris väntas leda till. 
bedömningen är att det accelererade integrationsarbetet gör att 
den totala kostnaden för integrationsarbetet uppgår till 10 msek 
totalt, jämfört med tidigare uppskattade 5 msek. synergier om 
20 msek årligen väntas därmed uppnås redan från och med 
januari 2009.

därutöver planerar wedins att genomföra ytterligare kost-
nadsnedskärningar och öka effektiviteten såväl i varuhantering 
som i butik, vilket kan komma att medföra mindre kostnader av 
engångskaraktär.

slutligen planerar styrelsen att efter genomförd nyemis-
sion lösa reverslån om sammanlagt 30 msek som löper med 
13,5 procents ränta och som upptogs i samband med förvärvet 
av morris. därutöver bedöms kapitaltillskottet säkra de sä-
songsmässiga påfrestningar av likviditeten som är vanliga i en 
detaljhandelsverksamhet som wedins.

sammantaget bedömer styrelsen att kapitaltillskottet genom 
föreliggande nyemission är nödvändigt för att säkerställa ett 
framgångsrikt genomförande av en fortsatt expansiv utveckling 
av wedins.
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villkor och anvisningar

FÖretrÄdesrÄtt tiLL teckNiNG
den som på avstämningsdagen den 16 april 2008 är registrerad 
som aktieägare i wedins skor & accessoarer ab äger rätt att 
teckna aktier och teckningsoptioner. innehav av två (2) aktier av 
serie a eller b berättigar till teckning av en (1) s k unit. en unit 
består av en (1) nyemitterad aktie av serie b och en (1) tecknings- 
option av serie 2008/2009 berättigande till nyteckning av en (1) 
aktie av serie b i bolaget. 

teckNiNGskurs
teckningskursen uppgår till 3,00 sek per unit. courtage utgår 
ej.

avstÄmNiNGsdaG
avstämningsdag hos vpc för företrädesrätt att delta i emissio-
nen är den 16 april 2008. sista dag för handel med wedins aktie 
med rätt att delta i emissionen är den 11 april 2008. 

uNitrÄtter
rätten att teckna units utövas med stöd av s k uniträtter. den 
som på avstämningsdagen enligt ovan är registrerad som ak-
tieägare erhåller uniträtter. aktieägare erhåller en (1) uniträtt för 
varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie a eller b. två 
(2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

haNdeL med uNitrÄtter
handel med uniträtter kommer att ske på omX nordiska börs 
under perioden 22 april–2 maj 2008. bank eller fondkommis-
sionär handlägger förmedling av köp eller försäljning av uniträt-
ter. den som önskar köpa eller sälja uniträtter skall därför vända 
sig till sin bank eller fondkommissionär.

teckNiNGstid
anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträtter 
skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden 22 
april–7 maj 2008. observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogilti-
ga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. 
outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive 
aktieägares vp-konto utan avisering från vpc. för att förhindra 
förlust av värdet på uniträtterna måste dessa antingen utnyttjas 
för teckning av units senast den 7 maj 2008 eller säljas senast 
den 2 maj 2008.

emissionsgaranterna skall, av emissionstekniska skäl, 
äga rätt att teckna de units som ej tecknats med eller utan 
företrädesrätt fram till och med den 16 maj 2008. 

styrelsen för wedins äger rätt att förlänga den tid under 
vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.

iNFormatioN tiLL 
direktreGistrerade aktieÄGare
de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 
av vpc för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. av den för-
tryckta emissionsredovisningen framgår bl a antalet erhållna 
uniträtter.

den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken sär-
skilt förda förteckningen över panthavare m fl erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. någon separat 
vp-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares vp-
konto kommer ej att skickas ut.

iNFormatioN tiLL 
FÖrvaLtarreGistrerade aktieÄGare
de aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistre-
rade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissions-
redovisning från vpc. teckning och betalning skall avseende för-
valtarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller fondkommissionär.

teckNiNG och betaLNiNG med 
stÖd av uNitrÄtter
anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom 
samtidig kontant betalning. observera att det kan ta upp till tre 
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. anmälnings-
sedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före 
sista teckningsdagen. teckning och betalning skall ske i enlighet 
med något av nedanstående alternativ:

1.   förtryckt inbetalningsavi från vpc
i det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter ut-
nyttjas för teckning av units skall den förtryckta inbetalningsavin 
från vpc användas som underlag för anmälan om teckning 
genom betalning. den särskilda anmälningssedeln skall därmed 
inte användas. inga tillägg eller ändringar får göras i den på in-
betalningsavin förtryckta texten. anmälan är bindande.

2.   särskild anmälningssedel
i det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av 
andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som 
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från vpc, skall sär-
skild anmälningssedel användas. anmälan om teckning genom 
betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på 
den särskilda anmälningssedeln. den förtryckta inbetalningsavin 
från vpc skall därmed inte användas. särskild anmälningssedel 
kan beställas från erik penser fondkommission via telefon, e-
post eller hemsidan.

särskild anmälningssedel skall vara erik penser fondkommis-
sion tillhanda senast kl 17.00 den 7 maj 2008. endast en anmäl-
ningssedel per person eller firma kommer att beaktas. i det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. ofullständig eller felaktigt ifylld särskild an-
mälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. anmälan 
är bindande.
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ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
erik penser fondkommission
emissioner/wedins
box 7405
103 91 stockholm

besöksadress:  biblioteksgatan 9
telefon:   08-463 80 00
e-post:   emission@penser.se
hemsida: www.penser.se/wedins

teckNiNG utaN stÖd av uNitrÄtter
i det fall samtliga uniträtter som tilldelats aktieägare inte utnyttjas 
skall tilldelning av ej tecknade units i första hand ske pro rata till 
aktieägare som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande 
till det antal uniträtter som dessa aktieägare utnyttjat för teck-
ning av units. återstående units skall i andra hand tilldelas per-
soner som anmält intresse att teckna units utan företrädesrätt 
pro rata i förhållande till antalet units enligt intresseanmälan. 
tilldelning av units till emissionsgaranter skall endast ske till 
den del samtliga units inte har kunnat fördelas till övriga som 
tecknat units med eller utan företrädesrätt enligt ovan.

anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter skall 
ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av 
units med stöd av uniträtter, dvs 22 april–7 maj 2008. intres-
seanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter skall göras på 
anmälningssedel som ifylls, undertecknas och därefter skickas 
eller lämnas till erik penser fondkommission med adress enligt 
ovan. anmälningssedel kan beställas från erik penser fondkom-
mission via telefon, e-post eller hemsidan. 

anmälningssedeln skall vara erik penser fondkommission 
tillhanda senast kl 17.00 den 7 maj 2008. endast en anmäl- 
ningssedel per person eller firma kommer att beaktas. i det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. ofullständig eller felaktigt ifylld särskild an-
mälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. anmälan 
är bindande.

besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna 
på denna. meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldel-
ning.

utLÄNdska aktieÄGare
aktieägare som är bosatta utanför sverige och som önskar delta 
i emissionen skall sända den förtryckta inbetalningsavin, i det 
fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas, eller särskild anmäl-
ningssedel, om ett annat antal uniträtter utnyttjas, tillsammans 
med betalning till adress enligt ovan.

betalning skall erläggas till erik penser fondkommissions 
bankkonto i seb med iban-nummer se07 5000 0000 0522 
1100 0436 och swift-adress essesess.

observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift-
ningen i usa, australien, japan, kanada, nya Zeeland och syd-
afrika riktas inget erbjudande att teckna units till aktieägare eller 
andra med registrerad adress i något av dessa länder. aktieä-
gare med registrerad adress i något av dessa länder kommer att 
erhålla likvid från försäljning av erhållna uniträtter, efter avdrag 

för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade 
varit berättigade till. utbetalning av sådan försäljningslikvid kom-
mer ej att ske om nettobeloppet understiger 200 sek.

betaLd teckNad uNit (btu)
teckning genom betalning registreras hos vpc så snart detta kan 
ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. 
därefter erhåller tecknaren en vp-avi med bekräftelse att inbok-
ning av betalda tecknade units (btu) har skett på tecknarens 
vp-konto. aktieägare som har sitt innehav förvaltaregistrerat via 
depå hos bank eller fondkommissionär delges information från 
respektive förvaltare.

haNdeL med btu
handel med btu kommer att ske på omX nordiska börs från 
den 22 april 2008 fram till dess att bolagsverket har registre-
rat emissionen. denna registrering beräknas ske i slutet av maj 
2008.

LeveraNs av aktier 
och teckNiNGsoPtioNer
btu kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så 
snart emissionen har registrerats av bolagsverket. efter denna 
registrering kommer btu att bokas ut från respektive vp-konto 
och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild avise-
ring. sådan ombokning beräknas ske i början av juni 2008.

haNdeL med aktier 
och teckNiNGsoPtioNer
wedins aktie av serie b är upptagen till handel på omX nordiska 
börs. bolaget handlas under kortnamnet wed b och isin-kod 
se0000396822. en handelspost utgörs fr o m den 14 april 2008 
av 2 000 aktier.

de nyemitterade teckningsoptionerna kommer att bli föremål 
för handel på omX nordiska börs, under förutsättning att sprid-
ningskravet är uppfyllt. handel i nyemitterade aktier och teck-
ningsoptioner beräknas inledas i början av juni 2008.

rÄtt tiLL utdeLNiNG
de nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med 
för räkenskapsåret 2007/08. aktier som emitteras efter teckning 
med stöd av teckningsoptioner av serie 2008/2009 berättigar till 
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
eller den dag då aktieägare är införd i aktieboken och därmed 
berättigad till utdelning, som infaller närmast efter att teckning 
av aktier har verkställts.

vinstutdelning får inte beslutas under en period av tre år 
efter registreringen av minskningsbeslutet vid bolagsverket 
om inte bolagets aktiekapital dessförinnan ökats med ett be-
lopp motsvarande minst minskningsbeloppet, eller bolagsver-
ket, eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd därtill. aktiekapi-
talet kan komma att återställas dels genom den föreliggande 
företrädesemissionen av aktier, dels genom utnyttjande av de 
teckningsoptioner som föreslås utges i företrädesemissionen 
och dels genom utnyttjande av det bemyndigande för styrelsen 

villkor och anvisningar
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villkor och anvisningar

att utge ytterligare aktier i bolaget som beslutats på den extra 
bolagsstämman den 7 april 2008.

utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av vpc eller, 
för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive för-
valtares rutiner.

teckNiNGsFÖrbiNdeLser 
och emissioNsGaraNtier
bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 
24,1 msek från bolagets huvudaktieägare varenne ab, celox 
s.a. samt originat ab, vilka tillsammans äger cirka 26 procent 
av aktiekapitalet. därutöver har dessa aktieägare utställt emis-
sionsgarantier upp till ett belopp om cirka 68,6 msek. teck-
ningsförbindelserna och emissionsgarantierna motsvarar sam-
manlagt det totala emissionsbeloppet. 

garantiersättningen uppgår till sju (7) procent av garanterat 
belopp. vid extra bolagsstämma den 7 april 2008 erhöll sty-
relsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, emittera högst 1 600 000 aktier av serie b att 
erläggas som ersättning för utställda garantier. för mer informa-
tion avseende teckningsförbindelser och emissionsgarantier, se 
sid 51 i föreliggande prospekt.

emissioNsiNstitut
erik penser fondkommission agerar emissionsinstitut med 
anledning av föreliggande emission samt i samband med emis-
sion av aktier i wedins genom teckning med stöd av tecknings-
optioner av serie 2008/2009.

viLLkor FÖr teckNiNGsoPtioNer
innehav av en (1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigar 
till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie b till en tecknings- 
kurs om 3,00 sek. teckning av aktier med stöd av tecknings-
optioner kan äga rum under en treveckorsperiod efter offentlig-
görandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2007/08, 
bokslutskommunikén för 2007/08 samt delårsrapporterna för 
första och andra kvartalet 2008/09, dock senast den 30 april 
2009. 

teckningskursen respektive det antal aktier som tecknings-
optionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas 
endast vid sammanläggning och uppdelning (split) av bolagets 
aktier. observera att teckningsoptionerna ej medger omräkning 
av villkoren vid annan bolagshändelse än sammanläggning re-
spektive uppdelning (split) av bolagets aktier.

för fullständiga villkor avseende teckningsoptioner av serie 
2008/2009, se sid 52–54 i föreliggande prospekt. 
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vd har ordet

wedins förändringsarbete för att skapa den ledande specialisten 
inom skor och accessoarer i norden fortgår. det har inneburit 
genomgripande förändringar inom i princip alla verksamhetsom-
råden. kostnadsnedskärningar, omstruktureringar och effektivi-
seringar har börjat ge positiva effekter – men att vända utveck-
lingen tar tid.

den senaste tiden har präglats av ett intensivt arbete med 
att förbättra våra tre affärsområden och integrera den nyligen 
förvärvade accessoarkedjan morris med vår befintliga norska 
verksamhet. morris, med sina 38 butiker, införlivades i wedins-
koncernen i oktober 2007 och det pågår ett omfattande arbete 
för att uppnå en optimal integrering av organisation, lagerhåll-
ning, sortiment och butiksnät.

det nya konceptet för koncernens accessoarerbjudande, 
accent, lanserades i februari och två butiker uppgraderades till 
flaggskeppsbutiker med det nya butiksmaneret i stockholm och 
göteborg. samtidigt skyltades samtliga accentbutiker i sverige 
och finland om och övriga butiker skall utvecklas successivt till 
det nya konceptet. det känns mycket bra att nu tydligare kunna 
kommunicera varje butikskedjas specifika erbjudande. jag kan 
också konstatera att utvecklingen inom morris är positiv – vilket 
ger oss stöd för att affären var logisk och att vi därmed tog ett 
expansivt steg i rätt riktning. accessoarer har generellt sett en 
högre bruttomarginal och högre genomförsäljning än skor.

mycket har som sagt genomförts, men försäljningsutveck-
lingen är alltjämt trögare än vi önskat. koncernen tappade 7 pro-
cent totalt i jämförbara enheter under första halvåret 2007/08 
jämfört med samma period föregående år. samtidigt håller vi 
hårt i kostnaderna och resultatet för första halvåret hamnar i när-
heten av föregående års resultat. vi har under våren genomfört 
förändringar inom koncernens försäljningsavdelning – allt i syfte 
att ytterligare öka trycket i våra butiker. jag kan konstatera att de 
koncept som klarar sig bäst är de där vi har ett mer särpräglat 

och nischat erbjudande. det är också ett bevis på att vår strate-
giska inriktning som nischaktör är rätt; vi har ett tydligt mål som 
gör att vi nu accelererar våra offensiva satsningar. detta kräver 
nytt kapital. 

kapitaltillskottet skall bidra till att öka våra investeringar i det 
befintliga butiksnätet, främst inom accent. vi kan se att upp-
dateringen av butiksbeståndet inte fått högsta prioritet under 
senare år – och för en modeinriktad verksamhet med krävande 
konsumenter är det oerhört viktigt att ha fräscha och moderna 
butiker. för att stärka bolagets marknadsposition och för att om-
vandla butikerna inom accentkedjan till det nya butikskonceptet 
vill vi därför genomföra en större investering i våra butiker under 
en koncentrerad tidsperiod.

vi vill också accelerera integreringen av morris för att fullt 
ut integreras i koncernen från den 1 januari 2009 – allt för att 
snabbare kunna dra nytta av de skalfördelar och synergier som 
förvärvet väntas leda till. de årliga synergier vi identifierat om 
20 msek väntas därmed istället uppnås redan från och med 
kalenderåret 2009, nästan ett år tidigare än beräknat. 

vad gäller rizzo, inom det övre pris- och kvalitetssegmen-
tet, ser vi möjligheter att växla upp expansionen både genom 
en konceptuell och geografisk breddning. som ett led i vår 
tillväxtambition tecknade vi i mars avtal om att lansera rizzos 
varuhuskoncept i ett nytt högklassigt varuhus i centrala oslo. 
invigning beräknas ske i februari 2009. 

vi har alltså genomfört stora delar av förändringsprogram-
met och det är bra att vi fått ordning och reda, effektivare pro-
cesser och en kostnadsmedvetenhet i organisationen. ändå är 
vi självklart inte nöjda med takten i förändringsarbetet – men 
vi är övertygade om att vår strategi är rätt. med nytt kapital får 
vi den finansiella handlingsfrihet som behövs för våra fortsatta 
satsningar. vi ska bli den ledande specialisten inom skor och ac-
cessoarer i norden. 

stockholm i april 2008

per thelin
verkställande direktör
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marknadsöversikt

marknaden för skor och accessoarer i norden är mycket fragmenterad och wedins möter konkur-
rens från såväl övriga nationella detaljhandelskedjor som mindre fristående butiker. generellt kan 
en konsolideringstrend på marknaden observeras, varigenom detaljhandelskedjor tar marknadsan-
delar från traditionella skofackhandlare.

en positiv tillväxt i ekonomin med ökade disponibla inkomster och konsumtion som följd har 
medfört att detaljhandeln har haft en god försäljningstillväxt under de senaste åren. utvecklingen 
under det innevarande året beräknas vara fortsatt god, även om försäljningen inom skofackhandeln 
under slutet av 2007 och inledningen av 2008 har uppvisat svängningar, främst till följd av säsongs- 
och vädervariationer, där den milda vintern har inneburit lägre snittköp och därmed lägre volymer.

informationen i detta avsnitt baseras på statistik från officiella källor och, där inget särskilt 
anges, på bolagets bedömningar.

markNadsstruktur
skohandeln i sverige såväl som i övriga norden är mycket frag-
menterad med ett stort antal fristående butiker som varierar i 
profil med avseende på produktutbud, pris, målgrupp, service-
grad samt hur produkterna presenteras i butik. därtill finns lik-
som wedins ett antal större butikskedjor med ett butiksnät som 
täcker hela eller delar av landet.

fristående butiker
fristående butiker är vanligtvis oberoende företag med en el-
ler flera enskilda ägare. de fristående butikerna varierar i profil 
med avseende på produktutbud, pris, målgrupp, presentation 
av produkterna i butik samt servicegrad. butikerna kan skilja sig 
mycket åt, framförallt vad avser försäljningsvolym. fristående 
butiker förekommer såväl i form av mindre boutiquer med ett 
exklusivt sortiment och mycket små försäljningsvolymer, som i 
form av s k factory outlets med mycket stora volymer av lågpris-
varor och rabatterade varor ur äldre kollektioner.

butikskedjor
kedjekonceptet är ett vanligt sätt att organisera ett skohandels-
företag för att skapa möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar. 
butikskedjorna ägs och styrs vanligtvis av en gemensam ägare 
och kan vara rikstäckande eller verksamma inom ett mindre geo- 
grafiskt område i en del av landet. butikerna drivs på ett en-
hetligt sätt för att konsumenterna skall kunna identifiera varu- 
märke och image, oberoende av var butiken är belägen. ofta 
centraliseras såväl inköp som marknadsföring i syfte att uppnå 
stordrifts- och samordningsfördelar mellan butikerna.

marknadskonsolidering
i likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den 
nordiska sko- och accessoarhandeln att konsolideras. detaljhan-
delskedjor med tydliga butikskoncept och starka varumärken 
har under det senaste decenniet tagit marknadsandelar från en-
skilda fackhandlare. såväl antalet företag inom skohandeln som 
antalet försäljningsställen har minskat sedan 1995. andelen 
företag med upp till fyra anställda uppgår dock till cirka 80 pro-
cent av hela den svenska skomarknaden. antalet konkurser på 
den svenska skomarknaden har under en period stadigt minskat 
för att på senaste tiden öka igen. genomsnittlig bruttomarginal 
för svenska skoföretag ligger mellan 40 och 50 procent och ökar 

med antalet anställda. genomsnittlig omsättning per anställd 
ligger mellan 1 200 ksek och 1 600 ksek och ökar med an-
talet anställda (handelns utredningsinstitut (hui), branschfakta 
2007).

internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande 
mellan sko- och accessoarhandeln. det förändrade köpmön-
stret, där konsumenterna köper allt fler skor och accessoarer, 
samt företrädesvis båda produktgrupper på ett och samma 
inköpsställe, innebär ökade fördelar för aktörer som, i likhet med 
wedins, har båda kategorier i sitt produktsortiment. utveckling-
en medför emellertid även att fler aktörer blir verksamma på den 
kombinerade marknaden för skor och accessoarer.

producenter och leverantörer 
skoindustrin är uppdelad i flera led med olika aktörer. den tradi-
tionella värdekedjan, producent – leverantör/grossist – detaljist, 
existerar fortfarande för vissa delar av marknaden men i allt 
större utsträckning handhar de stora detaljisterna sina egna leve- 
ranser, ofta direkt från producent.

skotillverkning är fortfarande till stor del hantverkarmässig 
och producenterna är oftast fristående fabriker som tillverkar 
på order från beställaren. majoriteten av de europeiska produ-
centerna finns i portugal, italien och rumänien. i asien finns 
skoproducenter i främst kina, indien och vietnam.

de fåtal skogrossister som finns i sverige har ett brett sorti-
ment och vänder sig främst till de fristående butikerna. inköpen 
blir generellt sett betydligt dyrare då de sker genom grossist än 
om inköpen sker direkt från producent.

en annan typ av leverantör är agenter. i jämförelse med an-
dra europeiska länder har sverige ett stort antal agenter, vilket 
beror på dels att dessa framgångsrikt har anpassat sitt sortiment 
till den svenska marknaden, dels att påslaget på inköp av varor 
är lägre än för inköp genom grossister.

koNkurreNter  
inom skomarknadens övre prissegment, där wedins är repre-
senterat av affärsområdet rizzo, består konkurrenterna i sverige 
dels av ett antal fristående exklusiva skobutiker i storstäderna, 
dels av kedjorna nilson och scorett. i norge kommer konkur-
rensen inom detta segment främst från fristående butiker. 

inom skohandelns volymsegment, där bolaget är repre-
senterat av affärsområdet wedins med en butikskedja om 74 
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butiker, möter bolaget konkurrens framförallt från din sko, som 
ingår i nilson, i både sverige och norge samt av euro skobutiker 
i norge.

flera större aktörer inom konfektion har under de senaste 
åren lanserat egna skosortiment som komplement till sina re-
spektive klädkollektioner, såsom h&m och lindex. dessa aktör-
er konkurrerar med wedins framförallt inom volymsegmentet.

inom accessoarer, där wedins är verksamt genom affärs-
området accent, kommer konkurrensen i både sverige och 
norge från såväl specialbutiker som varuhus och stormarknader. 
dessutom kompletterar konfektionshandeln, exempelvis genom 
de stora kedjorna h&m, kappahl, lindex och indiska, sitt sorti-
ment med alltfler accessoarer. sportfackhandeln, med kedjor 
såsom intersport och stadium, varuhus som åhléns samt vissa 
stormarknader konkurrerar också med wedins inom såväl skor 
som accessoarer.

koNsumtioNsmÖNster
konsumtionsmönstren avseende skor och accessoarer ser delvis 
olika ut. köp av skor är mer funktionsinriktat – konsumenten har 
för avsikt att söka ett par skor för ett visst ändamål och planerar 
sitt inköp utifrån utbudet i ett antal utvalda butiker. köp av ac-
cessoarer sker mer spontant och mindre planerat, vilket gör det 
mer inspirationsdrivet. inom accessoarer är mönstret vid köp 
av reseeffekter ett undantag, där väskköpet har liknande styr-
mekanismer som skoköp. de senaste åren har en tendens av 
ökat inspirationshandlande observerats även inom skohandeln i 
takt med att skor alltmer betraktas som en modeprodukt som 
varieras ofta. en ytterligare trend är att män bedöms öka sina 
skoinköp, som generellt är betydligt färre än för kvinnor.

tiLLvÄxt och koNsumtioN
i likhet med många andra konsumentvaror påverkas den totala 
efterfrågan av skor och accessoarer av förändringen i den privata 
konsumtionen, vilken i sin tur är kopplad till förändringar i brutto-
nationalprodukten (bnp) och faktorer såsom sysselsättnings-
grad och förändringar i hushållens disponibla inkomster och kon-
sumtionsmönster. säsongs- och vädervariationer påverkar ur ett 
mer kortsiktigt perspektiv efterfrågan och försäljning av skor och 
accessoarer.

god tillväxt i bnp och sysselsättningsgrad
tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande god. från 
andra kvartalet 2008 och framåt förväntas bnp öka något snab-
bare än föregående år och tillväxten beräknas uppgå till 3,0 pro-
cent och 2,8 procent under 2008 respektive 2009, vilket över-
stiger genomsnittet för de senaste decennierna. korrigerat för 
variationer i antalet arbetsdagar mellan åren, vilket bättre avspe-
glar konjunkturutvecklingen, beräknas bnp-tillväxten ha uppgått 
till 2,8 procent för 2007 och förväntas uppgå till 2,7 procent un-
der innevarande år samt till 2,9 procent under 2009 (konjunk-
turinstitutet, ki).

under 2007 ökade antalet sysselsatta i sverige med 2,4 
procent, motsvarande 106 000 personer. under kommande år 
förväntas en dämpning i sysselsättningsutvecklingen och upp-
gången i antalet arbetade timmar. sammantaget bedöms sys-
selsättningen öka med 65 000 personer under 2008 och med 
20 000 personer under 2009. arbetslösheten har minskat under 

de senaste två åren, från 7,7 procent under 2005 till 6,1 pro-
cent av arbetskraften under 2007. för 2008 och 2009 förväntas 
nedgången bromsas och arbetslösheten beräknas uppgå till 5,6 
procent under respektive år (konjunkturinstitutet, ki).

