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Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den
29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG.
All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som
beskriver vissa risker som en investering i Wedins aktie innebär.
Prospektet har upprättats med anledning av den företrädesemission som beslutades av årsstämma i Wedins den 19 januari 2006. Emissionen av aktier har beslutats i enlighet
med aktiebolagslagen (2005:551).
Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt.
Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer
av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.
Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tilllämplig lag i annat land och Erbjudandet att förvärva aktier i Wedins omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med
hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA
eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Mangold Fondkommission har biträtt Wedins i egenskap av emissionsinstitut och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Wedins. Mangold Fondkommission har granskat informationen och i övrigt vidtagit vedertagna åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i Wedins är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer”.
Bankirfirman Lage Jonason AB har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid förhandlingar med
garanter.
För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol
exklusivt.
Vissa belopp och procenttal som anges i detta prospekt har avrundats varför det i vissa fall inte summerar korrekt.
Framtidsinriktad information

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt bland
annat ”Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens användning”, ”Riskfaktorer”, ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” samt ”Verksamhetsbeskrivning” och inkluderar
uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck
indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja
sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet
”Verksamhets- och branschrelaterade risker”.
Information från tredje part

Prospektet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsundersökningar framställda av tredje part, till exempel i fråga om marknadsstorlek. I Prospektet har intagits
siffror och marknadsdata hämtade från publikationer av AB Handelns Utredningsinstitut (”HUI”), Konjunkturinstitutet (”KI”) samt Statistiska centralbyrån (”SCB”), vars adresser
återfinns i slutet av Prospektet. HUI är ett privat och fristående kunskapsföretag som under drygt 30 år har bedrivit forskning, utredning och analys om handeln och tjänstesektorn. HUI genomför även samhällsekonomiska utredningar inom ett stort antal områden. KI tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken
i Sverige. Vidare analyserar KI den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. KI är en statlig myndighet under
finansdepartementet och har en självständig ställning. Analysarbete och forskning bedrivs utan politiska hänsyn. SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.
Varken HUI, KI eller SCB har några väsentliga intressen i Wedins. Informationen från dessa parter som ingår i Prospektet har återgivits korrekt och såvitt Wedins känner till, genom
jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Sammanfattning av Prospektet
Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om
att teckna aktier enligt Erbjudandet skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Ansvar kan
åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller som saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna i Prospektet. Om en aktietecknare
väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan aktietecknaren bli
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet.

UPPLYSNINGAR OM ERBJUDANDET

Wedins har under senare år upplevt en svag försäljningsutveckling och fallande lönsamhet. Under 2003 påbörjade Wedins ett
omfattande åtgärdsprogram för att återvända till lönsamhet.
Åtgärdsprogrammet omfattar bland annat investeringar för att
öka kostnadseffektiviteten i butiksnätet samt nedläggning och
försäljning av olönsamma butiker. Under 2005 kunde emellertid
konstateras att åtgärdsprogrammet hittills varit otillräckligt och
att Bolaget efter flera år av negativt resultat fått en ansträngd
finansiell situation. Bland annat konstaterades att Bolaget inte
uppfyllde soliditetskravet i låneavtalet med Bolagets största
kreditgivare FöreningsSparbanken. Vidare har vissa balansräkningsposter skrivits ned med sammanlagt cirka 235 mkr, vilket
har föranlett upprättande av kontrollbalansräkning.
Styrelsen har, efter att i vissa delar ha samrått med de största
aktieägarna och FöreningsSparbanken, beslutat genomföra en
företrädesemission av aktier motsvarande en emissionslikvid
om högst cirka 339 mkr. Företrädesemissionen är i sin helhet
säkerställd genom teckningsåtaganden och garantier. Wedins
kommer efter de genomförda transaktionerna att ha såväl god
soliditet som likviditet.
Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:
• Amortering av lån. Wedins kommer efter att emissionen
slutförts att amortera 200 mkr till FöreningsSparbanken,
samt göra sedan tidigare planerade amorteringar av bland
annat befintlig säsongskredit om sammanlagt 60 mkr.
• Kassareserv. Bolagets kassa tillförs cirka 68 mkr vilket
skapar en likviditetsreserv proforma om cirka 85 mkr per 30
november 2005.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 30 mkr, varav
garantiprovision till emissionsgaranter kommer att utgå med
högst cirka 9 mkr vid kontant ersättning till garanterna eller
cirka 13 mkr om ersättning istället utgår i form av nyemitterade
aktier. För mer information, se avsnitt ”Väsentliga avtal med