ökade inkomster och konsumtion
prognoser över hushållens disponibla inkomster pekar på en 
ökad köpkraft bland landets konsumenter. 

under den senaste tioårsperioden har hushållens disponibla 
inkomster ökat varje år sedan 1998. sett över den senaste tioårs- 
perioden 1997–2007 ökade hushållens disponibla inkomster 
med 33,6 procent, eller i genomsnitt 2,9 procent per år i reala 
termer (statistiska centralbyrån, scb).

marknadsöversikt

enligt scb och konjunkturinstitutet förväntas bnp-tillväxten uppgå 
till i genomsnitt 2,9 procent under 2008–2009, vilket är i nivå med 
ökningen under perioden 2000–2007, som uppgick till i snitt 3,0 
procent årligen.
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den kraftiga ökningen av konsumtionen under föregående 
år, då hushållens disponibla inkomster ökade med historiskt 
höga 5,5 procent i löpande priser och med 4,1 procent i reala 
termer, avspeglar en fortsatt god inkomstutveckling för hushål-
len (statistiska centralbyrån, scb). en stigande sysselsättning 
och högre löner bidrar till att hushållens reala inkomster förvän-
tas utvecklas positivt även under 2008–2009, trots att inflatio-
nen förväntas bli hög under åtminstone innevarande år. under 
2008 och 2009 förväntas hushållens reala disponibla inkomster 
öka med 2,4 procent respektive 3,1 procent. om och när den 
rådande osäkerheten på de finansiella marknaderna minskar 
bedöms hushållens konsumtion åter öka i snabbare takt (kon-
junkturinstitutet, ki). 

utvecklingen inom detaljhandeln
detaljhandeln utvecklades väl under 2007 och bedöms även 
utvecklas väl den närmaste perioden. handelns utredningsinsti-
tut, hui, gör bedömningen att 2008 blir ett bra år för detaljhan-
deln, med en prognosticerad sammanlagd försäljningstillväxt på 
omkring 5 procent.

under januari 2008 ökade, enligt hui, detaljhandelns totala 
försäljning med 8,2 procent, mätt i löpande priser, jämfört med 
januari föregående år. mätt i volym och med hänsyn tagen till 
antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 4,8 procent. 
livsmedelshandelns kraftiga prisökningar förklarar hälften av de-
taljhandelns tillväxt i januari. mätt i volym är ökningstakten dock 
högre inom sällanköpsvaruhandeln. i fasta kalenderkorrigerade 
priser låg försäljningsutvecklingen inom dagligvaruhandeln på 
3,1 procent i januari medan den uppgick till 6,4 procent inom säl-
lanköpsvaruhandeln. en tydlig trend, som har kunnat observeras 
sedan ett par år tillbaka och som torde vara gynnsam för wedins 
försäljningsutveckling, är att hushållens konsumtion av kläder 
och skor har ökat i större utsträckning än hushållens övriga ut-
gifter (statistiska centralbyrån, scb).

trots en ökad total försäljning inom detaljhandeln har 
marknaden för skor under det senaste halvåret präglats av stora 
svängningar, främst till följd av säsongs- och vädervariationer. 
under perioden september–november 2007 ökade skofackhan-
delns försäljning av skor och accessoarer i sverige med cirka 
2 procent i löpande priser jämfört med föregående år, medan 
december månad 2007 såg en nedgång på 4,6 procent enligt 
huis detaljhandelsindex. i januari 2008 steg åter skofackhan-
delsförsäljningen med 1,9 procent i löpande priser. i februari 
2008 var skofackhandelns försäljning oförändrad jämfört med 
föregående månad. försäljningen inom sko- och accessoarhan-
deln bedöms under innevarande år påverkas negativt av den 
milda vintern, som innebär lägre snittköp och därmed lägre voly-
mer.

marknadsöversikt
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hushållens konsumtion av kläder och skor har ökat i förhållande till 
hushållens övriga utgifter (statistiska centralbyrån, scb).

säsongs- och vädervariationer
säsongs- och vädervariationer är faktorer som kortsiktigt 
påverkar efterfrågan på skor och accessoarer. generellt sett är 
försäljningen som högst under höst och vinter där december tra-
ditionellt sett varit den bästa månaden. den stora realisations-
månaden är januari. maj är generellt en bra försäljningsmånad 
för sommarskor, medan realisationer förekommer under juli och 
augusti med lägre bruttovinstmarginaler som följd. traditionellt 
har januari och februari varit de lönsamhetsmässigt svagaste 
månaderna för sko- och accessoarhandeln.

avser fasta priser med september 2006 som basmånad. sh-stil 
(svensk handel) avser skofackhandelns försäljning för jämförbara 
enheter. hui (handels utredningsinstitut) avser skofackhandelns 
totala försäljning av skor/accessoarer (ej jämförbara enheter).

Skofackhandelns försäljning i Sverige 
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affärsidé, mål och strategi

strateGi 
wedins övergripande mål är att bli nordens ledande specialister 
på skor och accessoarer. 

tillväxten skall främst ske genom att: 
fokusera på försäljning samt växa organiskt och genom 
förvärv 
utveckla erbjudandet inom de tre affärsområdena  
– wedins, accent och rizzo 
erbjuda en attraktiv mix av egna och externa varumärken 
utveckla det befintliga butiksnätet samt expandera till 
utvalda attraktiva butikslägen 
utveckla och motivera personalen genom bland annat  
utbildningssatsningar inom sälj, service och ledarskap 
öka effektiviteten med tydligare styrning, koordinerade  
aktiviteter och utvecklade rutiner i hela värdekedjan 
marknad-inköp-logistik-butik genom att: 

– förtydliga marknadsbudskapet 
– utveckla inköp och sortiment med hög prisvärdhet, 
   mode och funktion 
– effektivisera logistik och informationsflödet 
– öka lönsamheten i butik genom att få fler kunder att     
   handla och att öka snittköpen 

fokusera på kostnadsmedvetenhet/kostnadskontroll 
utvärdera tillväxtmöjligheter på nya marknader 
ta socialt och miljömässigt ansvar 

•

•

•
•

•

•

•
•
•

”alla ska ha råd att 
variera sig ofta och mycket 

med modeprodukter 
från wedins.”

”vi erbjuder det mest 
prisvärda sortimentet 

av moderiktiga skor och 
accessoarer till de 

många människorna.”

”vi ska vara ett lönsamt 
och omtyckt kedjeföretag 
med passion för detaljer 

som gör modet komplett.”

visionmissionaffärsidé

FiNaNsieLLa måL
wedins skall över tiden generera en hög värdetillväxt och därmed 
avkastning till sina aktieägare. 

wedins skall växa kontrollerat och med lönsamhet genom att: 
nå och upprätthålla en uthållig rörelsemarginal före  
avskrivningar och finansiella poster (ebitda-marginal) på 
minst 10 procent 
ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet på cirka 35 procent 

•

•

WediNs FÖrÄNdriNGsarbete

steg 1 
kostnader

struktur

balansräkning

organisation

steg 2 
sortiment

inköp

logistik

försäljning – marknadsföring

3 tydliga affärsområden

steg 3 
tillväxt

investeringar

förvärv 

nya marknader
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verksamhetsbeskrivning

utveckLiNG Per aFFÄrsområde
under räkenskapsåret 2006/07 uppgick bolagets omsättning till 
sammanlagt 979,3 msek och det genomsnittliga antalet medar-
betare i koncernen till 612.

wedins nettoomsättning uppgick för första halvåret 2007/08 
till 628,8 msek jämfört med 521,1 msek för samma period 
föregående år. för jämförbara enheter sjönk omsättningen i 
wedins med 7 procent för första halvåret. bruttovinstmargi- 
nalen ökade till 59,0 procent mot 57,2 procent för samma pe-
riod föregående år. nettoresultatet låg i nivå med samma period 
föregående år och uppgick till 3,6 msek (4,0 msek).

affärsområdet accent står för största delen av försäljningen, 
49 procent mot 34 procent samma period föregående år, vilket 
är en följd av förvärvet av morris. affärsområdet wedins stod 
för 35 procent av försäljningen (45 procent) och affärsområdet 
rizzo stod för 16 procent (21 procent).

sverige är wedins största geografiska marknad med om-
kring 61 procent av försäljningen, följt av norge med cirka 36 
procent. wedins har även verksamhet i finland.

totalt antal butiker i wedinskoncernen uppgick till 214 per den 
29 februari 2008, vilket är 36 fler än samma period föregående 
år, som en följd av förvärvet av morris.

wedins är en ledande aktör inom segmentet skor och accessoarer i norden, med välkända varu-
märken och ett butiksnätverk med 214 butiker. verksamheten drivs i tre affärsområden genom de 
helägda kedjorna wedins, accent och morris samt rizzo. under räkenskapsåret 2006/07 uppgick 
det genomsnittliga antalet medarbetare till 612. 

wedinskoncernen är i slutfasen av ett stort förändringsarbete som omfattar såväl organisa-
tionsstruktur och interna arbetssätt som erbjudandet i butik. genom förvärvet av den norska ac-
cessoarkedjan morris i oktober 2007 tog wedins ett första steg i en mer offensiv utveckling för att 
stärka positionen som en ledande specialist inom skor och accessoarer i norden.

wedins skor & 
accessoarer ab

riZZo inter- 
national ab

wedins oywedins 
norge as

wedins 
accent ab

marianne 
morris as

don donna ab

riZZo as riZZo oy

koNcerNstruktur
av figuren nedan framgår wedinskoncernens legala struktur. 
samtliga dotterbolag och dotter-dotterbolag ägs till 100 procent.

koncernen, 
msek

6 mån
2007/08

6 mån
2006/07

helår
2006/07

helår
2005/06

omsättning 628,8 527,1 979,3 1 033,2

rörelseresultat 9,3 8,8 –29,9 –106,6

antal butiker 214 178 179 182

antal anställda 784 623 612 674

FÖrsÄLJNiNG Per  
aFFÄrsområde

FÖrsÄLJNiNG Per
GeoGraFisk markNad

wedins 35%

accent 49%

riZZo 16%

sverige 61%

norge 36%

övriga  
norden 3%

Försäljning september 2007–februari 



22



23

position
konceptet wedins är ett väletablerat varumärke som i hög grad 
förknippas med skor – inte minst i sverige, som är kedjans hu-
vudmarknad. målgruppen för wedinsbutikerna är bred. genom-
snittskunden är en kvinna i åldern 25–45 år. genom att höja 
modegraden och utveckla sortimentet har målgruppen breddats 
till att även omfatta mer modeintresserade kunder. samtidigt 
lägger bolaget tonvikt på att vårda den gamla kärnan av kunder, 
både genom sortiment och bemötande.  

sortiment och varumärkesmix 
wedinsbutikerna marknadsför skor och accessoarer, såsom 
väskor, handskar och bijouterier – dels genom egna varumärken, 
dels genom externa. med egna varumärken, som utgör cirka 85 
procent av sortimentet, ges möjligheter att arbeta fram match-
ande kollektioner av skor och accessoarer genom samordning 
av design och sortimentsuppbyggnad. dessutom ger de egna 
produkterna högre bruttovinstmarginal då mellanhänder kan 
undvikas. samtidigt bidrar de externa varumärkena till att locka 
in kunder i butikerna samt att stärka uppfattningen av wedins 
som en modekedja. till de externa varumärkena hör björn borg, 
ecco, hush puppies, esprit och guess. 

det egna märket don donna är ett väletablerat och starkt 
varumärke i det något högre mode- och prissegmentet, och rik-
tar sig främst till en yngre och modemedveten målgrupp. don 
donna har integrerats i wedins sortiment, men exponeras i vis-
sa butiker genom så kallade shop-in-shops. wedins designteam 
arbetar med att höja modegraden i de egna varumärkena. därför 
har ökad tonvikt lagts på trendbevakning, design och produkt-
utveckling. 

butiker 
antalet wedinsbutiker uppgick den 29 februari 2008 till 74, jäm-
fört med 77 ett år tidigare. minskningen av butiksnätet är ett led 
i koncernens pågående omstruktureringsprocess och satsning 
på större butiker. 

wedinskedjan har en flaggskeppsbutik på drottninggatan i 
stockholm som riktar sig till en mer modemedveten och köp-
stark målgrupp, bland annat med hjälp av ett något större utbud 
av externa varumärken med hög modegrad. rollfördelningen i 
wedins butiker har tydliggjorts och exponeringsansvariga har till-
satts i syfte att bättre möta kundernas krav på ständig förnyelse i 
butik. viktigt är också att exponeringen sker på samma sätt i alla 
kedjans butiker för att kunderna skall känna igen sig. bolaget 
har därför ökat både riktlinjerna för exponeringen och uppfölj-
ningen, det vill säga kontrollen av hur produkterna exponeras i 
butikerna. 

wedins mål är att fler skall handla mer i wedinsbutikerna. 
därför satsar bolaget på att öka säljarnas tid, förmåga och mo-
tivation att sälja, vilket sker bland annat genom skräddarsydda 
utbildningar för all butikspersonal och butikschefer.

marknadskommunikation och kundklubb 
wedinskedjans butiksnät, med många butiker i absoluta a-lä-
gen i stadskärnor och gallerior, ger goda och kostnadseffektiva 
exponeringsmöjligheter. strategin är att fortsätta att utveckla 
butikerna som marknadsföringskanal. dessutom marknadsförs 
wedins genom ett väl inarbetat kommunikationskoncept med 
stark igenkänning.

wedins kundklubb är en viktig del i den strategiska marknads-
kommunikationen. kundklubbsmedlemmarna får regelbundet 
olika former av erbjudanden som styrs av kundens tidigare 
inköpsmönster. antalet medlemmar i wedins kundklubb upp-
gick vid slutet av räkenskapsåret 2006/07 till omkring 485 000.

verksamhetsbeskrivning

aFFÄrsområde

wedins
affärsområdet wedins omfattar en rikstäckande kedja av skobutiker med ett kompletterande sorti-
ment av accessoarer. kedjan finns även representerad i norge.

affärsområde 
wedins, msek

6 mån
2007/08

6 mån
2006/07

helår
2006/07

helår
2005/06

omsättning 221,5 238,3 459,0 503,8

rörelseresultat –17,6 –22,3 –44,6 –88,6

antal butiker 74 77 76 80

affärsområde wedins skall väXa genom att:

öka modegraden på ett balanserat sätt och erbjuda ett 
attraktivt sortiment av skor och accessoarer

•

utveckla fackhandelsmannaskapet och stärka marknads-
positionen

•

växa på befintliga marknader – och utvärdera nya•
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position 
accent riktar sig till det breda volymsegmentet och genom-
snittskunden är en kvinna i åldern 25–45 år. det är den stora 
gruppen av normalt modeintresserade, pris- och kvalitetsmed-
vetna konsumenter, snarare än trendskapare, som är affärsom-
rådets främsta kundgrupp. modegraden har emellertid höjts 
med syftet att bredda kundunderlaget och öka försäljningen. ac-
cessoarer har blivit en allt viktigare del i modebilden och försälj-
ningen är, i högre grad än för skor, inspirationsdriven.  

accent – sortiment, koncept och butiker 
accent erbjuder accessoarer, såsom handväskor, plånböcker, 
handskar och bijouterier samt resetillbehör i differentierad mo-
degrad. de egna varumärkena vezzano, travel, accent och don 
donna svarade under 2006/07 för cirka 80–85 procent av försälj-
ningen. exempel på externa varumärken som accent marknads-
för är samsonite, titan och björn borg. 

på samma sätt som för affärsområdet wedins koncept ses 
en ökning av de butiksanställdas förmåga, motivation och tid 
att sälja som central för att nå målet om ökad försäljning och 
lönsamhet. satsningar på skräddarsydda utbildningar för all bu-
tikspersonal och butikschefer har genomförts under verksam-
hetsåret 2006/07.

affärsområdet accent, inklusive morris, hade per den 29 
februari 2008 totalt 128 butiker, varav 38 morrisbutiker, i sver-
ige, norge och finland, jämfört med 89 butiker ett år tidigare.

morris – sortiment, koncept och butiker
morris, som grundades redan 1898, är marknadsledande i norge 
inom resväskor. därtill säljer morris handväskor och andra acces-
soarer. morris erbjuder en högre andel externa varumärken än 

accent, cirka 60 procent, och verkar främst inom ett något hö-
gre prissegment än accent. bolaget ser samordning av inköps-
processer som en viktig positiv effekt av förvärvet. genom att 
minska antalet leverantörer och mellanhänder förväntas inköpen 
kunna ske både snabbare och mer effektivt. även när det gäller 
sortiment beräknas samordningen av accent och morris ge 
viktiga fördelar. totalt beräknas synergieffekterna uppgå till cirka 
20 msek på årsbasis när sammanslagningen är fullt genomförd, 
vilket beräknas ske från 1 januari 2009. 

marknadskommunikation och kundklubb
under 2007 lades ett omfattande arbete ned på att förtydliga 
konceptet accent (tidigare wedins accent). målet är att skapa en 
tydlig bild av vad accessoarkedjan erbjuder och därmed under-
lätta för kunden att hitta rätt. omprofileringen av kedjan i sverige 
och finland påbörjades i februari 2008 med en bred lansering 
i media. i norge sker omprofileringen i ett senare skede. de 
första butikerna som presenterar det nya konceptet i sin helhet 
är accent på drottninggatan i stockholm och accent i femman-
huset i göteborg. övriga butiker får till en början nya skyltar, nytt 
profilmanér och kommer successivt även att få ny inredning. 

accentkedjans butiksnät, med butiker i bästa lägen i stads-
kärnor och gallerior, ger goda och kostnadseffektiva expone-
ringsmöjligheter. strategin är att fortsätta att utveckla butikerna 
som marknadsföringskanaler. 

accents kundklubb är samtidigt en viktig del i den strategis-
ka marknadskommunikationen. kundklubbens medlemmar får 
regelbundet olika former av erbjudanden som styrs av kundens 
tidigare inköpsmönster. antalet medlemmar uppgick vid slutet 
av räkenskapsåret 2006/07 till omkring 485 000. 

verksamhetsbeskrivning

aFFÄrsområde

accent
accent är en specialistkedja inom accessoarer och resetillbehör med ett nät av 128 butiker i sve-
rige, finland och norge. genom förvärvet av den norska accessoarkedjan morris under hösten 
2007 stärkte bolaget sin position som en ledande specialist inom accessoarer i norden.

affärsområde 
accent, msek

6 mån
2007/08

6 mån
2006/07

helår
2006/07

helår
2005/06

omsättning 306,4 180,1 330,1 349,9

rörelseresultat 18,5 17,9 4,3 –24,1

antal butiker 128 89 91 92

affärsområde accent skall väXa genom att:

utveckla fackhandelsmannaskapet och öka modegraden 
utifrån en tydlig marknadsledande position inom 
accessoarer i norden

•

växa genom ökad specialisering inom konceptets  
produktområden

•

utveckla erbjudandet på befintliga marknader 
– och utvärdera nya

•
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position
rizzo är positionerat i det övre pris- och kvalitetssegmentet inom 
skor och accessoarer, där kedjan är marknadsledande i sverige. 
produkterna präglas av hög modegrad. konceptet riktar sig till 
modemedvetna och köpstarka kvinnor och män, främst stor-
stadsbor. förutom i sverige finns rizzo även representerat i fin-
land och norge. konceptet består av dels rizzobutiker, dels bu-
tiker i varuhus samt en renodlad rizzo man-butik i stockholm. 

sortiment och varumärkesmix
rizzos kollektioner av skor, väskor och andra accessoarer för 
både dam och herr följer internationella modetrender. betoning- 
en ligger på kvalitet, hög modegrad och genomarbetade de-
taljer. för att säkerställa kvaliteten tillverkas en del av produk-
terna fortfarande i italien, där rizzo har både sitt ursprung och 
sin tradition. 

försäljningen fördelar sig ungefär jämnt mellan egna varu-
märken och externa varumärken. rizzobutikerna säljer mer av 
egna produkter, medan butikerna i varuhus erbjuder en större 
andel externa varumärken, såsom bally, dolce&gabbana, 
church’s, paul smith, hugo boss, j lindeberg, hope, lacoste 
och mandarina duck. inom varuhuskonceptet, som för närvar-
ande finns på nk i stockholm och göteborg, satsar bolaget sär-
skilt på prestigemärken med hög modegrad och högt pris. 

butiker
ända sedan starten har rizzo satsat på stora butiker med ex-
klusiv inredning. syftet har dels varit att kunna exponera produk-
terna på ett attraktivt sätt, dels att ge kunderna en känsla av lyx, 
värme och glädje. viktigt för rizzo är att butikerna skall växla 
karaktär med säsongerna och ständigt kunna erbjuda kunderna 
nya intryck och upplevelser. samtliga rizzobutiker har fräschats 
upp under de senaste åren.

rizzokunden ställer mycket höga krav på bemötandet i butik. 
personlig försäljning, hög servicegrad och en trevlig attityd är 
några av de ledord som skall prägla säljarna på rizzo. för att nå 
det målet satsar kedjan sedan flera år på kontinuerliga säljut-
bildningar. utbildningarna handlar, förutom om kundbemötande, 
även om produkter och trender. 

inom affärsområdet rizzo fanns per den 29 februari 2008 12 
butiker, vilket var samma antal butiker som ett år tidigare. 

marknadskommunikation och kundklubb 
rizzos kunder har en stark lojalitet till varumärket, vilket bland 
annat avspeglas i det växande antalet medlemmar i kund- 
klubben. vid  slutet av räkenskapsåret 2006/07 uppgick antalet 
klubbmedlemmar till omkring 35 000. medlemsklubben har en 
tydlig position som exklusiv mode- och livsstilsklubb. förutom 
bonuskort, erbjuds medlemmarna även mode- och trendinfor-
mation, inbjudningar till klubbfester, smygpremiärer och andra 
events. en allt viktigare kanal för rizzos marknadskommunika-
tion är modebloggar. rizzo marknadsförs i övrigt genom an-
nonsering i media, exponering i skyltfönster och butiker samt 
genom pr-aktiviteter. 

verksamhetsbeskrivning

aFFÄrsområde

riZZo
affärsområdet rizzo erbjuder skor och accessoarer med hög kvalitet och modegrad i nordiska stor-
städer, dels i rizzobutiker, dels i butiker på nk i stockholm och göteborg. 

affärsområde 
riZZo, msek

6 mån
2007/08

6 mån
2006/07

helår
2006/07

helår
2005/06

omsättning 100,9 108,7 190,2 179,5

rörelseresultat 8,4 13,2 10,4 6,1

antal butiker 12 12 12 10

affärsområde riZZo skall väXa genom att:

utveckla konceptet genom differentiering av erbjudandet•

växa genom selektiv nyetablering på strategiska orter på 
befintliga och nya marknader

•
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vÄrdekedJaN – FråN iNkÖP 
tiLL FÖrsÄLJNiNG
inköp, sortiment och leverantörer
wedins arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköps-
arbetet för att minska ledtiderna mellan order och leverans till 
butik. arbetet syftar till att nå bättre marginaler, ökat inflytande 
över produktutvecklingen samt större möjligheter att säkra kvali-
teten. 

bolagets nya strategi med fokus på tre affärsområden som 
beslutades i december 2006 har lett till tydligare rollfördelning 
och kompetensprofiler inom koncernens inköps- och sortiments-
utveckling. wedins inköps- och sortimentsavdelning arbetar i 
nära samverkan med försäljnings- och marknadsavdelningen för 
att uppnå samordning och fungerande flöden i hela kedjan från 
inköp till försäljning i butik för respektive koncept. 

ledtider
wedins fortsätter att fokusera på att öka såväl andelen inköp un-
der pågående säsong som antalet nyhetsleveranser till butiker-
na. med snabbare och tätare inköp kan sortimentet mer flexibelt 
anpassas till försäljningsutvecklingen och svängningar i modet. 
under 2007 har detta givit resultat i form av en generell förkort-
ning av ledtiderna samtidigt som en ökad andel av respektive 
säsongs inköpsbudget sparas för att kunna göra snabba inköp 
av attraktiva artiklar. 

sortimentsuppbyggnad
en central del i det förändringsarbete som pågått inom wed-
inskoncernen sedan hösten 2006 är att förstärka modeprofilen 
och koordinera sortimenten. genom inköp av produkter, såväl 
skor som accessoarer, i olika modeteman och kopplade till res-
pektive kedjekoncepts målgrupp skapas ett sortiment med 
förbättrade exponeringsmöjligheter i butik och attraktiva match-
ningsmöjligheter för kunderna. för att öka både effektivitet och 
genomförsäljning minskade antalet artiklar i sortimentet med 
cirka 30 procent under 2006/07. sammantaget har de åtgärder 
som genomförts inom de centrala funktionerna inköp och sorti-
ment lett till ett mer strukturerat arbetssätt för att långsiktigt 
kunna förstärka de olika kedjekonceptens särart och konkurrens- 
kraft. 

inköpsmarknader
wedinskoncernens största inköpsmarknad är kina. övriga 
produktionsländer är vietnam, indien, portugal, spanien, italien 
och brasilien. wedins översyn av antalet leverantörer och agent-
er intensifierades under hösten 2006, vilket resulterade i att an-
talet leverantörer och agenter minskade med cirka 30 procent. 
relationen med leverantörerna utgår från den uppförandekod, 
code of conduct, som wedins arbetar med sedan 2003 (för mer 
information om wedins uppförandekod, se sid 29).

logistik och varustyrning
för ett modeföretag som wedins är en effektiv varuförsörjning 
av central betydelse. det är också inom detta område som en 
stor del av wedins effektivitetsarbete under de senaste två åren 
har genomförts. det gemensamma inköpssystem som imple-

menterades under verksamhetsåret 2005/06, har möjliggjort 
effektivare flöden och bättre varustyrning inom koncernen, och 
under det gångna verksamhetsåret har dess positiva effekter 
börjat slå igenom. genom ett etablerat samarbete med extern 
logistikpartner bedöms effektiviteten kunna ökas ytterligare. 

inom bolaget pågår en utveckling av en mer efterfrågebase-
rad varuförsörjning till butikerna. genom anpassning av varuflö-
det till wedins- och accentbutikernas läge, yta och omsättning 
uppnås en mer optimal sortimentsmix för varje kategori av bu-
tiker. wedins arbetar idag med sex olika butikskategorier med 
olika bredd och djup i sortimentet men med samma modegrad. 
förutsättningarna ökar därmed för en högre andel varor sålda till 
fullpris och mindre butikslager. arbetet med att vidareutveckla 
detta system kommer att fortsätta. 

viktiga nyckeltal för styrningen av bolagets butiksnät är 
försäljning per arbetad timme, butiksmarginal och butiksresultat. 
ett beslutsverktyg kopplat till inköpssystemet ger information 
om exempelvis bruttovinst, lager och order samt försäljningssta-
tistik och försäljningsutveckling per butik och totalt. wedins skall 
därigenom snabbt kunna reagera på förändringar i konsumenter-
nas köpbeteenden. med utvecklade rutiner och arbetsmetoder 
inom inköp kan systemstöden utnyttjas optimalt. 

butiksnätet
bolaget har ett rikstäckande butiksnät i sverige och en god täck-
ning även i övriga norden. butiksbeståndet, främst i form av 
småbutiker, har under de gångna verksamhetsåren minskats 
enligt plan. samtidigt har bolaget fått fler större butiker genom 
sammanslagningar och nya attraktivare lägen. utvecklingen mot 
fler butiker i a-lägen bedöms fortsätta. den genomsnittliga ytan 
per butik ökade under 2006/07. bolagets ambition är att öka om-
sättningen per butiksenhet betydligt. 

hyreskostnaderna för wedins har totalt sett ökat under 
2006/07, främst som en konsekvens av en generell prisökning 
men också beroende på att den genomsnittliga butiksytan ökar 
och att butikerna finns i mer attraktiva butikslägen. 

att fortsätta effektivisera butikernas exponeringssystem 
och ytanvändning är en prioriterad uppgift inom samtliga ked-
jor. genom tester och noggrann uppföljning av olika butikers 
försäljningsutveckling utvärderas löpande vilka metoder som 
skall utvecklas vad gäller exempelvis butikernas utformning och 
skyltfönstrens attraktivitet. 

marknad och försäljning
marknadsplattformarna för wedins, accent respektive rizzo är 
tydligt särpräglade och vidareutvecklas kontinuerligt. huvudin-
riktningen på marknadskommunikationen är utbudsannonsering 
och erbjudanden genom kundklubben. bolaget avser att ytterli-
gare fokusera på koncernens mest lojala kunder och utveckla 
arbetet inom de respektive kundklubbarna med totalt uppemot 
en halv miljon medlemmar. 

verksamhetsbeskrivning
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sociaLt aNsvar och miLJÖ
uppförandekod
wedins har en uppförandekod, code of conduct, som behand-
lar och reglerar frågor som rör bland annat arbetsförhållanden, 
mänskliga rättigheter, rätt till facklig organisering, produktionsre-
laterade frågor samt miljö och djuromsorg. den vänder sig i hu-
vudsak till wedins leverantörer samt deras eventuella underleve-
rantörer. villkoren i uppförandekoden är minimikrav och bolaget 
strävar efter ett fördjupat samarbete med sina leverantörer för 
att nå ännu längre.

kontroller och uppföljning
wedins inrättade i september 2007 ett kontor i shanghai i kina 
för inköps- och produktionsstyrning. kontoret har till uppgift att 
kontrollera order och kvalitetsgranska leveranserna. med med-
arbetare på plats i kina ökar direktkontakten väsentligt med de 
produktionsenheter bolaget anlitar i landet, vilket bedöms stär-
ka kontrollen över tillverkningsförhållandena och efterlevnaden 
av uppförandekoden samt kvaliteten på produkterna.

personal från wedins gör löpande besök och kontroller hos 
produktionsenheter som bolaget beställer från direkt och får 
därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och 
eventuella brister. revision och genomgång av samarbetet 
sker minst varje år. wedins tar även del av information från in-
spektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende 
produktionsenheter som används för wedins produkter. nya 
leverantörer måste säkerställa att de följer wedins riktlinjer för 
att kunna godkännas. i särskilda fall tas hänsyn till att en leve- 
rantör kan behöva viss tid för att ställa om sin verksamhet. under 
året har arbetet fortsatt med granskning av leverantörerna vad 
gäller produktionsförhållanden, såsom säkerhet och arbetsrätts-
liga frågor. tidigare revisioner har följts upp och utvärderats och 
det framgår att arbetet har resulterat i förbättringar, bland annat 
bedöms säkerhetsförhållandena i fabrikerna generellt ha blivit 
bättre.

transporter är ett område där bolagets verksamhet påverkar 
miljön. wedins har huvuddelen av sin varuproduktion i asien och 
leveranserna därifrån sker som regel med fartyg. inom europa 
fraktas varor främst med lastbil och endast i undantagsfall an-
vänds flygtransport. wedins har under 2007 infört en policy att 
alla nyinköpta tjänstebilar skall vara miljöklassade.

medarbetare
wedins har under de senaste två åren genomgått omfattande 
förändringar med syftet att skapa ett lönsamt kedjeföretag med 
tydliga koncept. efter genomfört kostnadsbesparingsprogram 
med bland annat personalneddragningar under 2006 har föränd-
ringsarbetet präglats av uppbyggnad av en ny organisation an-
passad till uppdelningen i kedjekoncepten. insatserna har varit 
inriktade på att etablera nya processer för att skapa ett mer ef-
fektivt sätt att arbeta. 

målstyrning ses som centralt i arbetet med att öka effekti-
vitet och kvalitet. såväl inom servicekontorets funktioner som i 
butikerna arbetar medarbetarna idag mot tydliga mål och med 
måluppföljning. under verksamhetsåret 2006/07 har bolagets 
ledning förstärkts med kvalificerade medarbetare med gedigen 
erfarenhet från detaljhandel och internationell verksamhet inom 
konsumentvaror. 

kompetensutveckling 
under det gångna året har bolaget investerat i en skräddarsydd 
och ambitiös chefsutbildning som ett led i att säkerställa chefs-
försörjningen och höja kompetensnivån i butiksledet. samtidigt 
har en omfattande utbildningsinsats påbörjats där cirka 500 bu-
tiksmedarbetare inom samtliga affärsområden och marknader 
genomgår en utbildning med inriktning på sälj och service. syftet 
är att skapa en gemensam värdegrund för hur arbetet i butik kan 
bedrivas med målet att öka servicegrad och försäljning. båda 
utbildningarna förväntas leda till ett ökat säljdriv i butikerna. 

wedins avser ha ett fortsatt fokus på säljträning och 
produktkunskapsutbildning för att öka affärsmässigheten och 
fackhandelsmannaskapet inom wedins. 

arbetsmiljö, jämställdhet och säkerhet
under verksamhetsåret 2005/06 genomgick wedins en arbets-
miljörevision där arbetsmiljöverket genomförde stickprover i 
ett trettiotal butiker runt om i landet. arbetet med åtgärder och 
utveckling relaterat till revisionen fortsatte under det gångna 
året. 

wedins arbetar för att aktivt, genom olika långsiktiga insatser, 
sträva efter att minska ohälsotal och sjukfrånvaro i koncernen. 
vinsterna är stora för den enskilde medarbetaren samtidigt som 
en minskad sjukfrånvaro ger positiva effekter i hela organisa-
tionen. sammantaget har insatserna medfört en positiv effekt 
på bolagets sjukfrånvaro, där nivån sjunkit till 7,4 procent under 
2006/07, jämfört med 7,5 procent för 2005/06. 

wedins plan för jämställdhet och respekt har utarbetats till-
sammans med de fackliga organisationerna. wedins är i huvud-
sak en kvinnodominerad arbetsplats, men bolaget arbetar kon-
tinuerligt med att säkerställa att wedins – med utgångspunkt i 
affärsidén ”för de många människorna” – har en medarbetar-
representation som också återspeglar detta. det innebär inte 
bara aspekten kvinna/man utan även ålder, kunskap och erfaren-
het, etnisk bakgrund med mera. 

wedins medarbetare i siffror
medelantalet anställda under verksamhetsåret 2006/07 uppgick 
till 612, jämfört med 674 under 2005/06. av de anställda fanns 
470 i sverige och resterande på wedins övriga marknader. av 
det totala antalet anställda var 550 sysselsatta i butiksledet och 
62 i centrala funktioner. andelen män uppgick under verksam-
hetsåret till 8 procent. genomsnittsåldern var 34 år. den genom-
snittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2006/07 
var 1 600 ksek, jämfört med 1 532 ksek för verksamhetsåret 
2005/06 .

verksamhetsbeskrivning
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historik

1900 wedins grundas av jonas petter wedin i slutet av 1800-talet. år 1900 öppnas den första skoaffären i  
nyland.

1939 skotillverkning påbörjas i nyland.

1950–1960 verksamheten expanderar genom etablering av butiker i norra sverige. 

1980 ward white group ltd. förvärvar wedins från familjen wedin. skotillverkningen läggs ner.

1989 kf förvärvar wedins, som nu har 28 butiker. 

1990–1991 wedins förvärvar fem butiker från persson & co och fem butiker från skorum. 

1992–1993 wedins beslutar att fokusera på enbart detaljhandeln. koncernen förvärvar skokedjan a.p. hallkvists nio  
butiker. 

1994 kf överlåter wedins till det helägda investmentbolaget kf invest ab. 

1995 hegard holding ab förvärvar 55 procent av aktierna i wedins från kf invest ab. tre butiker öppnas 
i norrköping och stockholm. 

1996 wedins växer med butiker i bland annat örebro och karlstad. tre butiker säljs. 

1997 wedins börsnoteras den 1 juli. expansion i norden inleds genom förvärv av en av norges ledande skokedjor, 
park sko, med elva butiker. under året förvärvas även nordlöfs med åtta butiker, skoforum med fem butiker 
i norge samt lagersons skosalonger med sex butiker i sverige. 

1998 wedins förvärvar 33,3 procent av aktierna i skokedjan skokanonen med tolv butiker och etablerar sig därmed 
även inom lågprissegmentet. lagersons skosalonger öppnar i köpenhamn. totalt etableras tolv nya butiker 
under året. 

1999 wedins förvärvar accessoarkedjan handskmakar’n med 95 butiker i sverige, norge och finland. butiksnätet 
fördubblas från 95 till 190 butiker. skokedjan rizzo, med tre butiker i stockholm city, förvärvas. åtta nya bu-
tiker öppnas under året, fem butiker stängs. 

2000 de första sametablerade butikerna med wedins skor och handskmakar’n öppnar. den första norska rizzo-
butiken öppnar i oslo. wedins förvärvar den ledande norska accessoarkedjan franz schulz, med 54 butiker, 
och befäster sin ställning som den största aktören inom accessoarhandeln i norden. 

2001 verksamheten påverkas av en konjunkturavmattning och ett minskat resande. wedins lanserar ett eget 
herrskosortiment inom det övre mode- och kvalitetssegmentet. i slutet av året inleds ett åtgärdsprogram för 
att stärka lönsamheten och effektivisera varuflödet. 

2002 roland nilsson tillträder som ny vd i november och initierar ett omfattande förändringsarbete. wedins redo-
visar förlust efter betydande engångskostnader. 

2003–2004 wedins renodlar varumärkesfloran och går från ett flertal varumärken till två; wedins samt rizzo. butiks-
beståndet börjar omvandlas från små till större butiker med ett samordnat sortiment av skor och accessoarer. 
koncernen öppnar flaggskeppsbutiker i stockholm, oslo och helsingfors. sko-city med 9 butiker förvärvas. 

2005–2006 ett turbulent år med ett stort antal ändringar i ägarstruktur, styrelse och ledning samt en genomgripande 
omorganisation. ett omfattande kostnadsbesparingsprogram genomförs. ny strategi fastläggs i december 
2006 med tre tydliga koncept. 

2006/2007 ett år med stabilare utveckling. verksamhetens tre affärsområden; wedins, accent och rizzo börjar ta form 
och förändringar påbörjas i bolagets marknadskommunikation och i butikerna. förvärv av den norska acces-
soarkedjan morris genomförs i oktober 2007.

verksamhetsbeskrivning
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finansiell information 
i sammandrag

koNcerNeNs resuLtatrÄkNiNG

ifrs, oreviderat ifrs ifrs

svenska 
redovisnings-

principer

ksek

6 månader
2007-09-01

–2008-02-29

6 månader
2006-09-01

–2007-02-28

helår
2006-09-01

–2007-08-31

helår
2005-09-01

–2006-08-31

helår
2004-09-01

–2005-08-31

rörelsens intäkter m m

nettoomsättning 628 774 527 031 979 272 1 033 183 1 089 747

övriga rörelseintäkter 5 232 685 3 648 10 659 2 957

summa intäkter m m 634 006 527 716 982 920 1 043 842 1 092 704

rörelsens kostnader

handelsvaror –257 981 –225 633 –434 508 -483 274 –529 276

övriga externa kostnader –166 363 –133 025 –263 415 –310 975 –304 543

personalkostnader –172 566 –137 201 –269 847 –301 321 –328 924

övriga rörelsekostnader – – – – –2 916

av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar –27 846 –23 074 –45 058 –54 845 –174 968

summa rörelsens kostnader –624 756 –518 933 –1 012 828 –1 150 415 –1 340 627

rörelseresultat 9 250 8 783 –29 908 –106 573 –247 923

resultat från finansiella 
investeringar

resultat från andelar i intressebolag – – – –648 –

resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar – – – –339 –

finansiella intäkter 450 852 930 346 988

finansiella kostnader –5 396 –5 003 -9 474 –8 705 –20 168

summa resultat från 
finansiella investeringar

–4 946 –4 151 -8 544 –9 346 –19 180

resultat efter finansiella poster 4 304 4 632 –38 452 –115 919 –267 103

inkomstskatt –672 –607 –1 602 –4 363 –66 726

årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

3 632 4 025 –40 054 –120 282 –333 829

i följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för wedins skor & accessoarer 
ab avseende räkenskapsåren 2004/05, 2005/06 och 2006/07 samt perioden september 2007–feb-
ruari 2008 och motsvarande period föregående räkenskapsår. fullständig historisk finansiell infor-
mation, inklusive noter, införlivas genom hänvisning, se sid 68 i föreliggande prospekt.

uppgifterna som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsåren 2004/05, 2005/06 och 
2006/07 har hämtats från reviderade årsredovisningar. för revisionsberättelser, se sid 69–71. upp-
gifterna avseende delårsperioder har ej granskats av bolagets revisorer. för ytterligare information, 
se även ”kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sid 37–39 i föreliggande prospekt.
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finansiell information i  sammandrag

koNcerNeNs baLaNsrÄkNiNG

ifrs, oreviderat ifrs ifrs

svenska 
redovisnings-

principer

ksek 2008-02-29 2007-02-28 2007-08-31 2006-08-31 2005-08-31

anläggningstillgångar

immateriella tillgångar

     varumärken 104 486 26 165 26 165 26 165 28 207

     hyresrätter 34 317 28 644 27 590 33 115 43 990

     goodwill 95 160 32 994 32 993 32 993 30 845

223 963 87 803 86 748 92 273 103 042

materiella anläggningstillgångar

     inventarier, verktyg och installationer 113 858 106 800 102 650 114 543 128 459

finansiella tillgångar

     övriga långfristiga 
     värdepappersinnehav 776 745 768 745 770

     uppskjutna skattefordringar 15 204 17 079 16 256 17 712 21 018

     övriga finansiella tillgångar – – – – 11 946

15 980 17 824 17 024 18 457 33 734

summa anläggningstillgångar 353 801 212 427 206 422 225 273 265 235

omsättningstillgångar

varulager m m 203 500 186 743 164 229 178 896 224 707

kortfristiga fordringar

     kundfordringar 4 506 585 546 904 16 173

     skattefordran 4 942 – 124 406 4 238

     övriga kortfristiga fordringar 25 842 24 472 3 519 5 580 12 986

     förutbetalda kostnader och 
     upplupna intäkter – – 17 180 18 070 17 557

35 290 25 057 21 369 24 960 50 954

likvida medel 30 135 29 753 20 074 92 076 17 628

summa omsättningstillgångar 268 925 241 553 205 672 295 932 293 289

summa tiLLGåNGar 622 726 453 980 412 094 521 205 558 524
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finansiell information i  sammandrag

koNcerNeNs baLaNsrÄkNiNG

ifrs, oreviderat ifrs ifrs

svenska 
redovisnings-

principer

ksek 2008-02-29 2007-02-28 2007-08-31 2006-08-31 2005-08-31

eget kapital

     aktiekapital 309 178 264 179 284 178 264 178 79 768

     övrigt bundet kapital – – – – 248 950

     övrigt tillskjutet kapital 197 148 288 495 175 204 161 204 –

     ackumulerade omräkningsdifferenser –1 406 – –749 –1 314 –

     balanserat resultat –271 085 –359 271 –231 031 –113 586 –71 720

     årets resultat 3 632 4 025 –40 054 –120 282 –333 829

summa eget kapital 237 467 197 428 187 548 190 200 –76 831

skulder

långfristiga skulder

     uppskjuten skatteskuld 21 551 – – – –

     avsättningar 7 239 7 050 7 222 7 262 10 849

     övriga skulder till kreditinstitut 146 718 123 775 40 000 58 352 202 542

175 508 130 825 47 222 65 614 213 391

kortfristiga skulder

     skulder till kreditinstitut – – 10 000 – 200 000

     checkräkningskredit 52 873 14 342 37 360 48 803 –

     leverantörsskulder 54 405 40 410 48 785 57 759 100 375

     övriga kortfristiga skulder 46 172 6 625 24 097 93 951 43 193

     upplupna kostnader och 
     förutbetalda intäkter 56 301 64 350 57 082 64 878 78 396