mera”. FöreningsSparbanken har åtagit sig att bidra till Bolagets
emissionskostnader med cirka 19 mkr. Nettolikviden beräknas
således uppgå till cirka 328 mkr förutsatt att Wedins inte utnyttjar möjligheten att utge garantiprovisionen i form av nyemitterade aktier. Bankirfirman Lage Jonason AB har i egenskap av
finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av
övergripande transaktionsstruktur och vid förhandlingar med
garanter. Mangold Fondkommission har biträtt Wedins i egenskap av emissionsinstitut och vid upprättandet av Prospektet.
Erbjudandet innebär att fem nya aktier av serie B tillkommer
för varje befintlig aktie i Wedins. Den som inte använder sina
teckningsrätter för teckning av aktier kommer att vidkännas en
väsentlig utspädning.
VILLKOREN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt:

En (1) befintlig aktie av serie A
eller B berättigar till teckning av
fem (5) nya aktier av serie B

Sista dag för handel
i aktien med rätt till
deltagande i nyemissionen:

10 februari 2006

Avstämningsdag för rätt till
deltagande i nyemissionen:

15 februari 2006

Teckningskurs:

8,50 kronor per aktie

Teckningstid:

27 februari – 17 mars 2006

Handel i BTA:

27 februari – till dess att
emissionen registrerats vid
Bolagsverket

Handel med teckningsrätter:

27 februari – 14 mars 2006
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Teckning med företrädesrätt:

Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant
betalning

Teckning utan företrädesrätt:

Anmälan om önskemål om
teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast
den 17 mars 2006

Betalning för aktier tecknade
utan företrädesrätt:

Betalning skall ske enligt
utskickad avräkningsnota

Affärsidé

Wedins har formulerat en affärsidé som styr den dagliga verksamheten. ”Vi erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna”. Affärsidéns tre grundpelare är därför;
• prisvärdhet genom kostnadseffektivitet,
• moderiktighet genom rätt kombination av mode och
funktion och
• ett väl avpassat butiksnät för att nå ”de många människorna”.
Marknad

WEDINS I SAMMANDRAG

Wedins är en ledande aktör på marknaden för skor och accessoarer i Norden, med välkända varumärken och ett värdefullt
butiksnätverk med 196 butiker. Verksamheten drivs genom de
helägda kedjorna Wedins och Rizzo med cirka 735 medarbetare.
Wedins och Wedins Accent verkar i volymsegmentet och
har 186 butiker. Rizzo har tio butiker i det övre pris- och kvalitetssegmentet. Wedinskoncernen är verksam i Sverige, Norge
och Finland. Koncernen äger också cirka 33 procent av aktierna
i Skokanonen AB, en butikskedja i lågprissegmentet med 19
butiker i Sverige, samt 94 procent av aktierna i skokedjan Don
Donna AB, vars produkter utgör en integrerad del av Wedins
sortiment, men även erbjuds i fyra separata butiker.
Inom Wedins pågår, sedan tre år tillbaka, ett omfattande
förändringsarbete för att skapa ett långsiktigt lönsamt modeföretag. Butiksnätet omvandlas och effektiviseras genom att antalet små butiker minskas vilket har resulterat i att den genomsnittliga försäljningen per butik har ökat. Samtidigt har Bolaget
förenklat den legala strukturen, renodlat varumärkesfloran och
infört ett nytt IT-system.

Marknaden för skor i Sverige ökade under 2004 med två procent och uppgick totalt till 6 600 mkr.1 Wedins andel av denna
marknad var cirka 13 procent under 2004. De fem största skoföretagen i Sverige hade en sammanlagd marknadsandel om
cirka 40 procent under 2004.2
Under 2004 fanns det cirka 1 420 skobutiker i Sverige med
cirka 940 olika ägare som sysselsatte cirka 4 370 anställda.
Av dessa cirka 1 420 butiker var cirka 20 procent lokaliserade i
Stockholm. Av samtliga skoföretag i Sverige år 2004 hade cirka
80 procent mindre än fem anställda. Av Wedins totala försäljning,
som under 2004/2005 uppgick till 1 089,7 mkr, svarade skor för
46 procent, accessoarer för 39 procent och Rizzobutiker för 15
procent. Sverige är Wedins största geografiska marknad med
omkring 76 procent av försäljningen, följt av Norge med cirka 20
procent. Wedins har även en mindre verksamhet i Finland.
Försäljningstillväxten för Wedins under 2004/2005 har varit
god inom Wedins alla affärsområden och nordiska marknader.
Affärsområdet Rizzo visade en tillväxt på nästan nio procent,
1
2

HUI, Branschfakta 2004.
HUI, Branschfakta 2004.

Finansiell översikt
OREVIDERAT, IFRS

REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

sep–nov
2005/2006

sep–nov
2004/2005

2004/2005

2003/2004

2003*

2002

2001

317 100
17 700
58,9
5,6

296 600
15 000
58,7
4,2

1 092 704
–247 923
51,4
neg.

961 864
–79 299
54,3
neg.

615 796
–95 781
53,0
neg.

1 164 547
–217 773
45,9
neg.

1 223 740
19 006
53,2
1,6

Balansomslutning, tkr
Aktiekapital vid periodens slut, kr
Eget kapital, tkr
Soliditet, %

552 500
79 768 130
–61 500
neg.

657 500
24 403 027
95 700
14,6

558 524
79 768 130
–76 831
neg.

665 213
24 403 027
92 055
13,8

634 242
21 220 027
118 074
18,6

579 216
15 157 162
–2 513
neg.

835 625
15 157 162
220 997
26,4

Genomsnittligt antal anställda, st

n.a.

n.a.

735

669

737

821

901

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
P/E-tal, ggr
Aktiekurs/Eget kapital, ggr

1,55
neg.
n.a.
neg.

0,03
0,39
n.a.
1,9

neg.
neg.
neg.
neg.

neg.
0,42
neg.
1,8

neg.
1,40
neg.
0,8

neg.
neg.
neg.
neg.

neg.
29,16
neg.
0,9

Summa rörelsens intäkter, tkr
Rörelseresultat, tkr
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal, %

*Omfattar endast 8 månader.
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Wedins accessoarer hade en tillväxt på fem procent och Wedins
skor på cirka 25 procent jämfört med föregående år. Ur ett geografiskt perspektiv hade butikerna i Sverige en tillväxt på 18 procent, butikerna i Norge en tillväxt på cirka fyra procent och butikerna i Finland en tillväxt på tre procent.
Konsumenter köper i allt större utsträckning skor och accessoarer vid samma tillfälle vilket är en av faktorerna som driver
en konsolidering av sko- och accessoarhandeln. En konkurrensfördel ges de företag som integrerar försäljning av skor och
accessoarer till samma butik. Denna utveckling innebär emellertid också fler aktörer på den kombinerade marknaden för skor
och accessoarer vilket medför att konkurrensen tätnar inom alla
segment av denna marknad. Wedins deltar aktivt i denna konsolidering genom förvärvet av Don Donna under 2005 och SkoCity AB under 2004.
Finansiella mål

Wedins skall över tiden generera en hög värdetillväxt och avkastning till aktieägarna. Bolaget har formulerat följande mål för
verksamheten.
Wedins skall;
• nå en rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella
poster om 12–15 procent och en vinstmarginal före skatt
om 5–6 procent senast 2008,
• ha en uthållig avkastning på eget kapital om minst
20 procent, sett över en konjunkturcykel, samt
• ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet om cirka 35 procent.
RISKFAKTORER

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov. Wedins har inte
redovisat vinst på årsbasis de senaste fem räkenskapsåren
utan har för sin finansiering varit beroende av externt kapital.
Det kan inte sägas med säkerhet huruvida Bolaget kan komma
att lyckas med att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för dess framtida finansiering. Det kan vidare inte uteslutas
att Wedins även i framtiden måste söka nytt externt kapital.
Förmåga att hantera tillväxt. Både verksamheten och antalet
anställda har vuxit snabbt. Bolaget är för sin tillväxt beroende
av att kunna bygga ut sin tekniska infrastruktur för att tillgodose
en ökande verksamhetsvolym. En plötslig och oväntad ökning
av försäljningsvolymen skulle kunna innebära en belastning på
Wedins infrastrukturkapacitet.
Beroendet av nyckelpersoner. Om nyckelpersoner skulle
lämna Wedins, skulle detta kunna ha en negativ effekt på Bolagets utveckling.
Risker associerade med företagsförvärv. Det föreligger alltid
risk för att förvärv inte ger det utfall som förväntas vad avser
integration och lönsamhet. Detta kan komma att påverka Wedins negativt.