209 751 125 727 177 324 265 391 421 964

summa skulder 385 259 256 552 224 546 331 005 635 355

summa eGet kaPitaL och skuLder 622 726 453 980 412 094 521 205 558 524
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finansiell information i  sammandrag

koNcerNeNs kassaFLÖdesaNaLys

ifrs, oreviderat ifrs ifrs

svenska 
redovisnings-

principer

ksek

6 månader
2007-09-01

–2008-02-29

6 månader
2006-09-01

–2007-02-28

helår
2006-09-01

–2007-08-31

helår
2005-09-01

–2006-08-31

helår
2004-09-01

–2005-08-31

den löpande verksamheten

rörelseresultat före finansiella poster 9 250 8 783 –29 908 –106 573 –247 923

avskrivningar och nedskrivningar 27 846 23 074 45 058 54 845 174 968

resultat från försäljning 
av anläggningstillgångar – 2 543 2 013 1 363 –598

ej likvidpåverkande poster – – – – 3 091

37 096 34 400 17 163 –50 365 –70 462

betald ränta –5 396 –5 003 –9 439 –8 532 –20 168

erhållen ränta 450 552 930 346 988

32 150 29 949 8 654 –58 551 –89 642

förändring varulager 1 810 –7 847 14 667 44 790 –9 439

förändring kortfristiga fordringar –5 371 –97 3 364 26 707 –5 012

förändring kortfristiga skulder –10 523 –34 617 –14 001 –73 494 59 681

kassaflöde från 
den löpande verksamheten

18 066 –12 612 12 684 –60 548 –44 412

investeringsverksamheten

försäljning/investering i 
immateriella anläggningstillgångar – – 2 495 2 880 –3 710

försäljning/investering i 
materiella anläggningstillgångar –19 409 –13 411 –29 160 –35 487 –71 517

förvärv av hyresrätter – – –2 495 – –

försäljning/förvärv av intresse/dotterbolag –37 443 – – 5 625 –30 356

förändringar i långfristiga fordringar – – – 5 335 1 995

kassaflöde från 
investeringsverksamheten

–56 852 –13 411 –29 160 –21 647 –103 588

finansieringsverksamheten

nyemission, netto efter avdrag 
för emissionskostnader – 2 200 2 837 335 498 166 742

förändring i finansiella skulder 48 635 –39 200 –58 591 –178 477 –18 787

kassaflöde från
finansieringsverksamheten

48 635 –37 000 –55 754 157 021 147 955

Periodens kassaflöde 9 849 –63 023 –72 230 74 826 –45

likvida medel vid periodens början 20 074 92 076 92 076 17 628 17 085

kursdifferenser i likvida medel 212 700 228 –378 588

likvida medel vid periodens slut 30 135 29 753 20 074 92 076 17 628
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koNcerNeNs FÖrÄNdriNGar i eGet kaPitaL
i sammanställningen ingår aktuell nyemission samt övriga förändringar beslutade vid extra bolagsstämma den 7 april 2008.

ksek aktiekapital

övrigt 
tillskjutet 

kapital

ackumulerade 
omräknings-

differenser
balanserat 

resultat
summa 

eget kapital

ingående balans 2005-09-01 79 768 209 926 –1 061 –363 396 –74 763

valutakursdifferenser vid omräkning 
av utlandsverksamheter1 – – –253 – –253

summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 0 0 –253 0 –253

årets resultat – – – –120 282 –120 282

summa redovisade intäkter och kostnader 0 0 –253 –120 282 –120 535

nedstämpling av kvotvärde2 –39 884 – – 39 884 0

förlusttäckning – –209 926 – 209 926 0

nyemissionskostnad3 – –16 088 – – –16 088

nyemission4 224 294 177 292 – – 401 586

eget kapital 2006-08-31 264 178 161 204 –1 314 –233 868 190 200

ingående balans 2006-09-01 264 178 161 204 –1 314 –233 868 190 200

valutakursdifferenser vid omräkning 
av utlandsverksamheter – – 565 – 565

summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 0 0 565 0 5656

årets resultat – – – –40 054 –40 054

summa redovisade intäkter och kostnader 0 0 0 –40 054 –40 054

konvertering av skuldebrev5 20 000 14 000 – – 34 000

personaloptioner6 – – – 2 837 2 837

eget kapital 2007-08-31 284 178 175 204 –749 –271 085 187 548

ingående balans 2006-09-01 284 178 175 204 –749 –271 085 187 548

valutakursdifferenser vid omräkning 
av utlandsverksamheter – – –657 – –657

summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 0 0 –657 0 –657

periodens resultat (2007-09-01–2008-02-29) – – – 3 632 3 632

summa redovisade intäkter och kostnader 0 0 –657 3 632 2 975

nyemission7 25 000 21 944 – – 46 944

nedstämpling av kvotvärde8,11 –123 671 58 744 – 64 927 0

nyemission9,11 92 753 – – – 92 753

nyemissionskostnad10,11 – –7 461 – – –7 461

eget kapital efter föreliggande nyemission 278 260 248 431 –1 406 –202 526 322 759

1 korrigering av fel 2005-08-31 med –736 ksek (wedins norge as).
2 nedstämpling av kvotvärde från 10,00 sek per aktie till 5,00 sek per aktie.
3 total nyemissionskostnad uppgick till 35 045 ksek varav swedbank genom tillskott erlagt 18 954 ksek.
4 nyemission och kvittningsemission om totalt 44 858 740 aktier medförde en ökning av aktiekapitalet med 224 293 700 sek.
5 konvertering av skuldebrev om totalt 4 000 000 aktier till konverteringskurs 8,50 sek per aktie.
6 inbetalning avseende personaloptioner.
7 apportemission om totalt 5 000 000 aktier vilka ingick som betalning i samband med förvärvet av morris as.
8 nedstämpling av kvotvärde från 5,00 sek till 3,00 sek per aktie genom förlusttäckning om totalt 64 927 ksek samt överföring till fri fond om totalt 58 744 ksek.
9 nyemission om totalt 30 917 776 aktier av serie b med kvotvärde 3,00 sek per aktie.
10 uppskattad nyemissionskostnad inklusive ersättning för garanti om totalt 7 461 ksek.
11 beslut vid extra bolagsstämma den 7 april 2008; registrering vid bolagsverket beräknas ske i slutet av maj 2008.
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NyckeLtaL

ifrs, oreviderat ifrs ifrs

svenska 
redovisnings-

principer

6 månader
2007-09-01

–2008-02-29

6 månader
2006-09-01

–2007-02-28

helår
2006-09-01

–2007-08-31

helår
2005-09-01

–2006-08-31

helår
2004-09-01

–2005-08-31

marginaler

bruttomarginal 59,0% 57,2% 55,6% 53,2% 51,4%

rörelsemarginal 1,5% 1,7% neg neg neg

nettomarginal 0,6% 0,8% neg neg neg

räntabilitet

avkastning på sysselsatt kapital 2,7% 3,0% neg neg neg

avkastning på eget kapital 0,4% 0,5% neg neg neg

kapitalstruktur

sysselsatt kapital, ksek 437 058 335 545 274 908 297 355 329 300

eget kapital, ksek 237 467 197 428 187 548 190 200 neg

räntebärande skulder, ksek 199 591 138 117 87 360 107 155 395 400

skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,5 1,0 neg

räntetäckningsgrad, ggr 1,8 1,9 neg neg neg

soliditet 38,1% 43,5% 45,5% 36,6% neg

medarbetare

genomsnittligt antal anställda 784 623 612 674 735

data per aktie

antal aktier vid periodens slut 61 835 553 52 835 552 56 835 553 52 835 553 7 976 813

genomsnittligt antal aktier under perioden 60 972 219 52 835 553 53 168 866 26 995 316 5 170 389

resultat per aktie, sek 0,06 0,08 –0,75 –4,46 –64,57

eget kapital per aktie, sek 0,00 0,00 0,00 0,01 neg

utdelning per aktie, sek – – – – –

börskurs vid bokslutstillfället, sek 5,65 10 ,10 8,05 9,40 60,00

NyckeLtaLsdeFiNitioNer
bruttomarginal
försäljning med avdrag för direkta 
varukostnader som andel av försäljningen

rörelsemarginal
rörelseresultat efter avskrivningar som
andel av rörelsens intäkter

nettomarginal
nettoresultat som andel av rörelsens intäkter

avkastning på sysselsatt kapital
resultat efter finansnetto plus finansiella 
kostnader i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital 

avkastning på eget kapital
resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt 
dividerat med genomsnittligt eget kapital under 
perioden

sysselsatt kapital
balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder och icke räntebärande avsättningar

eget kapital
eget kapital vid periodens slut

räntebärande skulder
räntebärande skulder vid periodens slut

skuldsättningsgrad
räntebärande skulder och räntebärande avsättningar 
dividerat med eget kapital

räntetäckningsgrad
resultat efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader dividerat med finansiella kostnader

soliditet
eget kapital som andel av balansomslutningen

resultat per aktie
resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier under perioden

eget kapital per aktie
eget kapital i förhållande till antalet aktier vid 
periodens slut
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kommentarer till den 
finansiella utvecklingen

NettoomsÄttNiNG
omsättningen för verksamhetsåret 2004/05 uppgick till 1 089,7 
msek, vilket var en ökning med nästan 14 procent jämfört med 
året innan. ökningen förklarades av en tillväxt av butiker samt 
en växande marknad.

under 2005/06 minskade bolagets omsättning till 1 033,2 
msek, vilket berodde på en minskning av antalet butiker samt 
att koncernen hade inkörningsproblem med ett nytt koncernge-
mensamt inköpssystem under andra hälften av räkenskapsåret. 

omsättningen för koncernen uppgick för verksamhetsåret 
2006/07 till 979,3 msek. minskningen jämfört med föregående 
år förklaras huvudsakligen av att färre butiker funnits i drift under 
2006/07. för jämförbart antal enheter låg omsättningen i samma 
nivå som året innan. 

under första halvåret för perioden 2007/08 har försäljningen 
totalt sett ökat. förvärvet av marianne morris as i norge har 
bidragit till försäljningsökningen. för jämförbara enheter, exklu-
sive morris, var försäljningen 7 procent lägre än motsvarande 
sexmånadersperiod föregående år. 

första halvåret 2007/08 har påverkats av den milda vintern 
och en svag höst. enligt detaljhandelsindex (dhi) ökade sko-
fackhandelns försäljning av skor och accessoarer i sverige un-
der perioden med cirka 2 procent i löpande priser jämfört med 
föregående år.

resuLtat
under räkenskapsåret 2004/05 blev koncernens rörelseresultat 
–245,1 msek, vilket var en försämring med cirka 165 msek 
jämfört med året innan. förändringen beror framförallt på 
engångsnedskrivningar av goodwill, uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag samt kostnader för nya inköps- och 
it-system. 

för räkenskapsåret 2005/06 blev rörelseresultatet –106,6 
msek. resultatet för 2005/06 belastades med strukturkostnad-
er på 31 msek relaterade till wedins kostnadsbesparingspro-
gram.

wedins rörelseresultat 2006/07 uppgick till –29,9 msek. 
förbättringen jämfört med året innan beror på genomförda 
strukturförändringar inom inköp samt genomförda kostnads-
besparingar.

för första halvåret 2007/08 uppgick rörelseresultatet till 9,3 
msek, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.

tiLLGåNGar
bolagets tillgångar har huvudsakligen påverkats av investeringar 
och förvärvet av morris enligt avsnitten som följer. därutöver har 
bolaget inte haft några väsentliga tillgångsförändringar. bolagets 
materiella anläggningstillgångar omfattas av sedvanliga före-
tagsinteckningar.

iNvesteriNGar
koncernens nettoinvesteringar för 2004/05 uppgick till 99,1 
msek, varav 30,4 msek är hänförligt till don donna. övriga in-
vesteringar avser huvudsakligen investeringar i nya butiker samt 
butiksinredning i befintliga butiker.

för räkenskapsåret 2005/06 uppgick nettoinvesteringarna till 
21,6 msek. under samma år avyttrades skokanonen och an-
läggningstillgångar som har påverkat nettoinvesteringarna med 

14 msek. övriga investeringar under 2005/06 avser butiksin-
redning. 

under räkenskapsåret 2006/07 gjordes nettoinvesteringar 
avseende butiksinredning och ombyggnationer på 29,2 msek. 
under första halvåret 2007/08 har koncernen nettoinvesterat 
19,4 msek hänförligt till butiksinredning och ombyggnationer 
av befintliga butiker.

pågående investeringar under den kommande halvårsperi-
oden består av underhåll och ombyggnation av befintliga butiker 
och befintlig butiksinredning. investeringarna kommer att uppgå 
till i storleksordningen samma nivå som under första halvåret 
2007/08. koncernen kommer även under den kommande halvårs- 
perioden att göra mindre investeringar i it/is.

eGet kaPitaL och skuLder
per balansdagen 2004/05 uppgick eget kapital till –76,8 msek, 
vilket gav en soliditet om –13,8 procent. likvida medel upp- 
gick per balansdagen till 17,6 msek och räntebärande skulder till 
400,4 msek. under året gjorde bolaget en företrädesemission 
om 151 msek som övertecknades.

per balansdagen 2005/06 uppgick det egna kapitalet till 190,9 
msek, motsvarande en soliditet om 36,6 procent. genom nyem-
ission under 2006 tillfördes bolaget 323 msek, varav huvudde-
len, 260 msek, användes till amortering av lån och checkkredit. 

eget kapital och skulder, ksek 2008-02-29

kortfristiga räntebärande skulder

     mot borgen –

     mot säkerhet1 52 873

     blancokrediter –

summa kortfristiga räntebärande skulder 52 873

långfristiga räntebärande skulder

     mot borgen –

     mot säkerhet1 146 718

     blancokrediter –

summa långfristiga räntebärande skulder 146 718

eget kapital

     aktiekapital 309 178

     övrigt bundet kapital –

     övrigt tillskjutet kapital 197 148

     övriga reserver –1 406

     balanserat resultat –271 085

     periodens resultat 3 632

summa eget kapital 237 467

summa eget kapital och
räntebärande skulder

437 058

1 säkerhet för kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs av företagsin-
teckningar för checkräkningskredit respektive upptagna lån. 
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vid slutet av samma period uppgick likvida medel till 92,1 msek 
samt räntebärande skulder till 184,4 msek. del av emissionen 
om 323 msek genomfördes genom kvittning av fordringar. 

per balansdagen 2006/07 hade soliditeten förbättrats till 45,5 
procent. det egna kapitalet i koncernen uppgick till 187,6 msek 
per balansdagen 2006/07 och har under året förbättrats genom 
en konvertibelemission om 34 msek. 

per balansdagen för första halvåret 2007/08 har det egna 
kapitalet planenligt minskat till 237,5 msek som en följd av 
förvärvet av morris. förvärvet har delvis finansierats genom en 
apportemission om 5 miljoner aktier.

bolagets räntebärande skulder består av en revolverande 
kreditfacilitet om 40 msek, varav 10 msek utgjorde kortfristig 
del per den 29 februari 2008, och som löper med sedvanliga vill- 
kor samt förfaller den 30 december 2009. för den revolverande 
kreditfaciliteten gäller finansiella och andra åtaganden för 
bolaget som bland annat ställer krav på upprätthållande av vissa 
nyckeltal, vilket i sin tur kan begränsa bolagets kapitalanvänd-
ning. bolaget har därtill en sedvanlig checkräkningskredit om 50 
msek, varav cirka 39,7 msek utnyttjades per den 29 februari 
2008, samt en sedvanlig checkräkningskredit om 20 mnok, 
varav cirka 9,1 msek utnyttjades per den 29 februari 2008. i 
samband med förvärvet av morris i oktober 2007 emitterade 

bolaget ett konvertibelt förlagslån om 30 msek som löper över 
tre år med 3,5 procents ränta, samt upptog ett reverslån om 
30 msek som löper tills vidare med 13,5 procents ränta. re-
verslånet avses lösas genom föreliggande nyemission. se även 
avsnittet “låneavtal” på sid 50 i föreliggande prospekt.

koncernen har ett fortsatt lånebehov som uppkommit på 
grund av säsongvariationer i försäljning och inköp. även en kon-
centration av hyresbetalningar i kvartal gör att bolaget har ytterli-
gare behov av säsongskrediter. under mars 2008 ökade bolaget 
belåningen genom utökad checkräkningskredit hos swedbank 
med 30 msek samt genom kortfristiga lån via en av bolagets 
större aktieägare om ytterligare 20 msek. bolaget bedömer att 
den utökade checkräkningskrediten kommer att behöva utnytt-
jas under den kommande halvårsperioden för att täcka de sä-
songsvariationer som uppkommer. med befintlig säsongskredit 
bedömer bolaget att inga ytterligare krediter för närvarande be-
höver upptas för att säkerställa bolagets lånebehov.

kassaFLÖde
wedins kassaflöde från den löpande verksamheten under peri-
oden 2004/05 uppgick till –44 msek, huvudsakligen orsakat av 
ett svagt resultat och höga lagervärden. kassaflödet från finan-
sieringsverksamheten uppgick samma år till 148 msek och in-
nefattade en nyemission om 167 msek. kassaflödet från inves-
teringsverksamheten uppgick under samma period till –103,6 
msek.

under 2005/06 hade bolaget ett fortsatt svagt resultat med 
ett kassaflöde från den löpande verksamheten om –61 msek. 
kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –22 
msek och från finansieringsverksamheten till 157 msek, vari 
ingick en nyemission på 335 msek.

för räkenskapsåret 2006/07 hade kassaflödet från den 
löpande verksamheten förbättrats och uppgick till 13 msek. kas-
saflödet från investeringsverksamheten uppgick till –29 msek 
och från finansieringsverksamheten till –56 msek. bolaget upp-
tog endast 2,8 msek genom personaloptioner och minskade i 
övrigt de finansiella skulderna med 59 msek.

första halvåret 2007/08 har kassaflödet från den löpande 
verksamheten stärkts i jämförelse med samma period före-
gående år och uppgick till 18,0 msek. under samma period upp- 
gick det totala kassaflödet till 9,8 msek.

rÖreLsekaPitaL
bolaget anser att det befintliga rörelsekapitalet enligt bolagets 
bedömning är tillräckligt för de aktuella behoven. integrationen 
av morris kan med hjälp av föreliggande nyemission påskyndas 
och innebär att en full integration mellan bolagen kommer att ha 
fullbordats senast den 1 januari 2009. därmed har koncernen 
estimerade integrationsvinster på 20–25 msek som tillförs 
rörelsekapitalet.

FÖrvÄrv av morris
under första kvartalet 2007/08 förvärvade bolaget 100 procent 
av det norska bolaget marianne morris as. den sammanlagda 
köpeskillingen uppgick till 100 mnok vid tillträdet samt en 
tilläggsköpeskilling relaterad till resultatutvecklingen fram till 
2009. genom förvärvet har goodwill i koncernen ökat med cirka 

nettoskuldsättning, ksek 2008-02-29

likviditet

     kassa och bank 20 921

     likvida medel1 9 214

     lätt realiserbara värdepapper –

summa likviditet 30 135

kortfristiga fordringar 35 290

kortfristiga räntebärande skulder

     kortfristiga skulder till kreditinstitut 52 873

     kortfristig del av långfristiga skulder –

     övriga kortfristiga skulder –

summa kortfristiga räntebärande skulder 52 873

kortfristig nettoskuldsättning –12 552

långfristiga räntebärande skulder

     långfristiga skulder till kreditinstitut 146 718

     emitterade obligationer –

     övriga långfristiga skulder –

summa långfristiga räntebärande skulder 146 718

Nettoskuldsättning 134 166
1 likvida medel består av kortinlösen från försäljning samt kontanta medel på 
skattekonto.
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kommentarer till den finansiella utvecklingen

60 msek. finansiering av förvärvet har skett genom en apport-
emission av 5 miljoner aktier samt emission av ett konvertibelt 
förlagslån om 30 msek. wedins har även upptagit ett reverslån 
på 30 msek i samband med förvärvet. eventuell tilläggsköpe-
skilling kommer att finansieras genom emissionens försorg.

bruttoförändringarna på koncernnivå, som konsekvens av 
förvärvet av marianne morris as, avseende omsättning, net-
toresultat, balansomslutning, antal anställda och antal butiker 
ligger samtliga under 25 procent, varför bedömningen har gjorts 
att det ej föreligger behov av att upprätta pro forma resultat- och 
balansräkning.

teNdeNser
inga väsentliga förändringar har inträffat avseende koncernens 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan delårs-
perioden september–februari 2007. försäljningen under mars 
2008 har inletts klart svagare än samma månad föregående år, 
då wedinskoncernen i likhet med branschen i stort upplevde en 
stor försäljningstillväxt. affärsområdet accent inklusive morris 
har utvecklats bäst av koncernens olika koncept. bolaget ser 
även ett fortsatt positiv trend med stärkta bruttomarginaler.
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aktiekapital och 
ägarförhållanden

aktiekaPitaL
aktiekapitalet i wedins uppgår till 185 506 659 sek, fördelat 
på 30 000 aktier av serie a med tio (10) röster per aktie och 
61 805 553 aktier av serie b med en (1) röst per aktie. samman-
lagt uppgår antalet aktier till 61 835 553, envar med ett kvotvärde 
om 3,00 sek efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt 
beslut vid extra bolagsstämma den 7 april 2008. minskningen 
av aktiekapitalet kommer att registreras först i samband med 
registreringen av föreliggande nyemission vid bolagsverket, 
vilket beräknas ske i slutet av maj 2008.

samtliga emitterade aktier är till fullo inbetalda och ger 
lika rätt till andel i wedins tillgångar och vinst. vid en eventuell 
likvidation av bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i 
förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

bemyNdiGaNde
vid extra bolagsstämma den 7 april 2008 erhöll styrelsen be-
myndigande att under tiden fram till och med nästa årsstämma 
besluta om nyemission av högst 1 600 000 aktier av serie b, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra 
för bolaget att i samband med föreliggande nyemission erlägga 
ersättning för emissionsgarantier i form av nyemitterade aktier 
i bolaget. de nya aktierna skall emitteras till en emissionskurs 
som motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för 
bolagets aktie av serie b på omX nordiska börs de sista fem 
handelsdagarna i teckningsperioden. fullt utnyttjande av be-
myndigandet innebär en utspädning om 1,7 procent, efter före-
liggande nyemission.

teckNiNGsoPtioNer och 
koNvertibLa skuLdebrev
incitamentsprogram
vid extra bolagsstämma den 14 juni 2006 fattades beslut om 
att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, 
övriga nyckelpersoner samt arbetande styrelseordförande i 
bolaget. incitamentsprogrammet omfattar totalt 2 750 000 teck-
ningsoptioner med ett lösenpris om 12,49 sek, vilket motsvarar 
126 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för 
bolagets aktie av serie b på omX nordiska börs mellan den 
7–20 juni 2006. teckningsperioden löper från och med den 1 
juni 2008 till och med den 31 maj 2009. per den 29 februari 

aktierna i wedins har utgivits i enlighet med svensk lag- 
stiftning och är denominerade i svenska kronor (sek). aktierna 
är registrerade i elektronisk form och kontoförs av vpc ab i en-
lighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. aktiebrev 
utfärdas ej.

det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. 
wedins aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. bolagets 
aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande un-
der innevarande eller föregående räkenskapsår.

aktier av serie a kan, efter begäran därom av innehavare av 
sådan aktie, omvandlas till aktie av serie b.

aktiekaPitaLets utveckLiNG

år månad händelse

förändring 
av aktie-

kapitalet, sek
aktie-

kapital, sek

förändring 
av antal 
a-aktier

förändring 
av antal 
b-aktier

antal 
a-aktier

antal 
b-aktier

kvot- 
värde per 
aktie, sek

1997 mars bolagets bildande 100 000 100 000 1 000 – 1 000 – 100,00

1997 maj split – 100 000 9 000 40 000 10 000 40 000 2,00

1997 maj nyemission 8 114 000 8 214 000 990 000 3 067 000 1 000 000 3 107 000 2,00

1997 juni nyemission 1 786 000 10 000 000 – 893 000 1 000 000 4 000 000 2,00

1999 nov nyemission 5 157 162 15 157 162 – 2 578 581 1 000 000 6 578 581 2,00

2003 april nedsättning –14 399 304 757 858 – – 1 000 000 6 578 581 0,10

2003 maj nyemission 20 462 169 21 220 027 – 204 621 687 1 000 000 211 200 268 0,10

2004 juni nyemission 2 683 000 23 903 027 – 26 830 000 1 000 000 238 030 268 0,10

2004 juli apportemission 500 000 24 403 027 – 5 000 000 1 000 000 243 030 268 0,10

2005 mars nyemission 48 806 063 73 209 090 2 000 000 486 060 536 3 000 000 729 090 804 0,10

2005 mars sammanläggning – 73 209 090 –2 970 000 –721 799 895 30 000 7 290 909 10,00

2005 mars nyemission 6 080 000 79 289 090 – 608 000 30 000 7 898 909 10,00

2005 april nyemission 479 040 79 768 130 – 47 904 30 000 7 946 813 10,00

2006 feb nedstämpling av 
kvotvärde

–39 884 065 79 768 130 – – 30 000 7 946 813 5,00

2006 mars nyemission 199 420 325 239 304 390 – 39 884 065 30 000 47 830 878 5,00

2006 maj kvittningsemissioner 24 873 375 264 177 765 – 4 974 675 30 000 52 805 553 5,00

2007 juli konvertibelemission 20 000 000 284 177 765 – 4 000 000 30 000 56 805 553 5,00

2007 okt apportemission 25 000 000 309 177 765 – 5 000 000 30 000 61 805 553 5,00

2008 maj nedstämpling av 
kvotvärde

–123 671 106 185 506 659 – – 30 000 61 805 553 3,00

2008 maj föreliggande nyemission 92 753 328 278 259 987 – 30 917 776 30 000 92 723 329 3,00
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2008 hade samtliga 2 750 000 teckningsoptioner förvärvats 
av ledande befattningshavare i bolaget. omräkning av antalet 
aktier och teckningskursen kommer att ske i enlighet med op-
tionsvillkoren i anledning av föreliggande nyemission. vid fullt 
utnyttjande, men före omräkning av optionsvillkoren, motsvarar 
teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet 2 750 000 
nya aktier av serie b i bolaget, motsvarande en utspädning om 
2,9 procent efter föreliggande nyemission.

finansering av förvärvet av morris
med anledning av förvärvet av den norska accessoarkedjan 
morris fattade styrelsen den 15 oktober 2007 beslut om emis-
sion av ett konvertibelt förlagslån om sammanlagt 30 msek i 
enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 
oktober 2007. det konvertibla förlagslånet löper över 3 år till en 
ränta om 3,5 procent. konverteringskursen uppgår till 8,70 sek 
och fastställdes på basis av den genomsnittliga betalkursen för 
bolagets aktie av serie b på omX nordiska börs under en period 
med början den 7 september 2007 då affären offentliggjordes. 
omräkning av antalet aktier vid konvertering kommer att ske i 
anledning av föreliggande nyemission. vid fullt utnyttjande, men 
före omräkning av konvertibelvillkoren, motsvarar det konverti-
bla förlagslånet 3 448 274 nya aktier av serie b, motsvarande en 
utspädning om 3,6 procent efter föreliggande nyemission.

aktiekapital och ägarförhållanden

teckningsoptioner av serie 2008/2009
vid extra bolagsstämma den 7 april 2008 fattades beslut om 
emission av högst 30 917 776 teckningsoptioner av serie 
2008/2009. för varje ny aktie av serie b som tecknas i förelig-
gande nyemission erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption 
som berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av se-
rie b till en teckningskurs om 3,00 sek. teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en treveckorspe-
riod efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje 
kvartalet 2007/08, bokslutskommunikén för 2007/08 samt 
delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2008/09, dock 
senast den 30 april 2009. teckningsoptionerna medger ej omräk- 
ning av villkoren vid annan bolagshändelse än sammanläggning 
respektive uppdelning (split) av bolagets aktier.

fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner motsvarar 
30 917 776 nya aktier av serie b, motsvarande en utspädning 
om 25,0 procent av aktierna och 24,9 procent av rösterna i 
bolaget, efter föreliggande nyemission.

teckningsoptionerna av serie 2008/2009 avses bli föremål 
för handel på omX nordiska börs efter att föreliggande nyemis-
sion har registrerats av bolagsverket. handel med teckningsop-
tioner beräknas inledas i början av juni 2008.

emissionsinstitut i samband med teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptioner av serie 2008/2009 är erik penser 
fondkommission. för förvaltarregistrerade innehav skall teck-
ning av aktier med stöd av teckningsoptioner ske genom res-
pektive förvaltare.

ägarstruktur 
per 2008-02-29

antal 
aktieägare

antal 
a-aktier

antal 
b-aktier

andel 
av kapital

andel 
av röster

marknads- 
värde, sek

1–1 000 3 016 – 914 999 1,5% 1,5% 5 169 744

1 001–10 000 1 307 – 4 844 583 7,8% 7,8% 27 371 894

10 001–100 000 299 30 000 9 752 670 15,8% 16,1% 55 102 586

100 001–1 000 000 43 – 14 184 749 22,9% 22,8% 80 143 832

1 000 001– 11 – 32 138 552 52,0% 51,7% 181 582 819

totalt 4 676 30 000 61 805 553 100,00% 100,00% 349 370 875

största ägare per 2008-02-29
antal 

a-aktier
antal 

b-aktier
andel 

av kapital
andel 

av röster
marknads-
värde, sek

varenne ab – 12 537 000 20,3% 20,2% 70 384 050

swedbank ab – 3 868 948 6,3% 6,2% 21 859 556

efg private bank s.a. – 3 736 700 6,0% 6,0% 21 112 355

östersjöstiftelsen – 2 635 004 4,3% 4,2% 14 887 773

morris management a/s – 2 500 000 4,0% 4,0% 14 125 000

seb life (ireland) ass co ltd – 1 312 000 2,1% 2,1% 7 412 800

novitus ab – 1 200 000 1,9% 1,9% 6 780 000

originat ab – 1 129 000 1,8% 1,8% 6 378 850

swedbank luxembourg s.a. – 1 094 000 1,8% 1,8% 6 181 100

sis segaintersettle ag – 1 075 900 1,7% 1,7% 6 078 835

summa 10 största ägare – 31 088 552 50,3% 50,1% 175 650 319

summa övriga ägare 30 000 30 717 001 49,7% 49,9% 173 720 556

totalt 30 000 61 805 553 100,00% 100,00% 349 370 875

ÄGarFÖrhåLLaNdeN
per den 29 februari 2008 hade wedins 4 676 aktieägare. utländska ägares andel uppgick till 24,8 procent av aktiekapitalet och 24,7 
procent av rösterna i bolaget. bolagets största aktieägare framgår av tabellen nedan.
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aktiekapital och ägarförhållanden

aktieÄGaravtaL
såvitt styrelsen för wedins känner till föreligger inga aktieägar-
avtal eller andra överenskommelser mellan några av bolagets 
aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över bolaget. 
vidare finns, såvitt styrelsen känner till, inga överenskommelser 
eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrol-
len över bolaget förändras.

utdeLNiNGsPoLicy
det är styrelsens ambition att wedins skall ha en stabil utdel-
ningspolitik med en hög utdelningsandel. det innebär att wedins 
långsiktigt avser att dela ut 50 procent av resultatet efter skatt. 
dock skall bolagets finansiella situation, investeringsbehov och 
utvecklingsmöjligheter beaktas vid förslag till utdelning.

som en konsekvens av minskningen av aktiekapitalet som 
beslutades vid extra bolagsstämma den 7 april 2008 får utdel-
ning inte beslutas under en period om tre år efter registrering av 
minskningsbeslutet hos bolagsverket, om inte bolagets aktieka-
pital dessförinnan har ökats med ett belopp motsvarande minst 
minskningsbeloppet eller om bolagsverket, eller, i tvistiga fall, 
rätten, lämnar tillstånd till utdelning.

rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman 
fastställd avstämningsdag är registrerad i den av vpc förda 
aktieboken. eventuell utdelning ombesörjes av vpc eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förval-
tares rutiner. om aktieägare inte kan nås genom vpc kvarstår 
aktieägarens fordran på bolaget avseende utdelningsbelopp och 
begränsas endast genom regler för preskription. vid preskrip-
tion tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. inga särskilda regler, 
restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för 
aktieägare som är bosatta utanför sverige.

haNdeL i WediNs aktie
wedins aktie av serie b handlas sedan den 1 juli 1997 på omX 
nordiska börs. aktiens kortnamn är wed b. en handelspost ut-
görs fr o m den 14 april 2008 av 2 000 aktier.

sista betalkurs den 29 februari 2008 var 5,65 sek, mot-
svarande ett börsvärde om cirka 349,4 msek. totalt omsattes 
33 214 219 aktier under 2007, motsvarande ett värde om cirka 
317,5 msek. den genomsnittliga omsättningen per handelsdag 
under 2007 var 133 390 aktier, motsvarande ett värde om cirka 
1,3 msek. lägsta betalkurs under 2007 var 5,55 sek per aktie 
och högsta betalkurs var 12,40 sek.
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styrelse, ledande befattnings- 
havare och revisorer

mats persson
styrelseordförande sedan 2008
vice styrelseordförande sedan 2006
född 1948
civilekonom
partner, neuman & nydahl hb

aktieinnehav: 42 100 b-aktier,
genom bolag
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
candor sweden ab ordförande
globelive intl ab ledamot
mats o persson invest ab     ledamot
mats o persson konsult ab  ledamot 

och vd
newfour ab ordförande
redpages media ab ordförande
steve perryman holding    ordförande
svanova biotech ab ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
amm holding ab ledamot
awetek holding ab ledamot
frontville ledamot
glitnir corporate finance ab ledamot
kmw energi ledamot
kundgirot finans ab ledamot
nilson group ab ledamot
nordqvist skoaffär ab ledamot
prolight diagnostics ab         ledamot

wivi-ann hult
styrelseledamot sedan 2006
född 1950
utbildning inom textil & kläddesign 
samt konfektionsteknik
egen företagare inom försäljning av 
present- och aktivitetsprodukter

aktieinnehav: 25 000 b-aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
promotion 2000 ab suppleant

wivi-ann hult har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren. 

styreLse

christel kinning
styrelseledamot sedan 2006
född 1962
gymnasieutbildning
rådgivare och konsult inom 
detaljhandeln (i eget bolag)

aktieinnehav: 34 500 b-aktier,  
inkl familj
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
cmQ intressenter ab ledamot
eco-boråstapeter ab ledamot
inflight service intr. ab          ledamot
mio ab ledamot
sats holding ab ledamot
soldränkta tomater ab ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
blombergs herrmodebutiker ledamot
blombergs mode ab ledamot
c/o stockholm retail ledamot
depart. & stores europe       ledamot
kimoda ab ledamot
polarn o. pyret ab ledamot
portwear ab ledamot
riv 2 retail inv. vehicle 2 ab ledamot
rnb logistik ab ledamot
rnb retail & brands ab   vd, vice vd
(samt ledamot i ett antal dotterbolag 
inom rnb-koncernen)
saks retail ab ledamot
solo kläder co ab ledamot
teryp trading ab ledamot

tommy jacobson
styrelseledamot sedan 2008
född 1958
civilekonom
verkställande direktör, varenne ab

aktieinnehav: 12 537 000 b-aktier, 
genom bolag
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
contentia comm. ab       ordförande
djurgårdens elitfotboll ab      ledamot
djurgårdens fotboll ab ordförande
erminia ab suppleant
erminia förvaltnings ab       suppleant
erminia holding ab suppleant
mengus stockholm ab ledamot
nätverk europa ab ledamot
Quesada kapitalförvaltn. ab  ledamot
redpages media ab ledamot
steve perryman holding        ledamot
svenska fotbollsakadem. ab ledamot
tocos holding ab ledamot
tommy jacobson ab ledamot
tommy jacobson förv. ab     ledamot
varenne ab ledamot, vd
varenne east ab ledamot
varenne fastigheter ab         ledamot
varenne förvaltning i ab        ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
accelerator ab ledamot
djurgårdens fotb. arena ab  ledamot
djurgårdens fotb. försäljn.    ledamot
erminia i stockholm ab        suppleant
optoq ab ledamot
sandellsandberg fastigheter  ledamot
tocos i stockholm ab ledamot
tretti ab ledamot
tretti options ab ledamot
åff utveckling ab ledamot

peter lundin
styrelseledamot sedan 2005
född 1956
gymnasieutbildning
driver jc i norrköping city

aktieinnehav: 25 000 b-aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
deni & co ab ledamot
ft i skandinavien ek. för.       ledamot
peter lundin menswear ab   ledamot
woluno invest ab ledamot
wong-lundin i norrk. ab       ledamot

peter lundin har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren.

petra lindh
styrelseledamot sedan 2007
arbetstagarrepresentant för handels
född 1974
gymnasieutbildning
butikssäljare

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
ås fastighet ab suppleant

petra lindh har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren.

monica söderqvist olsson
styrelseledamot sedan 1998
arbetstagarrepresentant för unionen
född 1948
gymnasieutbildning
butikschef

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
företagarfören. gallerian       ledamot

monica söderqvist olsson har inga 
övriga uppdrag som avslutats inom de 
senaste fem åren.
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mats persson
styrelseordförande sedan 2008
vice styrelseordförande sedan 2006
född 1948
civilekonom
partner, neuman & nydahl hb

aktieinnehav: 42 100 b-aktier,
genom bolag
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
candor sweden ab ordförande
globelive intl ab ledamot
mats o persson invest ab     ledamot
mats o persson konsult ab  ledamot 

och vd
newfour ab ordförande
redpages media ab ordförande
steve perryman holding    ordförande
svanova biotech ab ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
amm holding ab ledamot
awetek holding ab ledamot
frontville ledamot
glitnir corporate finance ab ledamot
kmw energi ledamot
kundgirot finans ab ledamot
nilson group ab ledamot
nordqvist skoaffär ab ledamot
prolight diagnostics ab         ledamot

wivi-ann hult
styrelseledamot sedan 2006
född 1950
utbildning inom textil & kläddesign 
samt konfektionsteknik
egen företagare inom försäljning av 
present- och aktivitetsprodukter

aktieinnehav: 25 000 b-aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
promotion 2000 ab suppleant

wivi-ann hult har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren. 

styreLse

christel kinning
styrelseledamot sedan 2006
född 1962
gymnasieutbildning
rådgivare och konsult inom 
detaljhandeln (i eget bolag)

aktieinnehav: 34 500 b-aktier,  
inkl familj
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
cmQ intressenter ab ledamot
eco-boråstapeter ab ledamot
inflight service intr. ab          ledamot
mio ab ledamot
sats holding ab ledamot
soldränkta tomater ab ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
blombergs herrmodebutiker ledamot
blombergs mode ab ledamot
c/o stockholm retail ledamot
depart. & stores europe       ledamot
kimoda ab ledamot
polarn o. pyret ab ledamot
portwear ab ledamot
riv 2 retail inv. vehicle 2 ab ledamot
rnb logistik ab ledamot
rnb retail & brands ab   vd, vice vd
(samt ledamot i ett antal dotterbolag 
inom rnb-koncernen)
saks retail ab ledamot
solo kläder co ab ledamot
teryp trading ab ledamot

tommy jacobson
styrelseledamot sedan 2008
född 1958
civilekonom
verkställande direktör, varenne ab

aktieinnehav: 12 537 000 b-aktier, 
genom bolag
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
contentia comm. ab       ordförande
djurgårdens elitfotboll ab      ledamot
djurgårdens fotboll ab ordförande
erminia ab suppleant
erminia förvaltnings ab       suppleant
erminia holding ab suppleant
mengus stockholm ab ledamot
nätverk europa ab ledamot
Quesada kapitalförvaltn. ab  ledamot
redpages media ab ledamot
steve perryman holding        ledamot
svenska fotbollsakadem. ab ledamot
tocos holding ab ledamot
tommy jacobson ab ledamot
tommy jacobson förv. ab     ledamot
varenne ab ledamot, vd
varenne east ab ledamot
varenne fastigheter ab         ledamot
varenne förvaltning i ab        ledamot

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
accelerator ab ledamot
djurgårdens fotb. arena ab  ledamot
djurgårdens fotb. försäljn.    ledamot
erminia i stockholm ab        suppleant
optoq ab ledamot
sandellsandberg fastigheter  ledamot
tocos i stockholm ab ledamot
tretti ab ledamot
tretti options ab ledamot
åff utveckling ab ledamot

peter lundin
styrelseledamot sedan 2005
född 1956
gymnasieutbildning
driver jc i norrköping city

aktieinnehav: 25 000 b-aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
deni & co ab ledamot
ft i skandinavien ek. för.       ledamot
peter lundin menswear ab   ledamot
woluno invest ab ledamot
wong-lundin i norrk. ab       ledamot

peter lundin har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren.

petra lindh
styrelseledamot sedan 2007
arbetstagarrepresentant för handels
född 1974
gymnasieutbildning
butikssäljare

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
ås fastighet ab suppleant

petra lindh har inga övriga uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem 
åren.

monica söderqvist olsson
styrelseledamot sedan 1998
arbetstagarrepresentant för unionen
född 1948
gymnasieutbildning
butikschef

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 0 optioner

övriga uppdrag
bolag  funktion
företagarfören. gallerian       ledamot

monica söderqvist olsson har inga 
övriga uppdrag som avslutats inom de 
senaste fem åren.

styrelse,  ledande befattningshavare och revisorer
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styrelse,  ledande befattningshavare och revisorer

per thelin
verkställande direktör 
och koncernchef
född 1958
anställd sedan augusti 2006
civilekonom

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 750 000 optioner

bakgrund
ledande befattningar inom detaljhan-
del och mode. tidigare vd för mt 
owner, biltema och handskmakar’n. 
ledande befattningar inom åhléns, 
b&w och kf.

övriga uppdrag
per thelin är styrelseledamot i ett 
antal dotterbolag inom wedinskon-
cernen. 

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
biltema sweden holding ab vd
(samt ledamot i ett antal dotterbolag 
inom biltema-koncernen)
food market i nacka ab        ledamot
mt owner ab ledamot, vd
(samt ledamot i ett antal dotterbolag i 
mt-owner-koncernen)

staffan gustavsson
affärsutvecklingschef
född 1957
anställd sedan 2003
civilekonom

aktieinnehav: 25 000 b-aktier
optionsinnehav: 150 000 optioner

bakgrund
befattningar inom kf industri, 
ekonomichef och administativ chef 
på nordtend, falcon och essnet, 
ekonomidirektör på kjessler och 
mannerstråle, ekonomidirektör och 
vice vd på guldfynd, cfo för adidas 
sverige ab.

övriga uppdrag
bolag  funktion
l w plåtslageri ab ledamot
staffan gustavsson är även styrelse-
ledamot i ett antal dotterbolag inom 
wedinskoncernen.

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
ab w. rosanders skoaffär ordförande
montessoriför. svanen ledamot
skokanonen ab suppleant

LedaNde beFattNiNGshavare

susanne börjesson
sortiments- och inköpsdirektör
född 1965
anställd sedan oktober 2006
ekonom

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 150 000 optioner

bakgrund
ledande befattningar inom inköp och 
sortimentsutveckling inom detaljhan-
deln. tidigare sortimentschef på 
åhléns, inköpsansvarig på scoop samt 
ur&penn.

susanne börjesson har inga övriga 
pågående uppdrag eller uppdrag som 
avslutats inom de senaste fem åren.

maria hernebro
personaldirektör
född 1968
anställd sedan 2005
personalvetare

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 4 587 optioner

bakgrund
befattningar inom twilfit och lindex-
koncernen som personalchef och 
regionchef.

övriga uppdrag
maria hernebro är styrelseledamot i 
ett antal dotterbolag inom wedins- 
koncernen. 

avslutade uppdrag inom 
de senaste fem åren
bolag  funktion
ab w. rosanders skoaffär     ledamot
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dennis legin
ekonomidirektör
född 1967
anställd sedan februari 2008
civilekonom

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 145 417 optioner

bakgrund
revisorsbakgrund från ernst & young 
och skattemyndigheten. ledande 
befattningar inom ekonomi, senast 
som ekonomichef på philip morris i 
skandinavien samt ekonomichef och 
vice vd på bauhaus i sverige.

dennis legin är registrerad som vice 
vd i bauhaus ab samt ett antal dot-
terbolag i bauhaus-koncernen. dennis 
legin är ej längre verksam i dessa 
bolag och avregistrering pågår.

dennis legin har inga övriga 
pågående uppdrag eller uppdrag som 
avslutats inom de senaste fem åren.

camilla ås fritz
försäljningsdirektör
född 1962
anställd sedan 2007
gymnasieutbildning

aktieinnehav: 0 aktier
optionsinnehav: 150 000 optioner

bakgrund
ledande befattningar inom försäljning 
i detaljhandeln, närmast från en posi-
tion som regionchef inom apotektet 
med drift- och resultatansvar. tidigare 
affärsområdeschef för hallbergs guld, 
teamledare inom coop supermarket 
och regionchef inom din sko.

camilla ås fritz har inga övriga 
pågående uppdrag eller uppdrag som 
avslutats inom de senaste fem åren.