Konkurrens och konsumenternas köpkraft. Branschen är föremål för snabba förändringar vad avser konsumentpreferenser
och andra branschtrender. Flera av konkurrenterna är stora multinationella företag med större finansiella resurser än Wedins.
Sådana faktorer kan komma att negativt påverka Bolaget i betydande omfattning.
Valutakursförändringar. Resultatet påverkas när försäljning
och inköp görs i olika valutor samt när utländska dotterföretags
resultat räknas om till svenska kronor.
Logistiksystemet. I det fall Bolaget är tvunget att helt byta ut
logistiksystemet kan Bolagets försäljning och resultat påverkas
negativt.
Skuldsättning. Det kan inte uteslutas att Wedins kan komma
att bryta mot finansiella åtaganden gentemot långivare varvid
långivarna kan komma att kräva förtida återbetalning av utestående lån med större belopp än Wedins har förmåga att erlägga.
Modetrender/kollektion. I och med att det sker snabba förändringar inom modebranschen kan inte tillfälliga försäljningsnedgångar på grund av felbedömning av modetrender för vissa
kollektioner uteslutas, vilket kan resultera i utförsäljning till lägre
marginaler.
Omstrukturering av butiksnätet. Om Wedins omstrukturering av butiksnätet fördröjs kan det komma att påverka Bolagets
lönsamhet och finansiella ställning negativt.
Importtullar. Wedins kan komma att i betydande omfattning
påverkas negativt av tullar vid import av varor till EU-länder.
Konjunkturpåverkan. En lågkonjunktur kan komma att påverka Wedins negativt i betydande omfattning.
Leverantörsrisker. Efterfrågan på Wedins produkter skulle
kunna påverkas negativt eller Wedins varumärke skulle kunna
skadas vid bristande uppfyllelse av de etiska riktlinjer som framgår av Wedins uppförandekod.
Risk för ökade produktions- och distributionskostnader. Det
finns risk för att Wedins kostnader för inköpta produkter kommer att öka i sådan utsträckning att kostnadsökningen inte kan
tas ut gentemot Wedins kunder, med minskade marginaler
som följd.
Uppsägning av avtal. Om flera av Bolagets avtal skulle sägas
upp samtidigt kan det inte garanteras att Wedins kan ersätta
dessa avtal med andra avtal på likvärdiga villkor.
Immateriella rättigheter. Även om Wedins bedömer att Bolaget innehar de immateriella rättigheter som verksamheten erfordrar kan det inte garanteras att Wedins lyckas skydda dessa mot
eventuella intrång eller vid eventuell talan om hävning.
Internationell verksamhet. Om Wedins inte lyckas identifiera
och hantera riskerna förknippade med den internationella verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt kan Wedins verksamhet,
resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt i
betydande omfattning.
Internprissättning och revision. Om Wedins hantering av internprissättningsfrågor och tolkning av gällande bestämmelser
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i detta avseende inte godtas kan Bolagets resultat komma att
påverkas negativt i betydande omfattning. Bolaget är föremål
för revision av Skatteverket. Det är i dagsläget inte möjligt att
förutse resultatet av revisionen. Det kan således inte uteslutas
att Bolaget kan komma att påverkas negativt till exempel genom eftertaxering.
Vädervariationer. Wedins verksamhet innebär att känsligheten för onormala väderförhållanden är stor.
Risker vid betalning med betal- och kreditkort. Bolaget tar
betalt till stor del genom betal- och kreditkort och riskerar i vissa
fall därmed att drabbas av återdebitering.
Risker relaterade till de aktier som erbjuds

Ägare med betydande inflytande. Efter Erbjudandet kommer
ett litet antal aktieägare att inneha en betydande andel av aktierna i Bolaget. Sådan koncentration av ägarkontrollen kan vara
till nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna.
Utebliven utdelning. Så länge ingen utdelning lämnas, måste
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen.
Likviditetsbrist i marknaden för Wedinsaktien. Om likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägarna att
sälja sina aktier.
Fluktuationer i aktiekursen för Wedinsaktien. Aktiekursen för
Wedinsaktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt.

STYRELSE, FÖRETAGSLEDNING OCH REVISORER

Styrelse
Namn

Befattning

Ole Oftedal
Peter Lindgren
Börje Fors
Peter Lundin
Per Uebel
Susanne Honk
Monica Söderqvist Olsson

Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot/
arbetstagarrepresentant

Ledamot sedan

Birgitta Bellring

Styrelseledamot/
arbetstagarrepresentant

2005
2005
2005
2005
2006
2006
1998
2005

Ledningsgrupp
Namn

Befattning

Hans Johansson
Staffan Gustafsson
Maria Hemebro
Fredrik Johansson
Lars Jungerth

Anställningsår

Tillförordnad
verkställande direktör
Ekonomidirektör
Personaldirektör
Försäljningsdirektör/
Tillförordnad Inköpsdirektör
Logistik- och IT-direktör

2006 *
2003
2005
2005
2003

* Enligt uppdragsavtal.

Revisorer
Namn

Befattning

Ulf Westin
Hans Jönsson

Revisor
Revisorssuppleant

Revisor sedan

2003
2003

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under 2005 träffades ett konsultavtal med Anders With som är
styrelseledamot i ett av Peter Lindgren kontrollerat bolag samt i
Skokanonen AB. Avtalet är numera uppsagt.
YTTERLIGARE UPPGIFTER

Årsredovisningar, bolagsordning och annan information (normalt endast på svenska) för vissa svenska juridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och
förordningar och kan även beställas via Bolagsverkets webbplats, www.bolagsverket.se, eller via Bolagets hemsida,
www.wedins.com.

AKTIEÄGARE PER 8 FEBRUARI 2006

Ägare

Carnegie Investment Bank AB
Andra AP-fonden
Östersjöstiftelsen**
Novitus AB
Peter Lindgren genom bolag
Övriga
Summa

A-aktier

B-aktier

Totalt
antal aktier

Kapital

Röster

0
0
0
0
30 000
0
30 000

1 142 408
634 283
570 612
190 000
92 400
5 317 110
7 946 813

1 142 408
634 283
570 612
190 000
122 400
5 317 110
7 976 813

14,3%
8,0%
7,2%
2,4%
1,5%
66,7%
100,0%

13,9%
7,7%
6,9%
2,3%
4,8%
64,5%
100,0%

Källa: SIS
** Avser Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.
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Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess
resultat och finansiella ställning, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Wedins framtidsutsikter. Dessa
är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget
kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet
och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella
ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Wedins har inte redovisat vinst på årsbasis de senaste fem
räkenskapsåren utan har för sin finansiering varit beroende av
externt kapital. Styrelsen för Wedins har gjort bedömningen
att likviden från förestående nyemission är tillräcklig för att
genomföra det pågående förändringsarbetet som syftar till att
reducera kostnader, skapa högre omsättning per butik samt
nå finansiell stabilitet. Det kan dock inte sägas med säkerhet
huruvida Bolaget kan komma att lyckas med att bli vinstgivande
och generera tillräckliga medel för dess framtida finansiering.
Det kan inte uteslutas att Wedins även i framtiden måste söka
nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt
kapital kan anskaffas med säkerhet eller att det kan anskaffas
på godtagbara villkor för Bolaget och dess aktieägare, särskilt
mot bakgrund av Bolagets nuvarande skuldsättning. Ett misslyckande med att generera vinst i tillräcklig omfattning eller
ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov
kan komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande omfattning. Därutöver
har Wedins ett antal utestående förpliktelser bland annat i form
av remburs- och garantiarrangemang samt optioner utställda i
samband med tidigare aktieförvärv i Skokanonen AB samt rörelsen och varumärket Don Donna. Skulle Bolaget behöva infria
flera av dessa förpliktelser samtidigt kan detta komma att negativt påverka Bolagets likviditet i betydande omfattning.
Förmåga att hantera tillväxt