ÖvriGa uPPLysNiNGar avseeNde 
styreLseN och LedaNde 
beFattNiNGshavare
styrelseledamöterna är valda för tiden fram till ordinarie 
årsstämma 2009. inga särskilda överenskommelser finns med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 
vilka styrelseledamöter eller ledande befattningshavare valts el-
ler tillsatts. inga avtal har slutits med bolaget om förmåner efter 
det att uppdraget avslutats.

ingen av bolagets styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägeri- 
relaterade mål, (ii) varit ställföreträdande i bolag som försatts i 
konkurs eller likvidation eller varit inblandat i konkursförvaltning, 
(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter 
eller godkända yrkessammanslutningar eller (iv) förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags lednings- eller kon-
trollorgan.

inga familjeband föreligger mellan bolagets styrelseleda-
möter och ledande befattningshavare. ej heller föreligger några 
intressekonflikter, varvid styrelseledamöters och ledande befatt-
ningshavares privata intressen skulle stå i strid med bolagets 
intressen.

samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
nås genom kontakt med wedins huvudkontor.

revisorer
vid årsstämma den 18 januari 2007 utsågs (genom omval) ulf 
westin (född 1951) till revisor och hans jönsson (född 1955) till 
revisorssuppleant, båda från revisionsbolaget öhrlings pricewa-
terhousecoopers ab. ulf westin och hans jönsson är auktori-
serade revisorer sedan 1980 respektive 1985 och är medlem-
mar i far srs. 

styrelse,  ledande befattningshavare och revisorer
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bolagsstyrning

sveNsk kod FÖr boLaGsstyrNiNG
bolaget omfattas för närvarande inte av svensk kod för bolags-
styrning. bolaget avser dock att tillämpa huvuddelen av koden 
när den införs för samtliga börsnoterade bolag den 1 juli 2008. 
om bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till 
bolagets särskilda omständigheter kan det komma att avvika 
från denna regel. bolaget kommer då att tydligt redovisa detta 
samt motivera varför bolaget väljer att avvika från regeln.

styreLseNs arbetsordNiNG 
och iNstruktioN FÖr vd
styrelsen för wedins består av sju ordinarie ledamöter, varav 
två arbetstagarrepresentanter. inga styrelsesuppleanter har ut-
setts. styrelsen har utarbetat en arbetsordning för styrelsear-
betet samt en instruktion avseende verkställande direktörens 
uppgifter, vilka antas årligen vid styrelsens första sammanträde 
efter årsstämma. enligt nuvarande arbetsordning, vilken antogs 
vid styrelsemöte den 16 januari 2008, skall styrelsen utöver 
konstituerande sammanträde hålla minst fem styrelsemöten 
per verksamhetsår. 

under verksamhetsåret 2006/07 hade styrelsen totalt 16 
sammanträden. vid ordinarie styrelsemöten behandlades de 
fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande 
bolagets strategiska plan, budget, årsbokslut och delårsrapport-
er. vidare behandlades frågor angående finansiering, investering-
ar samt struktur- och organisationsfrågor. extra styrelsemöten 
hölls med anledning av förvärvet av den norska accessoarkedjan 
morris samt rörande förvärvets finansiering.

vaLberedNiNG
valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma, där 
val av styrelse skall ske, lämna förslag på styrelseledamöter. 
ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas 
om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet 
största aktieägaren. valberedningens mandatperiod sträcker sig 
fram till dess ny valberedning utsetts. bolaget skall ha en val-
beredning bestående av en representant för envar av de fyra 
till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. 
namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de 
aktieägare de företräder skall offentliggöras sex månader före 
årsstämman och baseras på de kända röstetalen omedelbart 
före offentliggörandet. 

ersÄttNiNGs- och revisioNskommittéer
wedins har ej utsett någon ersättnings- eller revisionskommitté. 
styrelsen i sin helhet bereder frågor om ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen samt hanterar revisions-
frågor och kontakter med revisorer.

LÖNer, ersÄttNiNGar 
och revisioNsarvodeN
ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare
styrelsens arvode beslutas av årsstämman. för innevarande 
räkenskapsår har bolagsstämman beslutat att styrelsens 
ersättning skall uppgå till sammanlagt 825 ksek, varav 125 

ksek till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna, 
samt att styrelsens ordförande därutöver skall erhålla ytterligare 
200 ksek. 

för räkenskapsåret 2006/07 utgick arvode till styrelsens ord-
förande om 250 ksek. övriga ledamöter erhöll vardera ersätt-
ning mellan 104 ksek och 250 ksek. totalt utgick 812 ksek i 
styrelsearvoden under räkenskapsåret 2006/07, i enlighet med 
bolagsstämmans beslut.

ersättning till verkställande direktören samt övriga ledande 
befattningshavare består av grundlön, en rörlig resultatbaserad 
bonus samt förmåner i form av tjänstebil och pension. 

ersättning till verkställande direktören utgår i form av fast 
grundlön uppgående till 2 700 000 sek per år samt bonus vilken 
maximalt kan uppgå till 75 procent av årslönen. pensionspre-
mieinbetalningar för verkställande direktören uppgår till 33,5 
procent av dennes grundlön intill pensionering, vilken kan ske 
vid 65 års ålder. uppsägningstiden för verkställande direktör 
är sex månader och 18 månader vid uppsägning från bolagets 
sida.

avseende övriga ledande befattningshavare utgick för räken-
skapsåret 2006/07 grundlön om totalt 3 284 ksek. resultatbase-
rad bonus har för räkenskapsåret 2006/07 utgått med 950 ksek 
(inklusive bonus till verkställande direktören). pensionskost- 
nader avseende styrelsen och verkställande direktören uppgick 
till 753 ksek för räkenskapsåret 2006/07. 

incitamentsprogram
vid extra bolagsstämma den 14 juni 2006 fattades beslut om 
att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningsha-
vare, övriga nyckelpersoner samt arbetande styrelseordförande 
i bolaget. incitamentsprogrammets syfte är att skapa ett ägar- 
engagemang hos nyckelpersoner och därmed höja motivationen 
och öka engagemanget för bolagets utveckling.

incitamentsprogrammet omfattar totalt 2 750 000 tecknings-
optioner med ett lösenpris om 12,49 sek, vilket motsvarar 126 
procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bo-
lagets aktie av serie b på omX nordiska börs mellan den 7–20 
juni 2006. teckningsperioden löper från och med den 1 juni 2008 
till och med den 31 maj 2009. per den 29 februari 2008 hade 
samtliga teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningsha-
vare i bolaget. teckningsoptionerna har förvärvats till marknads-
pris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell och är 
föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

ersättning till revisorer
till bolagets revisorer, öhrlings pricewaterhousecoopers, utgår 
ersättning enligt löpande räkning. för räkenskapsåret 2006/07 
har ersättning utgått med totalt 1 585 ksek varav 1 340 ksek 
avsåg revisionsuppdrag.
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bolagsordning

WediNs skor & accessoarer ab 
orG Nr 556540-1493

§ 1   bolagets firma är wedins skor & accessoarer aktiebolag. 
bolaget är publikt (publ). 

§ 2   styrelsen skall ha sitt säte i stockholm. 

§ 3   föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt 
via dotterbolag bedriva detaljhandel avseende skor, modeacces-
soarer och bijouterier samt distribution, design och produkt-
utveckling av skor, modeaccessoarer och bijouterier samt idka 
annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 4  aktiekapitalet skall vara lägst 180.000.000 kronor och högst 
720.000.000 kronor. 

§ 5  antalet aktier skall vara lägst 36.000.000 och högst 
144.000.000. 

aktie skall kunna utges av två slag, dels av serie a med tio 
röster per aktie, dels av serie b med en röst per aktie. 

aktier av endera serien kan utges till ett antal motsvarande 
hela aktiekapitalet. 

beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie a och serie b, skall innehavare 
av aktier av serie a och serie b äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier inneha-
varen förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). ak-
tier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). om 
inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som 
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger, och i den mån 
så inte kan ske, skall fördelning ske genom lottning. 

beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut aktier endast av serie a eller serie b, skall samtli-
ga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie a eller serie b, 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de förut äger. 

beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktie- 
ägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emis-
sionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund 
av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot. 

vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal ak-
tier av samma slag som finns sedan tidigare. därvid skall gamla 
aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma 
aktieslag. 

vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 6   styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter 
utan suppleanter. 

§ 7   för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två revisorer med lika antal suppleanter. 

§ 8   kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
post- och inrikes tidningar och svenska dagbladet. 

kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kom-
mer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. kallelse till annan extra bolagsstäm-
ma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. 

för att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels an-
mäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag, som anges 
i kallelsen till stämman. denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 9   bolagets räkenskapsår skall vara 1 september–31 augusti. 

§ 10   på årsstämman skall följande ärenden förekomma till be-
handling: 

1. val av ordförande vid stämman; 
2. upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning; 
4. val av en eller två justeringsmän; 
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräk-
ningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-
ningen; 
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust enligt den fastställda balansräkningen; 
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör; 
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, när så erfor-
dras, revisorer och revisorssuppleanter; 
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 
12. val av styrelseledamöter och, när så erfordras, revisorer och 
revisorssuppleanterna; 
13. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 11   bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. 

§ 12   aktie av serie a skall kunna omvandlas (konverteras) till 
aktie av serie b. framställning härom skall göras skriftligen hos 
bolagets styrelse, varvid skall anges hur många aktier som ön-
skas omvandlade. omvandling skall utan dröjsmål anmälas för 
registrering och är verkställd när registrering skett. 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 19 januari 2006.



50

legala frågor och 
kompletterande information

vÄseNtLiGa avtaL
logistikavtal
wedins anlitar aditro logistics borås ab (”aditro”) som leve-
rantör av logistiktjänster sedan 2005. aditro ansvarar för 
bolagets logistikprocesser för leverans, lagerhållning, utleve-
rans och returhantering. avtalet innehåller en bestämmelse 
enligt vilken aditro under avtalstiden skall vara exklusiv leve- 
rantör av logistiktjänster till bolaget. avtalet gäller tills vidare med 
12 månaders uppsägningstid. avtalet kan sägas upp med sex 
månaders uppsägningstid om fakturerad volym avviker mer än 
20 procent från någon av de kvantitativa förutsättningar som an-
ges i avtalet under en tolvmånadersperiod och parterna inte kan 
uppnå enighet om den prisjustering som parterna därvid enligt 
avtalet är skyldiga att förhandla om. om faktiska volymer avviker 
med mer än 30 procent från de rullande tvåmånadersprognoser 
bolaget skall tillhandahålla, är aditro endast skyldigt att använda 
sina ”best efforts” för att leverera enligt avtalade servicenivåer. 
dessutom gäller avtalad servicenivå endast under förutsättning 
att inkommande enheter ryms inom den lagda prognosen och 
inte överstiger den maximala leveranskapaciteten. för det fall 
bolaget avser att förvärva likartade tjänster från annan leve-
rantör skall aditro erbjudas att tillhandahålla tjänsterna, varvid 
bolaget endast skall ha rätt att förvärva de efterfrågade tjän-
sterna från tredje man om aditro avböjer att tillhandahålla dem 
eller om parterna inte kan komma överens om villkoren. i så fall 
skall bolaget inte ha rätt att erbjuda tredje part att tillhandahålla 
tjänsterna på för den tredje parten mer förmånliga villkor än de 
som aditro har avböjt.

låneavtal
bolaget har genom avtal med swedbank ab (publ) tillgång till en 
revolverande kreditfacilitet, som vid tidpunkten för underteck-
nandet av detta prospekt uppgick till 40 000 000 sek. denna re-
volverande kreditfacilitet löper med sedvanliga villkor för denna 
typ av kreditavtal och löper ut den 30 december 2009. bolaget 
har även ett avtal om checkräkningskredit med swedbank ab 
(publ) uppgående till 50 000 000 sek som löper tills vidare med 
sedvanliga villkor för denna typ av kreditavtal. vidare har wed-
inskoncernen en checkräkningskredit om 20 000 000 nok med 
nordea norge samt en s k trekkfacilitet om 10 000 000 nok. 
bolaget har även lån uppgående till minst 30 000 000 sek samt 
ett lånelöfte uppgående till 20 000 000 sek hos andra långivare. 
för den revolverande kreditfaciliteten gäller finansiella och andra 
åtaganden för bolaget som bland annat ställer krav på upprätt-
hållande av vissa nyckeltal vilket i sin tur kan begränsa bolagets 
kapitalanvändning. vidare har wedinskoncernen med anledning 
av förvärvet av den norska accessoarkedjan morris i oktober 
2007 kreditfacilitet och lån avseende verksamheten i morris.

immaterieLLa rÄttiGheter
wedins är beroende av vissa varumärken, i synnerhet wedins, 
rizzo och don donna. styrelsen för wedins anser att bolaget in-
nehar de immateriella rättigheter – i form av varumärken, firma-
namn och domännamn – som verksamheten erfordrar.

även om wedins bedriver en aktiv varumärkesstrategi – in-
nefattande att söka skydda bolagets koncept och varumärken 
på de olika geografiska marknader där koncernen är verksam 

– är wedins beroende av vissa varumärken förenat med risker, 
vilka beskrivs i avsnittet “riskfaktorer” på sid 6–8 i föreliggande 
prospekt. härutöver kan en eventuell expansion av verksamhet-
en till andra geografiska marknader än sådana där wedins idag 
är verksamt försvåras eller omöjliggöras utan en utvidgning av 
de befintliga immateriella rättigheterna till sådana geografiska 
marknader. det kan inte garanteras att de ytterligare immateri-
ella rättigheter som erfordras för en sådan eventuell expansion 
av verksamheten kan tillförsäkras wedins.

FÖrsÄkriNGar
bolaget har en, för hela koncernen gemensam, företags-
försäkring som upphandlats via försäkringsmäklare. mäklarens 
bedömning är att bolaget har ett heltäckande skydd för sina bu-
tiker och verksamhet. bolaget har även en transportförsäkring 
för import och export för samtliga transporter inom och utom 
sverige.

NÄrståeNdetraNsaktioNer
wedins har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt 
säkerhet till förmån för bolagets styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisorer. ingen av bolagets styrelse-
ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer har di-
rekt, eller indirekt genom närstående bolag eller den närmaste 
familjen, varit inblandad i affärsuppgörelser med wedins på an-
nat sätt än på marknadsmässiga villkor.

tvister
utöver vad som anges nedan i detta avsnitt är bolaget inte part 
och har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några 
rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden som haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på bolagets eller koncer-
nens finansiella ställning eller lönsamhet. bolaget känner inte 
heller till något rättsligt förfarande eller förlikningsförfarande 
som skulle kunna uppkomma och som skulle kunna få bety-
dande effekter på bolagets eller koncernens finansiella ställning 
eller lönsamhet.

park sko as
ett krav om ca 1,5 mnok rörande en delbetalning avseende 
wedins norge as köp av park sko as som genomfördes 1997 
har framställts i början av 2006. även om kravet har bestridits 
av bolaget har 1 800 000 sek reserverats i räkenskaperna av-
seende detta krav.

niklas invest ab
bolaget är i tvist med niklas invest ab rörande en hyresfordran. 
niklas invest ab har väckt talan vid varbergs tingsrätt och yrkat 
att wedins skall utge ett kapitalbelopp om 250 125 sek jämte 
dröjsmålsränta beräknad på visst sätt.

stämning har utfärdats av varbergs tingsrätt i maj 2007.  
wedins har bestridit kravet, men vitsordat kapitalbeloppets stor-
lek samt grunden för motpartens ränteyrkande. reserveringar 
motsvarande kapitalbeloppet har gjorts i wedins räkenskaper 
med anledning av kravet.
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teckNiNGsFÖrbiNdeLser 
och emissioNsGaraNtier
bolaget har träffat avtal om teckningsförbindelser och emissions- 
garantier med bolagets huvudaktieägare varenne ab och celox 
s.a. samt originat ab (”emissionsgaranterna”), vilka tillsam-
mans äger cirka 26 procent av aktiekapitalet i bolaget. avtalen, 
som undertecknades av emissionsgaranterna den 10 mars 2008 
och därefter bekräftades av bolaget, innebär att emissions- 
garanterna förbinder sig att med företrädesrätt teckna de ak-
tier och teckningsoptioner som följer av emissionsgaranternas 
respektive aktieinnehav i bolaget, motsvarande ett belopp om 
cirka 24,1 msek. därutöver har emissionsgarantier utställts, för 
det fall samtliga aktier och teckningsoptioner i föreliggande ny- 
emission ej tecknas och betalas, enligt vilka emissionsga-
ranterna förbinder sig att teckna samtliga kvarvarande aktier 
och teckningsoptioner, motsvarande ett belopp om högst cirka 
68,6 msek. teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna 
motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet. 

varenne ab, med adress kungsgatan 24, 111 35 stockholm, 
har förbundit sig att teckna det antal units som följer av inne-
havet om 12 537 000 aktier i wedins samt att garantera emis-
sionen upp till ett belopp om högst cirka 12,1 msek.

celox s.a., med adress 20 rue philippe ii, 2340 luxem-
bourg, luxemburg, har förbundit sig att teckna det antal units 
som följer av innehavet om 2 406 000 aktier i wedins samt att 
garantera emissionen upp till ett belopp om högst cirka 27,3 
msek.

originat ab, med adress birger jarlsgatan 2, 114 34 stock-
holm, har förbundit sig att teckna det antal units som följer av 
innehavet av 1 129 000 aktier i wedins samt att garantera emis-
sionen upp till ett belopp om högst cirka 29,2 msek. 

avtalen möjliggör för emissionsgaranterna som vid tidpunk-
ten för infriandet av teckningsförbindelser och emissionsgaranti-
er har fordran på bolaget att betalning genom kvittning skall kun-
na ske i enlighet med 13 kap 41§ aktiebolagslagen (2005:551) 
avseende de nyemitterade aktier som kan komma att tecknas av 
emissionsgaranterna i föreliggande nyemission.

ersättning till emissionsgaranterna uppgår till sju (7) procent 
av garanterat belopp, vilket sammanlagt uppgår till cirka 68,6 
msek. vid extra bolagsstämma den 7 april 2008 erhöll styrelsen 
bemyndigande att under tiden fram till och med nästa årsstäm-
ma besluta om nyemission av högst 1 600 000 aktier av serie 
b, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjlig-
göra för bolaget att erlägga garantiersättningen i form av ny- 
emitterade aktier i bolaget. de nya aktierna skall emitteras till en 
emissionskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittliga 
betalkursen för bolagets aktie av serie b på omX nordiska börs 
de sista fem handelsdagarna i teckningsperioden.

emissionsgaranterna äger ingen skyldighet att med stöd av 
erhållna teckningsoptioner av serie 2008/2009 teckna nyemit-
terade aktier i bolaget under teckningsoptionernas löptid.

emissionsgaranterna har, utöver eventuell fordran på bolaget 
vid tidpunkten för infriandet av teckningsförbindelser och emis-
sionsgarantier, ej ställt särskild säkerhet för att säkerställa fullföl-
jandet av de åtaganden som följer av avtalen. vid tidpunkten för 
undertecknandet av detta prospekt uppgick emissionsgaranter-
nas sammanlagda fordran på bolaget till 30 msek.

tiLLhaNdahåLLaNde av haNdLiNGar
under prospektets giltighetstid kommer nedanstående doku-
ment att finnas tillgängliga för inspektion i elektronisk form på 
wedins hemsida, www.wedins.se:

bolagsordning för wedins skor & accessoarer ab
bolagets årsredovisningar och revisionsberättelser av-
seende räkenskapsåren 2004/05, 2005/06 och 2006/07
bolagets delårsrapport avseende perioden september 
2007–februari 2008
föreliggande prospekt

ÖvriG iNFormatioN
wedins skor & accessoarer ab, med organisationsnummer 
556540-1493, inregistrerades vid bolagsverket den 7 mars 
1997 och registrerades under nuvarande firma den 6 juni 2003. 
bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551). styrelsen har sitt säte i 
stockholms län, stockholms kommun. 

•
•

•

•
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viLLkor FÖr teckNiNGsoPtioNer 2008/2009 
berÄttiGaNde tiLL NyteckNiNG av aktier 
av serie b i WediNs skor & accessoarer ab

1.   definitioner
i föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd 
som angivits nedan.

“aktie” avser aktie av serie b i bolaget;

“bankdag” dag i sverige som inte är söndag 
eller annan allmän helgdag eller som 
beträffande betalning av skuldebrev 
inte är likställd med allmän helgdag i 
sverige;

“banken” av bolaget anlitat värdepappersinsti-
tut, värderingsinstitut eller bank1;

“bolaget” wedins skor & accessoarer ab, 
org nr 556540-1493;

“innehavare” innehavare av teckningsoption;

“teckningsoption” utfästelse av bolaget om rätt att 
teckna aktie i bolaget mot betalning i 
pengar enligt dessa villkor;

“teckning” sådan nyteckning av aktier i bolaget, 
som avses i 14 kap. aktiebolagslagen 
(2005:551);

“teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya 
aktier kan ske; och

“vpc” vpc ab.

2.   teckningsoptioner, registrering, 
      kontoförande institut och utfästelse
antalet teckningsoptioner uppgår till högst trettiomiljoner nio-
hundrasjuttontusen sjuhundrasjuttiosex (30 917 776).

teckningsoptionerna skall registreras av vpc i ett avstäm-
ningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument, varför inga värdepapper kommer att 
utfärdas.

teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på 
konto i bolagets avstämningsregister. registreringar avseende 
teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkterna 4, 5, 
6, 7, 9 och 11 nedan skall ombesörjas av banken. övriga regis-
treringsåtgärder som avser kontot företas av banken eller annat 
kontoförande institut.

bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för 
att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant 
betalning på nedan angivna villkor.

3.   rätt att teckna nya aktier, teckningskurs
innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna 
en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs uppgående till 3 
kronor, dock lägst aktiens vid var tid gällande kvotvärde.

omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier 
som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum 
i de fall som framgår av punkten 7 nedan. teckning kan endast 
ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teck-
ningsoptioner berättigar som är registrerade på visst avstäm-
ningskonto, som en och samma innehavare samtidigt önskar 
utnyttja. överskjutande teckningsoption eller överskjutande del 
därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning, liksom del av ak-
tie som erhålles efter att omräkning skett enligt punkten 7 mo-
ment (a) nedan, kommer att genom bankens försorg om möjligt 
säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teck-
ning och utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens 
kostnader kommer att ske snarast därefter.

4.   anmälan om teckning och betalning
anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoption-
er kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2008, 
dock ej tidigare än den dag som följer efter offentliggörande av 
bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2007/2008, till och 
med tre veckor efter dagen för offentliggörande av bolagets 
delårsrapport för andra kvartalet 2008/2009, dock senast den 
30 april 2009, varvid teckning endast får ske under perioder om 
vardera tre veckor räknat från dagen efter offentliggörande av 
delårsrapporten för tredje kvartalet 2007/2008, bokslutskom-
munikén för 2007/2008 samt delårsrapporterna för första och 
andra kvartalet 2008/2009, eller till och med den tidigare dag 
som följer av punkten 7 nedan.

anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av 
tecknaren.

vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång 
i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser.

anmälan skall ske i enlighet med de rutiner som vid var tid 
tillämpas av banken.

5.   införing i aktieboken med mera
efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de 
nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. 
sedan registrering hos bolagsverket ägt rum, blir registreringen 
på avstämningskonton slutgiltig. som framgår av punkterna 6 
och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig 
registrering.

6.   utdelning på ny aktie
aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den 
dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig 
att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteck-
ning verkställts.

slutlig registrering på aktiekonto sker först efter avstäm-
ningsdagen för utdelning det år teckning verkställs. för det fall 
att utdelning, som hänför sig till ett och samma räkenskapsår, 
utbetalas vid fler än ett tillfälle, skall slutlig registrering på ak-
tiekonto dock ske först efter den sista avstämningsdagen för 
sådan utdelning.