Både verksamheten och antalet anställda har genom förvärv
vuxit snabbt, vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen
och verksamheten växer, behöver Wedins försäkra sig om att
det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser
för att kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under ständig utveckling. Bolaget är för sin tillväxt även beroende
av att kunna bygga ut sin tekniska infrastruktur för att tillgodose
en ökande verksamhetsvolym. En plötslig och oväntad ökning
av försäljningsvolymen skulle kunna innebära en belastning på
Wedins infrastrukturkapacitet. Om inte Bolaget lyckas hantera
sådana kapacitetsbelastningar kan det skada Wedins verksamhet och finansiella ställning, samt påverka resultatet negativt.
För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av

värdefulla ledningsresurser. Om Wedins inte hanterar tillväxt på
ett effektivt sätt kan detta komma att negativt påverka Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande omfattning.
Beroendet av nyckelpersoner

Att personal framgångsrikt rekryteras och utbildas är en förutsättning för att organisationen skall kunna expandera. Wedins
framtida utveckling är delvis beroende av om Bolaget kan behålla och även fortsättningsvis rekrytera nyckelpersoner. Om
nyckelpersoner skulle lämna Wedins, skulle detta kunna ha en
negativ effekt på Bolagets utveckling. Beroendet av enskilda
nyckelpersoner minskar dock i takt med att Bolaget växer.
Risker associerade med företagsförvärv

Wedins har genomfört ett flertal företagsförvärv och kan komma att göra ytterliggare förvärv i framtiden. Det föreligger alltid
risk för att förvärv inte ger det utfall som förväntats vad avser
integration och lönsamhet, vilket kan hämma Wedins utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter,
finansiella ställning och likviditet.
Konkurrens och konsumenternas köpkraft

Konkurrensen inom den bransch i vilken Wedins verkar är betydande. Branschen är föremål för snabba förändringar vad avser
konsumentpreferenser och andra branschtrender. Konsumenternas köp av skor och accessoarer styrs av ett flertal faktorer,
inklusive kännedom om varumärken, produktkvalitet och pris,
men också av den information konsumenten fått om produktens fördelar. Marknadsföring och paketering samt tidpunkten
för lansering av nya produkter eller utökade produktserier har
också stor inverkan på konsumentens köpbeslut.
Wedins konkurrenter säljer sina produkter via detaljhandeln,
postorder och genom direktförsäljning. Flera av konkurrenterna
är stora företag med större finansiella resurser än Wedins. Vissa
av konkurrenternas produkter har också mer inarbetade varumärken och åtnjuter större kundlojalitet än Wedins produkter.
Sådana faktorer, liksom den demografiska utvecklingen, konsumenternas ekonomiska situation och rabattstrategier kan leda
till ökad konkurrens, vilket kan komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande
omfattning.
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Riskfaktorer

Valutakursförändringar

Modetrender/kollektion

Valutakursförändringar påverkar Wedins resultat och egna kapital på flera sätt:
• Resultatet påverkas när försäljning och inköp görs i olika
valutor (transaktionsexponering).
• Resultatet påverkas när utländska dotterföretags resultat
räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering).

Wedins är beroende av konsumenternas preferenser avseende design, kvalitet och pris på skor och accessoarer. Generellt
finns ett samband mellan grad av modeinnehåll och affärsrisk.
Wedins satsar betydande resurser på att skapa prisvärda produkter med god design och hög kvalitet, som passar kundernas
krav. Eftersom det sker snabba förändringar inom modebranschen kan dock inte tillfälliga försäljningsnedgångar på grund av
felbedömning av modetrender för vissa kollektioner uteslutas,
vilket kan resultera i utförsäljning till lägre marginaler. Wedins
begränsar beroendet av modetrender genom att kollektionerna
i stor utsträckning utgörs av bassortiment med relativt sett mindre trendinslag. Vidare försöker Wedins kontinuerligt minska
affärsrisken med modetrender genom kompletteringsköp av
varor under pågående säsong så långt det är möjligt, i syfte
att minska lagerhållning av en viss kollektion, samt genom att
vidmakthålla en flexibel leveranskedja, i syfte att korta leveranstiderna.