1 erik penser fondkommission ab har utsetts till “bank”av bolaget enligt dessa 
villkor.
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(a) genomför bolaget en sammanläggning eller uppdel-
ning av aktierna skall, vid teckning som verkställs efter 
det att beslutet om sammanläggning respektive uppdel-
ning registrerats i aktiebolagsregistret, tillämpas en om-
räknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning 
av. omräkningarna utföres enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående teckningskurs ×  
antalet aktier före sammanlägg-

ning respektive uppdelning

antalet aktier efter sammanlägg-
ning respektive uppdelning

omräknat antal 
aktier som varje 
teckningsoption 
berättigar till 
teckning av =

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berättigar 
till teckning av × antalet aktier 

efter sammanläggning respektive 
uppdelning

antalet aktier före sammanlägg-
ning respektive uppdelning

enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställs av banken snarast möjligt efter att bes-
lutet om sammanläggning respektive uppdelning regis-
trerats i aktiebolagsregistret och verkställts hos vpc.

senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om 
sammanläggning respektive uppdelning av aktierna en-
ligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt 
punkten 10 nedan underrättas om att styrelsen avser att 
föreslå att bolagsstämman beslutar om sammanlägg- 
ning respektive uppdelning. i meddelandet skall en re-
dogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i sty-
relsens förslag samt anges vilken dag som anmälan om 
teckning senast skall ha skett för att teckning skall kunna 
verkställas. anmälan om teckning som sker härefter kom-
mer att verkställas först sedan banken verkställt omräkn-
ing enligt detta moment (a), varvid endast jämnt heltal 
aktier kommer att bokas in på innehavarnas avstämning-
skonton. se vidare punkten 3 ovan angående eventuell 
överskjutande del av aktie.

(b) vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrun-
das till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre skall avrundas 
uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

(c) beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. 
aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmä-
lan om teckning ej därefter ske. rätten att göra anmälan 
om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oav-
sett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

senast två månader innan bolagsstämman tar ställ-
ning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation 
enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna 
genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrät-
tas om den avsedda likvidationen. i meddelandet skall 
intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, 
sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvi-
dation enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som 
i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om 
teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den 
dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den 
bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation 
skall behandlas.

(d) skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 
kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall upp- 
gå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej 
ske.

senast två månader innan bolaget tar slutlig ställ-
ning till frågan om fusion enligt ovan, skall innehavarna 
genom meddelande enligt punkten 10 nedan underrättas 
om fusionsavsikten. i meddelandet skall en redogörelse 
lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fu-
sionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teck-
ning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i 
enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

skulle bolaget lämna meddelande om planerad fu-
sion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i 
punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om 
teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den 
dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förut-
satt att teckning kan verkställas senast fem veckor före 
den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom 
bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

7.   omräkning av teckningskurs med mera
beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i de situa-
tioner som anges nedan, skall följande gälla:
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(e) upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 
kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall upp- 
gå i annat bolag, eller annan motsvarande associations-
rättslig lagstiftning, varigenom bolaget skall uppgå i an-
nat bolag, skall följande gälla.

äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och 
offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en 
fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, 
skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om 
teckning enligt punkten 4 infaller efter sådant offentlig-
görande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teck-
ning (slutdagen). slutdagen skall infalla inom 60 dagar 
från offentliggörandet.

om offentliggörandet skett i enlighet med vad som 
anges ovan i detta moment (e), skall – oavsett vad som 
i punkten 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om 
teckning – innehavare äga rätt att göra sådan anmälan 
fram till slutdagen. bolaget skall senast fyra veckor före 
slutdagen genom meddelande enligt punkten 10 nedan 
erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om 
teckning ej får ske efter slutdagen.

(f) oavsett vad under moment (c), (d), och (e) ovan sagts 
om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om 
likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången 
av ny slutdag vid fusion, skall rätten att göra anmälan om 
teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör 
respektive fusionen ej genomförs.

(g) för den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får 
anmälan om teckning ej därefter ske. om emellertid 
konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teck- 
ning återigen ske.

8.   särskilt åtagande av bolaget
bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon åtgärd som skulle 
medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understi-
gande akties vid var tid gällande kvotvärde.

9.   förvaltare
den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket ak-
tiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets ak-
tiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. så-
dan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning av 
dessa villkor.

10.   meddelanden
meddelande rörande teckningsoptionerna skall tillställas varje 
registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är an-
tecknad på konto i bolagets avstämningsregister.

11.   ändring av villkor
banken äger att för innehavarnas räkning träffa överenskom-
melse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lag-
stiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver 

eller om det i övrigt – enligt bankens bedömning – av praktiska 
skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rät-
tigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa 
villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att banken 
och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, som 
att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som 
hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter 
inte i något väsentligt hänseende försämras. vid terminologis-
ka förändringar i lagstiftningen avseende termer som används 
i dessa villkor skall de termer som används i dessa villkor i 
möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya 
lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att banken och 
bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt 
att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende 
försämras.

12.   sekretess
bolaget äger rätt att ur det av vpc förda avstämningsregistret 
erhålla uppgift om innehavare av teckningsoptioner, såsom 
namn, person- eller annat identifikationsnummer, postadress 
samt antal teckningsoptioner. bolaget, banken eller vpc får ej 
obehörigen lämna uppgift om innehavare till tredje man. 

13.   begränsning av bolagets och bankens ansvar
i fråga om de på bolaget och/eller banken ankommande åt-
gärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, 
som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller ut- 
ländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj-
kott, lockout eller annan liknande omständighet. förbehållet 
i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
bolaget och/eller banken själv vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd.

vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om 
kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

bolaget och/eller banken är inte heller skyldig att i andra fall 
ersätta skada som uppkommer om bolaget och/eller banken va-
rit normalt aktsam. bolaget och/eller banken är i intet fall an-
svarig för indirekt skada.

föreligger hinder för bolaget och/eller banken att verkställa 
betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet 
som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hin-
dret har upphört.

14.   tillämplig lag och forum
svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande 
rättsfrågor. talan rörande villkoren skall väckas vid stockholms 
tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen 
accepteras av bolaget.
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skattefrågor 
i sverige

nedan sammanfattas vissa skatteregler som aktualiseras för ägare av aktier av serie b i wedins 
med anledning av föreliggande inbjudan att teckna aktier av serie b och teckningsoptioner berät-
tigande till nyteckning av aktier av serie b i wedins. sammanfattningen är baserad på nu gällande 
lagstiftning och är avsedd endast som allmän information för aktieägare i wedins som är obegrän-
sat skattskyldiga i sverige såvida inte annat anges. sammanfattningen behandlar inte värdepapper 
som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapital-
förlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller vissa andra värde-
papper i wedins som anses vara näringsbetingade.1 inte heller behandlas de särskilda regler som 
kan bli tillämpliga på innehav av s k kvalificerade aktier och andra värdepapper i bolag som är eller 
tidigare varit fåmansföretag eller på aktier och värdepapper som förvärvats med stöd av sådant 
innehav. den skattemässiga behandlingen beror delvis på den skattskyldiges speciella situation. 
varje innehavare av aktier och andra värdepapper bör därför rådfråga skatterådgivare för informa-
tion om de speciella konsekvenser som kan uppkomma i ett enskilt fall, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och skatteavtal.

beskattNiNG vid avyttriNG av aktier m m
aktier respektive teckningsoptioner beskattas var för sig. detta 
gäller även om förvärv sker i en s k unit. erlagt emissionspris bör 
fördelas mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade genom 
denna inbjudan. detsamma torde gälla vid förvärv av s k betalda 
tecknade units (btu) i marknaden. detta är dock inte helt klart. 
bolaget avser att ansöka om allmänna råd hos skatteverket 
avseende denna fördelning, se vidare under ”utnyttjande och 
avyttring av erhållna teckningsrätter (s k uniträtter)”.

Fysiska PersoNer
för fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom utdel-
ning och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. skattesatsen i 
inkomstslaget kapital är 30 procent. för fysiska personer som är 
bosatta i sverige innehålls preliminär skatt avseende utdelning 
med 30 procent. den preliminära skatten innehålls av vpc eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier 
och andra delägarrätter såsom teckningsoptioner och tecknings- 
rätter beräknas normalt som skillnaden mellan försäljnings-
ersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkost- 
nadsbeloppet (se dock närmare om omkostnadsbelopp för teck-
ningsrätter under rubriken ”utnyttjande och avyttring av teck-
ningsrätter (s k uniträtter)”). omkostnadsbeloppet för samtliga 
delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. det bör noteras att betalda 
tecknade aktier inte anses vara av samma slag och sort som de 
aktier vilka berättigade till företräde i emissionen förrän beslutet 
om nyemission registrerats. detsamma torde gälla för de värde-
papper som ingår i s k betalda tecknade units (btu).

för marknadsnoterade aktier, får omkostnadsbeloppet al-
ternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
schablonmetoden får inte tillämpas på teckningsoptioner och 

inte heller på teckningsrätter som grundats på tidigare innehav 
av aktier i bolaget. 

kapitalförluster på aktier och andra marknadsnoterade del-
ägarrätter såsom teckningsoptioner och teckningsrätter är fullt 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på ak-
tier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar 
i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (s k räntefonder). 

kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt, får dras av 
med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 
uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skat-
tereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 sek och med 21 procent av resterande del. 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

aktieboLaG
hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig kapi-
talvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 
28 procent skatt.

avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrät-
ter i wedins, såsom teckningsrätter och teckningsoptioner får 
normalt endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter. en sådan kapitalförlust kan även, om 
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och 
delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning 
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. kapitalförlust 
som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras 
av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. särskilda 
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier, t ex 
investeringsfonder och investmentföretag.

1 marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av 
rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående företag. vad avser marknadsnoterade näringsbetingade 
aktier finns vissa regler om minsta innehavstid för att reglerna ska vara tillämpliga. även teckningsrätter kan i vissa fall vara näringsbetingade.
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skattefrågor i  sverige

utNyttJaNde och avyttriNG av 
teckNiNGsrÄtter (s k uNitrÄtter)
när teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier och teck-
ningsoptioner i en s k unit utlöses inte någon beskattning. er-
lagt pris (dvs emissionskursen) bör dock fördelas mellan aktier 
och teckningsoptioner förvärvade genom denna inbjudan. det-
samma torde gälla när aktier och teckningsoptioner förvärvas 
gemensamt i form av s k betalda tecknade units (btu). bolaget 
avser att ansöka om allmänna råd hos skatteverket avseende 
en sådan fördelning. bolaget kommer därefter att informera om 
skatteverkets allmänna råd på bolagets hemsida (www.wedins.
se). 

för den som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i erbjudandet och avyttrar sina teckningsrätter skall kapitalvinst 
tas upp till beskattning. teckningsrätter som grundas på inne-
hav av aktier i wedins anses anskaffade för noll (0) sek. hela 
försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen 
ska således tas upp till beskattning. anskaffningsutgiften för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. 

för teckningsrätter i wedins förvärvade på annat sätt än 
genom deltagande i företrädesemissionen utgör vederlaget 
anskaffningsutgift. teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall 
i detta fall medräknas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet 
för förvärvade aktier respektive teckningsoptioner.

utNyttJaNde av teckNiNGsoPtioN
om en teckningsoption utnyttjas för förvärv av aktier utlöses 
ingen kapitalvinstbeskattning. anskaffningsutgiften utgörs av 
teckningskursen för aktierna med tillägg av optionernas om-
kostnadsbelopp. som angivits ovan avser bolaget att ansöka 
om allmänna råd hos skatteverket avseende fördelningen av 
förvärvspriset mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade 
genom denna inbjudan eller i form av s k betalda tecknade 
units (btu). för teckningsoptioner som förvärvats separat i 
marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa.

FÖrmÖGeNhetsskatt
förmögenhetsskattelagen är avskaffad från och med beskatt-
ningsåret 2007. 

sÄrskiLda skatteFråGor FÖr aktieÄGare 
m FL som Är beGrÄNsat skattskyLdiGa i 
sveriGe
kupongskatt
för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. 

skattesatsen är 30 procent. skattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning. flertalet av sveriges skatteavtal möjliggör 
därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets skatte-
sats direkt vid utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigades hemvist föreligger. i sverige verk-
ställer normalt vpc eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
förvaltaren avdrag för kupongskatt.

i de fall 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller kupongskatt annars innehållits med för stort belopp, kan 
återbetalning begäras hos skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningen.

kapitalvinstbeskattning 
innehavare av aktier, teckningsoptioner och teckningsrätter 
som är begränsat skattskyldiga i sverige och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i sverige kapitalvinstbeskattas 
normalt inte i sverige vid avyttring av sådana värdepapper. ak-
tieägare respektive innehavare av teckningsoptioner eller teck-
ningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hem-
viststat. enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av vissa svenska värdepapper, såsom 
aktier, teckningsoptioner och teckningsrätter, om de vid något 
tillfälle under avyttringsåret, eller de tio kalenderår som föregått 
det år då avyttring skedde varit bosatta i sverige eller stadig-
varande vistats här. tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad av skatteavtal mellan sverige och andra länder. 
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delårsrapport 
september 2007–februari 2008

Positivt haLvårsresuLtat FÖre 
avskrivNiNGar och rÄNtor trots 
svaG FÖrsÄLJNiNGsutveckLiNG

andra kvartalet december 2007–februari 2008
koncernens nettoomsättning ökade till 317,4 msek (256,6)
antalet butiker var 36 fler än föregående år till följd av 
förvärvet av morris.
bruttovinstmarginalen uppgick till 55,7 procent (53,8)
resultat före av- och nedskrivningar var 4,2 msek (4,5)
resultat efter skatt uppgick till –13,2 msek (–8,8) 
resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,21 sek 
(–0,17)

första halvåret september 2007–februari 2008
koncernens nettoomsättning ökade till 628,8 msek (527,1)
bruttovinstmarginalen uppgick till 59,0 procent (57,2)
resultat före av- och nedskrivningar var 37,2 msek (31,9)
resultat efter skatt uppgick till 3,6 msek (4,0) 
resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,06 sek 
(0,08)
kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 
18,0 msek (–12,6)

händelser efter periodens utgång
styrelsen offentliggjorde den 10 mars förslag till beslut om 
garanterad företrädesemission om initialt totalt cirka 92,8 
msek
rizzo har slutit avtal om etablering av sitt varuhuskoncept 
på bästa läge i oslo

viktiga händelser under kvartalet
lansering i februari av koncernens erbjudande inom 
accessoarer – accent – med omskyltning av samtliga 
butiker i sverige och finland samt uppgradering till två 
flaggskeppsbutiker i stockholm och göteborg.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

vd-kommeNtar tiLL utveckLiNGeN
wedins förändringsarbete för att skapa den ledande specialisten 
inom skor och accessoarer i norden fortgår. vi är nu inne i den 
sista fasen av det trestegsprogram som lades fast under hösten 
2006 som fokuserar på försäljning och tillväxt, såväl organisk 
som genom förvärv. inom wedins arbetar vi intensivt med att 
utveckla verksamheten, förbättra våra tre affärsområden och 
integrera den nyligen förvärvade accessoarkedjan morris med 
vår befintliga norska verksamhet. morris, med sina 38 butiker, 
införlivades i wedinskoncernen i oktober 2007 och det pågår ett 
intensivt arbete för att uppnå en optimal integrering av organisa-
tion, lagerhållning, sortiment och butiksnät.

det nya konceptet för koncernens accessoarerbjudande, 
accent, lanserades i februari och två butiker uppgraderades till 
flaggskeppsbutiker med det nya butikskonceptet i stockholm 
och göteborg. samtidigt skyltades samtliga accentbutiker i 
sverige och finland om och övriga butiker utvecklas successivt. 
det känns mycket bra att nu tydligare kunna kommunicera varje 
butikskedjas specifika erbjudande.

mycket har alltså genomförts – med förbättrat sortiment, ef-
fektivare lager, tydligare struktur med tre affärsområden och en 
stärkt organisation. försäljningsutvecklingen under andra kvar-
talet var ändå klart trögare än vi önskat, dels på grund av låg 
efterfrågan inom wedins och rizzokonceptet som en effekt av 
den milda vintern, dels till följd av arbetet med att omstrukturera 
accent som krävt kraft och resurser från hela organisationen. 
trots det hamnar resultatet för första halvåret i närheten av 
föregående års resultat, vilket är ett tecken på att de åtgärder 
som vidtagits styr oss åt rätt håll kostnads- och effektivitetsmäs-
sigt. vi har ett tydligt mål som gör att vi nu accelererar våra of-
fensiva satsningar – det kräver nytt kapital. styrelsen har därför 
beslutat föreslå en företrädesemission som initialt inbringar dry-
gt 90 msek med avdrag för emissionskostnader. nyemissionen 
är i sin helhet garanterad.

kapitaltillskottet ska bidra till att öka våra investeringar i det 
befintliga butiksnätet, främst inom accent, snabba på integre-
ringen av morris för att fullt ut integreras i koncernen från den 1 
januari 2009 och därutöver möjliggöra en konceptuell och geo-
grafisk breddning av affärsområde rizzo. samtidigt får vi möj-
lighet att omvandla dyra lån.

som ett led i vår tillväxtambition tecknade vi i mars avtal om 
att lansera rizzos varuhuskoncept i ett nytt högklassigt varuhus i 
centrala oslo. invigning beräknas ske i februari 2009.

vi har alltså genomfört stora delar av förändringsprogram-
met och det är förstås bra att vi fått ordning och reda, effektivare 
processer och en kostnadsmedvetenhet i organisationen. ändå 
är vi självklart inte nöjda med utvecklingen – men vi är överty-
gade om att vår strategi är rätt. med nytt kapital får vi den finan-
siella handlingsfrihet som behövs för våra fortsatta satsningar.

per thelin
vd wedins skor & accessoarer

FÖrsÄLJNiNG Per  
aFFÄrsområde

FÖrsÄLJNiNG Per
GeoGraFisk markNad

wedins 35%

accent 49%

riZZo 16%

sverige 61%

norge 36%

övriga  
norden 3%
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delårsrapport september 2007–februari 2008

markNad 
skofackhandelns utveckling i sverige
enligt detaljhandelsindex (dhi) ökade skofackhandelns försälj-
ning av skor och accessoarer i sverige under perioden septem-
ber 2007–februari 2008 med cirka 2 procent i löpande priser 
jämfört med föregående år. under kvartalet december 2007–
februari 2008 var försäljningen oförändrad jämfört med motsva-
rande period föregående år.

NettoomsÄttNiNG
andra kvartalet december 2007–februari 2008
koncernens nettoomsättning under räkenskapsårets andra 
kvartal uppgick till 317,4 msek (256,6). antalet butiker i kon-
cernen ökade med netto 36 butiker jämfört med samma kvartal 
föregående år till följd av förvärvet av morris och uppgick vid 
kvartalets slut till 214 (178).

försäljning per affärsområde
av koncernens totala försäljning svarade wedins för 30 procent (42) och accent för 56 procent (38) under andra kvartalet. rizzo 
svarade samtidigt för 14 procent (20) av koncernens försäljning. motsvarande fördelning för första halvåret var; wedins 35 procent 
(45), accent 49 procent (34) samt rizzo 16 procent (21). i föregående års siffror ingår ej morris.

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

wedins 93,8 108,1 221,5 238,3 459,0 442,2

accent 178,4 96,9 306,4 180,1 330,1 456,4

rizzo 45,2 51,6 100,9 108,7 190,2 182,4

summa 317,4 256,6 628,8 527,1 979,3 1 081,0

försäljning per geografisk marknad
av koncernens totala försäljning under andra kvartalet svarade sverige för 55 procent (76). motsvarande fördelning för första 
halvåret var 61 procent (78). 

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

sverige 173,2 195,3 386,7 411,3 761,0 736,4

norge 136,2 53,9 226,5 102,3 191,1 315,3

övriga norden 8,0 7,4 15,6 13,5 27,2 29,3

summa 317,4 256,6 628,8 527,1 979,3 1 081,0

resuLtat
andra kvartalet december 2007–februari 2008
resultat före av- och nedskrivningar för det andra kvartalet upp-
gick till 4,2 msek jämfört med 4,5 msek motsvarande kvartal 
föregående år. bruttovinstmarginalen ökade till 55,7 procent 
(53,8). rörelseresultatet uppgick till –10,2 msek (–6,9). av- och 
nedskrivningarna uppgick till 14,4 msek (11,4). resultatet efter 
finansiella poster uppgick till –12,8 msek (–8,5). personalkost-
naderna har ökat huvudsakligen till följd av förvärvet av morris 
men även av generella löneökningar. rörelsekostnaderna ex- 
klusive avskrivningar som andel av försäljningen var under andra 

kvartalet 2007/2008 jämförbara med samma period föregående 
år.

första halvåret september 2007–februari 2008
resultatet före av- och nedskrivningar för det första halvåret 
uppgick till 37,2 msek jämfört med 31,9 msek motsvarande 
period föregående år. bruttovinstmarginalen ökade till 59,0 pro-
cent (57,2). rörelseresultatet uppgick till 9,3 msek (8,8). av- och 
nedskrivningarna uppgick till 27,9 msek (23,1). resultatet efter 
finansiella poster uppgick till 4,3 msek (4,6). 

sammantaget var försäljningen i jämförbara enheter, ex-
klusive morris, i koncernen under kvartalet 12 procent lägre än 
motsvarande kvartal föregående år. för jämförbara enheter hade 
accent den bästa utvecklingen av koncernens koncept under 
andra kvartalet. rizzo hade en något svagare utveckling medan 
wedins hade svagast utveckling jämfört med föregående 
års motsvarande kvartal. jämförelsevis var andra kvartalet 
föregående år mycket stark med en ökning mot 2005/2006 på 
7 procent.

första halvåret september 2007–februari 2008
koncernens nettoomsättning under räkenskapsårets första 
halvår uppgick till 628,8 msek (527,1). ökningen förklaras av 
förvärvet av morris som genomfördes i oktober 2007. för jäm-
förbara enheter exklusive morris var försäljningen för koncernen 
7 procent lägre jämfört med föregående år.
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resultat per affärsområde
rörelseresultatet per affärsområde fördelar sig enligt nedan. rizzos resultat har påverkats negativt av genomfört byte av kassasys-
tem under januari–februari. bytet har slutförts under februari och kommer på sikt innebära effektivisering vad gäller varutillförseln.

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

wedins –25,4 –22,8 –17,6 –22,3 –44,6 –39,9

accent 13,9 13,3 18,5 17,9 4,3 4,9

rizzo 1,3 2,6 8,4 13,2 10,4 5,6

summa –10,2 –6,9 9,3 8,8 –29,9 –29,4

resultat per geografisk marknad
rörelseresultatet per geografisk marknad fördelar sig enligt nedan. resultatförbättringen för norge är hänförlig till morris.