Koncernens transaktionsrisk består i att intäkterna genereras i
Sverige, Norge och Finland samtidigt som kostnaderna till stor
del hänför sig till inköp gjorda i andra länder. Varuinköp kontrakteras vanligen tre till nio månader före leverans.
All transaktionsrisk i Koncernen är centraliserad till moderbolaget och verksamheten i dotterföretagen bedrivs i lokal
valuta. För att minska valutarisken valutasäkrar Wedins en betydande andel av Koncernens kontrakterade flöden i utländsk
valuta. I enlighet med Koncernens finanspolicy skall minst 80
procent av kontrakterade flöden i USD och EUR säkras. Valutarisker följs upp och kursdifferenser beräknas som skillnaden
mellan faktiskt betald kurs och kalkylkurs.
Logistiksystemet

Wedins har ingått avtal med Total Logistik AB. Avtalet gäller tills
vidare med tolv månaders uppsägningstid men kan under vissa
förhållanden sägas upp med sex månaders uppsägningstid
om fakturerad volym avviker mer än 20 procent från tidigare
fakturerad volym under en tolvmånadersperiod. Avbrott i logistiksystemet till följd av uppsägning av detta avtal kan medföra
engångskostnader och påverka Bolagets resultat negativt i det
fall Bolaget är tvunget att helt byta avtalspartner.
Skuldsättning

Wedins har genom FöreningsSparbanken tillgång till kreditfaciliteter om sammanlagt cirka 410 mkr, varav sammanlagt cirka
250 mkr amorteras efter förestående företrädesemission samt
50 mkr omvandlas till aktier i Bolaget i en kvittningsemission.
Med hänsyn till Wedins bristande uppfyllelse av soliditetskravet
enligt nämnda kreditfaciliteter, har FöreningsSparbanken på vissa villkor beviljat Wedins anstånd med förtida återbetalning av
utestående lån, se avsnitt ”Väsentliga avtal med mera”. Utöver
nämnda lån har Wedins Norge AS genom Den Norske Bank tillgång till en kreditfacilitet om cirka 35 mnok avseende verksamheten i Norge, varav cirka 10 mnok amorteras efter förestående
nyemission. Även Den Norske Bank har på vissa villkor frånfallit
sin rätt att kräva förtida återbetalning av utstående lån sedan
Wedins Norge AS brutit mot finansiella åtaganden enligt kreditfacilitetsavtalet. Det kan inte uteslutas att Wedins eller Wedins
Norge AS kan komma att bryta mot andra finansiella åtaganden än de för vilka bolagen har erhållit anstånd från, varvid FöreningsSparbanken och/eller Den Norske Bank kan komma att
kräva förtida återbetalning av utestående lån med större belopp
än Wedins har förmåga att erlägga.
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Omstrukturering av butiksnätet

Wedins genomför för närvarande en viktig omstrukturering av
butiksnätet från små till större butiker för att förbättra lönsamheten per butik. Om Wedins omstrukturering fördröjs till exempel på grund av svårigheter att hitta rätt butikslägen eller om det
av andra skäl tar längre tid och/eller sker till en högre kostnad än
förväntat kan det komma att påverka Bolagets lönsamhet och
finansiella ställning negativt.
Importtullar

Import av vissa typer av läderskor från Kina och Vietnam till EUländer kan komma att bli belagda med importtullar från början
av 2006. Importtullarnas slutliga utformning är i dagsläget inte
slutligt bestämd. Wedins försöker minska risken för varubrist
genom att använda sig av leverantörer i länder som inte är föremål för importtullar, men det kan inte uteslutas att importtullar
kan komma att negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning i betydande omfattning.
Konjunkturpåverkan

Efterfrågan på Wedins produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En
högkonjunktur kan få ett positivt genomslag på hushållens
privatekonomi och därigenom deras konsumtionsmönster. En
lågkonjunktur kan få motsatt verkan, vilket i sin tur kan påverka
Wedins negativt i betydande omfattning.
Leverantörsrisker

Skor och accessoarer är produkter som köps och används av
en bred allmänhet. De produceras ofta i utvecklingsländer. Villkor och regler avseende miljö- och arbetsförhållanden skiljer
sig därmed ofta betydligt från reglerna i länder där produkterna
säljs. Det finns exempel på andra nordiska konsumentvarufö-