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

sverige –19,6 –12,5 –0,2 –0,5 –34,9 –34,6

norge 9,6 5,5 10,4 9,4 6,6 7,6

övriga norden –0,2 0,1 –0,9 –0,1 –1,6 –2,4

summa –10,2 –6,9 9,3 8,8 –29,9 –29,4

FiNaNsieLL stÄLLNiNG
koncernens likvida medel uppgick den 29 februari 2008 till 30,1 
msek (29,8). de räntebärande skulderna inklusive checkkredit 
uppgick till 206,9 msek (145,2). outnyttjad checkkredit uppgick 
vid periodens slut till cirka 20,5 msek. 

eget kapital under perioden i koncernen var 237,5 msek 
(197,4). soliditeten uppgick till 38,1 procent (43,5).

balansomslutningen har ökat med 168,8 msek jämfört med 
den 28 februari 2007 till 622,8 msek (454,0). varulagret uppgick 
till 203,5 msek per den 29 februari 2008 jämfört med 186,7 
msek den 28 februari 2007. lagernivåerna var vid utgången 
av kvartalet på en normal nivå med högre andel nya varor än 
föregående år.

kassaFLÖde
koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbätt-
rades under första halvåret till 18,0 msek (–12,6). 

iNvesteriNGar 
koncernens investeringar, exklusive morris, uppgick under för-
sta halvåret till 14,2 msek (14,7). investeringar inom morrisked-
jan har under första halvåret gjorts med 5,2 msek. huvuddelen 
av investeringarna avser butiksinredningar och kostnader för 
ombyggnationer.

moderboLaGet
moderbolagets nettoomsättning under första halvåret uppgick till 
344,1 msek (348,8) och resultatet efter finansiella poster upp- 
gick till –10,7 msek (–8,1). periodens investeringar i anlägg-

ningstillgångar uppgick till 11,5 msek (10,5). nettoupplåningen 
för moderbolaget uppgick den 29 februari 2008 till 196,0 msek 
(128,8).

vÄseNtLiGa hÄNdeLser uNder PeriodeN
beslut vid årsstämma den 16 januari 2008
vid årsstämman valdes en styrelse bestående av mats persson 
(styrelseordförande), tommy jacobson (nyval), wivi-ann hult, 
christel kinning och peter lundin.

stämman fattade vidare beslut om riktlinjer för ledande be-
fattningshavare, tillsättande av valberedning samt emissionsbe-
myndigande med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 
beslut vid stämman offentliggjordes i pressmeddelande den 16 
januari 2008 och informationen finns tillgänglig på www.wedins.
se. 

vÄseNtLiGa hÄNdeLser 
eFter PeriodeNs utGåNG
förslag till garanterad företrädesemission
för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av en ex-
pansiv utveckling, har styrelsen gjort bedömningen att bolagets 
finansiella ställning måste stärkas. styrelsen beslutade där-
för, i samråd med några av bolagets större aktieägare, föreslå 
bolagsstämman en företrädesemission initialt om cirka 92,8 
msek eller sammanlagt cirka 185,5 msek om samtliga teck-
ningsoptioner utnyttjas. 

styrelsen offentliggjorde den 10 mars sitt förslag till beslut 
om företrädesemissionen med i korthet nedan innebörd.
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ökade investeringar i butiksnätet främst inom affärsområde 
accent, accelererad integrationsprocess av förvärv, utveck-
ling av affärsområdet rizzo, ytterligare kostnadsbesparingar 
samt avbetalning av lån kräver kapitaltillskott
förslag om emission av högst 30 917 776 aktier och högst 
30 917 776 teckningsoptioner med företrädesrätt för befint-
liga aktieägare. wedins tillförs härigenom initialt cirka 92,8 
msek före avdrag av emissionskostnader med möjlighet 
till ytterligare kapitaltillskott vid utnyttjande av tecknings-
optioner
för varje befintlig aktie oavsett serie erhålls en teckningsrätt 
(s k uniträtt). två uniträtter berättigar till teckning av en s k 
unit bestående av en aktie av serie b och en tecknings- 
option berättigande till teckning av en aktie av serie b. teck- 
ningsoptionerna, som har en löptid av knappt ett år, kom-
mer att bli föremål för organiserad handel och omräknas 
enbart i händelse av sammanläggning respektive uppdel-
ning (split) av bolagets aktier. för varje tecknad unit skall 
erläggas 3 kronor kontant .1

emissionen garanteras i sin helhet via teckningsförbindel-
ser och garantier från varenne ab, celox s.a. och originat 
ab.

under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om 
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i enlighet 
med styrelsens förslag och fattar beslut om föreslaget bemyndi-
gande, samt under förutsättning att företrädesemissionen full-
tecknas, att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning 
av nya aktier av serie b och att bemyndigandet utnyttjas i sin 
helhet, medför detta en utspädning om cirka 50,6 procent av 
aktiekapitalet och cirka 50,5 procent av rösterna i bolaget.

i samband med detta har styrelsen kallat till en extra 
bolagsstämma som avhålls den 7 april 2008. 

prospekt rörande företrädesemissionen avses offentliggöras 
på bolagets webbplats omkring den 11 april och komma att dis-
tribueras till aktieägarna omkring den 22 april 2008.

villkor, tidplan och övrig dokumentation rörande företrädes-
emissionen finns tillgängliga på wedins webbplats, www.wed-
ins.se.

rizzo – etablering i norge
wedins offentliggjorde i mars 2008 sina planer på att lansera 
rizzos varuhuskoncept i ett nytt varuhus i bästa läge i centrala 
oslo till den kommande vintern. varuhuset kommer att ha ett 
antal internationella varumärken i den högre mode- och prisklas-
sen.

på en butiksyta om cirka 400 kvadratmeter i det nya och ex-
klusiva varuhuset eger kommer rizzo att erbjuda ett mode- och 
trendinriktat sortiment av skor och accessoarer för kvinnor och 
män. i likhet med rizzos varuhuskoncept på nk i stockholm och 
göteborg kommer butiken ha ett urval exklusiva modevarumärk-
en tillsammans med det egna varumärket rizzo. lanseringen är 
ett strategiskt steg i rizzos fortsatta expansion och utveckling 
av varumärket.

•

•

•

•

utveckLiNGeN uNder iNLedNiNGeN 
av tredJe kvartaLet
försäljning mars 2008
försäljningen under mars 2008 för koncernen har inletts klart 
svagare än samma månad föregående år. accent inklusive mor-
ris har utvecklats bäst av koncernens koncept. i mars 2007 hade 
koncernen, i likhet med branschen, en mycket stark försälj- 
ningstillväxt. den positiva trenden med stärkta bruttomarginaler 
fortsätter.

ÖvriGt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
wedins verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller 
delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan 
på försäljning och resultat. de risker som koncernen och moder-
bolaget utsätts för är bland annat väder och säsongsvariationer, 
moderisker, valutautveckling samt konjunkturutveckling. när-
mare beskrivning av dessa finns i årsredovisningen för räken-
skapsåret 2006/2007. inga väsentliga förändringar har skett un-
der perioden avseende risker och osäkerhetsfaktorer.

säsongsvariationer 
wedins nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde från 
den löpande verksamheten varierar under året i likhet med 
övriga bolag inom sko- och klädhandeln. detta är en effekt av 
att kostnadsmassan är relativt konstant medan nettoomsätt- 
ningen varierar mellan månaderna. koncernens starkaste kvar-
tal är normalt det första kvartalet, september till november.  
wedins jobbar aktivt med att utjämna säsongsvariationerna 
genom exempelvis försäljningsaktiviteter, sortimentsanpass-
ning samt effektivare schemaläggning i butik.

transaktioner med närstående 
inom ramen för det optionsprogram som beslutades av wedins 
bolagsstämma den 14 juni 2006 hade per den 29 februari 2008 
samtliga optioner av totalt 2 750 000 förvärvats av ledande be-
fattningshavare i koncernen, vilket innebär att optionsprogram-
met är fullt utnyttjat. de förvärvade optionerna har ökat det egna 
kapitalet i koncernen med cirka 2,9 msek. inga optioner har 
utnyttjats under året. 

priset på de förvärvade optionerna har baserats på 
black&scholes värderingsmodell. teckningskursen vid teckning 
av aktier är 12,49 kronor vilket utgör 126 procent av den genom-
snittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under peri-
oden från och med den 7 juni 2006 till och med den 20 juni 
2006. optionernas inlösningstillfällen är under perioden från och 
med den 1 juni 2008 till och med den 31 maj 2009. 

redovisNiNGsPriNciPer/iFrs 
denna delårsrapport har upprättats i enlighet med ias 34. 
tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad 
som framgår av årsredovisningen 2005/2006.

1 emissionen föregås av beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning respektive överföring till fritt eget kapital för att möjliggöra den föreslagna emissions-
kursen om 3 kronor.
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stockholm den 31 mars 2008

wedins skor & accessoarer ab (publ)
organisationsnummer 556540-1493

styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrap-
porten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och kon-
cernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
det företag som ingår i koncernen står inför.

mats persson    tommy jacobson
styrelseordförande  styrelseledamot

wivi-ann hult    christel kinning
styrelseledamot    styrelseledamot

peter lundin    per thelin
styrelseledamot    verkställande direktör

vid frågor vänligen kontakta:
mats persson, styrelseordförande, 
telefon 08-545 133 52 eller 070-511 46 36
per thelin, vd, telefon 08-508 99 201 eller 070-546 41 65
dennis legin, cfo, telefon 08-508 99 217 eller 070-640 56 14

rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.
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koNcerNeNs resuLtatrÄkNiNG

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

nettoomsättning 317,4 256,6 628,8 527,1 979,3 1 081,0

övriga 
rörelseintäkter 2 ,9 – 5,2 0,7 3,6 8,1

rörelsens intäkter 320,3 256,6 634,0 527,8 982,9 1 089,1

handelsvaror –140,6 –118,5 –258,0 –225,6 –434,5 –466,9

övriga externa 
kostnader

–84,9 –65,1 –166,2 –133,1 –263,4 –296,5

personalkostnader –90,6 –68,5 –172,6 –137,2 –269,8 –305,2

av-/nedskrivningar 
av materiella och 
immateriella an-
läggningstillgångar –14,4 –11,4 –27,9 –23,1 –45,1 –49,9

rörelseresultat –10,2 –6,9 9,3 8,8 –29,9 –29,4

resultat från finan-
siella investeringar –2,6 –1,6 –5,0 –4,2 –8,5 –9,3

resultat efter 
finansiella poster

–12,8 –8,5 4,3 4,6 –38,4 –38,7

inkomstskatt –0,4 –0,3 –0,7 –0,6 –1,6 –1,7

resultat efter 
skatt hänförlig till 
moderbolagets 
ägare

–13,2 –8,8 3,6 4,0 –40,0 –40,4

data Per aktie

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 20071

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

antal aktier vid periodens slut 61 835 553 52 835 553 61 835 553 52 835 553 56 835 553

genomsnittligt antal aktier 61 835 553 52 835 553 60 972 219 52 835 553 53 168 886

resultat per aktie efter skatt, sek 
(före utspädning)

–0,21 –0,17 0,06 0,08 –0,75

resultat per aktie efter skatt, sek 
(efter utspädning)1

–0,21 –0,17 0,06 0,08 –0,75

eget kapital per aktie, sek n.a. n.a. 3,06 3,74 3,30
1 det optionsprogram som beslutades av bolagsstämman 14 juni 2006 innebär fullt utnyttjat att 2 750 000 nya aktier emitteras. extra bolagsstämman 10 oktober 
2007 beslutade om ett konvertibelt skuldebrev om 30 000 000 kronor. fullt utnyttjat emitteras 3 448 274 nya b-aktier till kurs 8,70 med förfallodag 12 oktober 2010.
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koNcerNeNs kassaFLÖde

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

1,5 5,4 32,1 29,9 8,7

förändringar av rörelsekapital 47,2 25,8 –14,1 –42,5 4,0

kassaflöde från den  
löpande verksamheten

48,7 31,2 18,0 –12,6 12,7

kassaflöde från 
investeringsverksamheten

–9,9 –8,7 –56,9 –13,4 –29,2

finansiering –33,9 -27,1 48,7 –39,2 –58,6

emission – – – 2,2 2,8

kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

–33,9 –27,1 48,7 –37,0 –55,8

Periodens kassaflöde 4,9 –4,6 9,8 –63,0 –72,3

likvida medel vid periodens början 24,7 34,4 20,1 92,1 92,1

kursdifferens i likvida medel 0,5 – 0,2 0,7 0,3

likvida medel vid periodens slut 30,1 29,8 30,1 29,8 20,1

koNcerNeNs baLaNsrÄkNiNG

msek 29 feb 2008 28 feb 2007 31 aug 2007

anläggningstillgångar

hyresrätter 24,3 28,6 27,6

goodwill 95,2 33,0 33,0

varumärken 104,5 26,1 26,1

inventarier, verktyg och installationer 113,9 106,8 102,7

andelar i intresseföretag – – –

övriga finansiella tillgångar 16,0 17,9 206,4

summa anläggningstillgångar 353,9 212,4 206,4

omsättningstillgångar

varulager 203,5 186,7 164,2

övriga kortfristiga fordringar 35,3 25,1 21,4

likvida medel 30,1 29,8 20,1

summa omsättningstillgångar 268,9 241,6 205,7

summa tillgångar 622,8 454,0 412,1

eget kapital 237,5 197,4 187,5

uppskjuten skatteskuld 21,5 – –

långfristiga räntebärande skulder 154,0 131,1 47,2

kortfristiga räntebärande skulder 52,9 14,1 47,4

kortfristiga icke räntebärande skulder 156,9 111,4 130,0

summa eget kapital och skulder 622,8 454,0 412,1
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FÖrÄNdriNG av koNcerNeNs eGet kaPitaL

msek 29 feb 2008 28 feb 2007 31 aug 2007

ingående balans 187,5 190,9 190,2

omräkningsdifferenser –0,6 0,3 0,6

summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 186,9 191,2 190,8

periodens resultat 3,6 4,0 –40,1

summa totalt redovisade intäkter och kostnader 190,5 195,2 150,7

tillskjutet kapital 47,0 2,2 36,8

utgående balans 237,5 197,4 187,5

NyckeLtaL

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

antal butiker 214 178 214 178 179 n.a.

nettoomsättning, msek 317,4 256,6 628,8 527,1 979,3 1 081,0

förändring, % 23,7 0,0 19,3 –8,0 –5,3 n.a.

bruttovinstmarginal, % 55,7 53,8 59,0 57,2 55,6 57,4

rörelsemarginal, % neg neg 1,5 1,7 neg neg

vinstmarginal, % neg neg 0,7 0,9 neg neg

soliditet, % n.a. n.a. 38,1 43,5 45,5 n.a.

räntabilitet på 
sysselsatt kapital, % n.a. n.a. 4,6 5,0

neg
n.a.

räntabilitet på 
eget kapital, % n.a. n.a. 1,7 2,0

neg
n.a.

skuldsättningsgrad, ggr n.a. n.a. 0,9 0,7 0,5 n.a.

aNtaL butiker

29 feb 2008 28 feb 2007 31 aug 2007

wedins1 74 77 76

accent2 128 89 91

rizzo 12 12 12

summa 214 178 179
1 i wedins inkluderas renodlade skobutiker samt butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer.
2 varav 38 butiker hänförliga till förvärvet av morris i norge.
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moderboLaGets resuLtatrÄkNiNG

msek

Q2 
dec 2007 

–feb 2008

Q2 
dec 2006 

–feb 2007

perioden 
sep 2007 

–feb 2008

perioden 
sep 2006 

–feb 2007

räkenskaps- 
året sep 2006 

–aug 2007

rullande 12 
mån mar 2007 

–feb 2008

nettoomsättning 157,1 163,8 344,1 348,8 659,5 654,8

övriga rörelse- 
intäkter 0,3 0,9 1,3 –0,1 1,7 3,1

rörelsens intäkter 157,4 164,7 345,4 348,7 661,2 657,9

handelsvaror –77,6 –85,4 –157,8 –169,9 –334,4 –322,3

övriga externa 
kostnader –39,9 –39,0 –77,0 –78,3 –149,0 –147,7

personalkostnader –51,9 –42,3 –100,3 –88,3 –193,0 –205,0

av-/nedskrivningar 
av materiella och 
immateriella anlägg-
ningstillgångar –9,0 –7,9 –17,7 –15,9 –27,5 –29,3

rörelseresultat –21,0 –9,9 –7,4 –3,7 –42,7 –46,4

resultat från finan-
siella investeringar –1,1 –2,0 –3,3 –4,4 4,8 5,9

resultat efter 
finansiella poster

–22,1 –11,9 –10,7 –8,1 –37,9 –40,5

inkomstskatt – – – – – –

resultat efter skatt 
hänförlig till mod-
erbolagets ägare

–22,1 –11,9 –10,7 –8,1 –37,9 –40,5

moderboLaGets baLaNsrÄkNiNG

msek 29 feb 2008 28 feb 2007 31 aug 2007

anläggningstillgångar

hyresrätter 52,6 57,2 57,8

inventarier, verktyg och installationer 60,5 61,1 62,4

övriga finansiella tillgångar 258,6 107,1 122,0

summa anläggningstillgångar 371,7 225,4 242,2

omsättningstillgångar

varulager 116,8 125,4 107,8

övriga kortfristiga fordringar 36,5 39,8 26,1

likvida medel 7,1 22,9 6,6

summa omsättningstillgångar 160,4 188,1 140,5

summa tillgångar 532,2 413,5 382,7

eget kapital 233,0 185,3 200,7

långfristiga räntebärande skulder 125,7 121,7 41,7

kortfristiga räntebärande skulder 77,4 30,0 41,0

kortfristiga icke räntebärande skulder 96,1 76,5 99,3

summa eget kapital och skulder 532,2 413,5 382,7
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aktieÄGarstruktur Per 29 Februari 2008 – WediNs stÖrsta ÄGare

ägare
antal

a-aktier
antal 

b-aktier
antal

aktier
andel

av kapital
andel

av röster

varenne ab (f d Quesada ab) – 12 537 000 12 537 000 20,27% 20,19%

swedbank – 3 868 948 3 868 948 6,26% 6,23%

efg private bank s.a. – 3 736 700 3 736 700 6,04% 6,02%

östersjöstiftelsen – 2 635 004 2 635 004 4,26% 4,24%

morris management a/s – 2 500 000 2 500 000 4,04% 4,03%

totalt, 5 största ägare – 25 277 652 25 277 652 40,87% 40,71%

övriga aktieägare – 4 671 st 30 000 36 527 901 36 557 901 59,13% 59,29%

totalt 30 000 61 805 553 61 835 553 100,00% 100,00%
källa: vpc ab – ägarförteckning

deFiNitioNer
nettoomsättning

enligt ias 34 ska begreppet nettoomsättning användas för 
koncernens försäljning. wedins använder i delårsrapporten 
begreppet nettoomsättning för koncernens totala försäljning 
och i övrig löpande text används begreppet försäljning.

bruttovinstmarginal 

försäljning med avdrag för direkta varukostnader som andel 
av försäljningen.

rörelsemarginal 

rörelseresultat efter avskrivningar som andel av rörelsens 
intäkter.

vinstmarginal 

resultat efter finansnetto som andel av rörelsens intäkter.

soliditet 

eget kapital som andel av balansomslutningen.

räntabilitet på sysselsatt kapital 

resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent 
av genomsnittligt sysselsatt kapital.

räntabilitet på eget kapital 

resultat efter finansnetto med avdrag för skatt dividerat med 
genomsnittligt eget kapital.

eget kapital per aktie 

eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.

resultat per aktie 

resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier.

skuldsättningsgrad 
räntebärande skulder och räntebärande avsättningar
dividerat med eget kapital.

kommaNde iNFormatioNstiLLFÄLLeN
delårsrapport Q3 september 2007–maj 2008 
avges den 30 juni 2008
bokslutskommuniké september 2007–augusti 
2008 avges den 15 oktober 2008

informationen i denna rapport är sådan som wedins ska of-
fentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. informa- 
tionen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl 17.00.

wedins skor & accessoarer ab
gustavslundsvägen 143, 167 51 bromma
telefon 08-508 99 200
organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se

•

•

delårsrapport september 2007–februari 2008
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handlingar införlivade 
genom hänvisning

detta prospekt består av, utöver föreliggande dokument, föl-
jande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning:

årsredovisning för räkenskapsåret 2006/07
årsredovisning för räkenskapsåret 2005/06
årsredovisning för räkenskapsåret 2004/05
delårsrapport september 2006–februari 2007

samtliga ovanstående handlingar kommer under prospektets 
giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på bolagets 
hemsida, www.wedins.se.

revisionsberättelser avseende räkenskapsåren 2006/07, 
2005/06 och 2004/05 återfinns i sin helhet på sid 69–71 i förelig-
gande prospekt.

•
•
•
•
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revisionsberättelser

i detta avsnitt återges i sin helhet de revisionsberättelser som avgivits avseende räkenskapsåren 
2006/07, 2005/06 och 2004/05 för wedins skor & accessoarer ab. de sidhänvisningar som före-
kommer i revisionsberättelserna avser respektive årsredovisning, ej föreliggande prospekt. 

revisioNsberÄtteLse
till årsstämman i wedins skor & accessoarer ab (publ)
org nr 556540-1493

jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i wedins skor & accessoarer ab (publ) för år 2006-09-
01–2007-08-31. bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
42–68. det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen samt för att internationella redovisningsstandarder 
ifrs, sådana de antagits av eu, och årsredovisningslagen tilläm-
pas vid upprättandet av koncernredovisningen. mitt ansvar är 
att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sver-
ige. det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentli-
ga felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshan-
dlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 

av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i sverige. kon-
cernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder ifrs, sådana de antagits av eu, och 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens 
resultat och ställning. förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, be-
handlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

kista den 18 december 2007

ulf westin
auktoriserad revisor

öhrlings pricewaterhousecoopers ab
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revisionsberättelser

revisioNsberÄtteLse
till årsstämman i wedins skor & accessoarer ab (publ)
org nr 556540-1493

jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i wedins skor & accessoarer ab (publ) för år 2005-09-
01–2006-08-31. bolagets årsredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 29–50. det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att in-
ternationella redovisningsstandarder ifrs sådana de antagits 
av eu och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
koncernredovisningen. mitt ansvar är att uttala mig om årsredo-
visningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av min revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sver-
ige. det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentli-
ga felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshan-
dlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 

av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags- 
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i sverige. koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder ifrs sådana de antagits av eu och årsredo-
visningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat 
och ställning. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, be-
handlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

kista den 27 december 2006

ulf westin
auktoriserad revisor

öhrlings pricewaterhousecoopers ab
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revisionsberättelser

revisioNsberÄtteLse
till bolagsstämman i wedins skor & accessoarer ab (publ)
org nr 556540-1493

jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i wedins skor & accessoarer ab (publ) för år 2004-09-
01–2005-08-31. det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
sverige. det innebär att jag planerat och genomfört revisionen 
för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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 sty-
relsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 

verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis- 
ningen och koncernredovisningen. som underlag för mitt ut-
talande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan.

årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild 
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i sverige. förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträk- 
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för kon-
cernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

solna den 21 december 2005

ulf westin
auktoriserad revisor

öhrlings pricewaterhousecoopers ab
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adresser

huvudkoNtor
wedins skor & accessoarer ab
gustavslundsvägen 143 
167 51 bromma 

telefon:  +46-8-508 992 00 
fax:  +46-8-508 992 90
webb: www.wedins.se

FiNaNsieLL rådGivare 
och emissioNsiNstitut
erik penser fondkommission ab
box 7405
103 91 stockholm

telefon: +46-8-463 80 00
fax: +46-8-678 80 33
webb: www.penser.se

revisor
öhrlings pricewaterhousecoopers ab
113 97 stockholm

telefon: +46-8-555 330 00
fax: +46-8-555 330 01
webb: www.pwc.com/se

vPc
vpc ab/ncsd (nordic central  
securities depository)
box 7822
103 97 stockholm

telefon: +46-8-402 90 00
e-post: info@ncsd.eu
webb: www.ncsd.eu





wedins skor & accessoarer ab (publ)
gustavslundsvägen 143 

167 51 bromma 

tel +46-8-508 992 00 
fax +46-8-508 992 90

www.wedins.se