Riskfaktorer

retag med leverantörer i utvecklingsländer som blivit föremål
för kritisk granskning i media avseende produkters innehåll och
kvalitet, anställningsvillkor för de som tillverkar produkterna,
produktionens miljöpåverkan med mera och att en negativ exponering i sådana frågor tillfälligtvis minskat efterfrågan på företagets produkter. Wedins tillämpar en uppförandekod (Code
of Conduct) som behandlar och reglerar frågor som rör bland
annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade
frågor samt miljö och vänder sig i huvudsak till Wedins leverantörer. Uppförandekoden har vid Prospektets upprättande inte
implementerats för den delen av verksamheten som hänför sig
till Don Donna. Uppförandekoden ingår som ett led i Wedins
strävan att tillse att de produkter som Wedins säljer är tillverkade under goda arbetsförhållanden och med iakttagande av
de etiska principer och normer som anges i uppförandekoden.
Trots detta går det inte att utesluta att efterfrågan på Wedins
produkter skulle kunna påverkas negativt, eller att Wedins varumärke skulle kunna skadas, vid bristande uppfyllelse av de
etiska principer och normer som anges i uppförandekoden.

firmanamnet representerar. Wedins äger de viktigaste varumärkena och firmanamnen som används i samband med marknadsföring och försäljning av produkterna. Tredje part kan komma att
göra intrång i Wedins immateriella rättigheter eller immateriella
rättigheter erhållna genom licens, vilket kan försvaga Wedins
varumärken på marknaden. Sådant intrång i Wedins immateriella rättigheter skulle förmodligen också medföra ökade insatser i form av resurser och tid för att, genom rättslig process
eller på annat sätt, skydda dessa rättigheter. Kostnaderna för
de åtgärder som vidtas för att skydda varumärken och firmanamn kan vara betydande och/eller vidtagna åtgärder kanske
inte blir framgångsrika. Domslut till Wedins nackdel avseende
immateriella rättigheter kan komma att påverka verksamheten
och konkurrensförmågan negativt. Även om Wedins bedömer
att Bolaget innehar de immateriella rättigheter som verksamheten erfordrar kan det inte uteslutas att tredje part kan komma
att föra talan om hävning av ett eller flera av Bolagets registrerade varumärken och att en sådan talan skulle kunna vinna
framgång.

Risk för ökade produktions- och distributionskostnader

Internationell verksamhet

En stor del av de produkter som Wedins säljer tillverkas i länder
med lägre kostnads- och lönenivå än i Norden. Detta medför
att Wedins kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som
vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i
de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många
fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Wedins har även kostnader för distribution av produkterna från tillverkningsländerna till Norden. Även dessa kostnader
kan komma att öka i takt med allmänna prishöjningar i de olika
länderna. Det finns således risk för att Wedins kostnader för
inköpta produkter kan komma att öka i sådan utsträckning att
kostnadsökningen inte kan tas ut gentemot Wedins kunder,
med minskade marginaler som följd.

Wedins verksamhet är utsatt för olika risker till följd av försäljning av produkter i flera länder. Följaktligen kan Wedins framtida resultat påverkas av en rad faktorer, bland andra, men inte
begränsat till, införande av juridiska, skatte- eller ekonomiska
pålagor på Wedins, förändringar i ett lands eller en regions politiska, legala eller ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner
och krav på import- eller exportlicenser, svårigheter att bemanna
och leda den internationella verksamheten, otillräckligt skydd av
immateriella rättigheter, oförutsedda förändringar i lagstiftningen
samt statliga restriktioner angående återförande av kapital. Inga
garantier kan lämnas för att Wedins verksamhet inte kan komma
att påverkas negativt i betydande omfattning av sådana faktorer.
Det är inte säkert att Wedins lyckas utveckla och implementera
effektiva principer och strategier på samtliga platser där Wedins
bedriver verksamhet. Om Wedins inte lyckas identifiera och hantera riskerna förknippade med den internationella verksamheten
på ett kostnadseffektivt sätt och i rätt tid, kan tillväxten komma
att begränsas, rörelsemarginalerna försämras och Wedins verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas
negativt i betydande omfattning.

Uppsägning av avtal

Utöver vad som anges i avsnittet ”Väsentliga avtal med mera”
i Prospektet har Wedins ingått ett antal avtal som tillsammans
är viktiga för Bolagets verksamhet. Wedins bedömer dock att
inget av dessa avtal enskilt är av avgörande betydelse för Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Avtalen
kan dock sägas upp till upphörande med viss uppsägningstid,
ofta understigande ett år. Om flera av dessa avtal, till exempel
hyresavtal, skulle sägas upp samtidigt kan det inte garanteras
att Wedins kan ersätta dessa avtal med andra avtal på likvärdiga
villkor, eller omgående få tag på nya butikslokaler med liknande
lägen som de som uppsagts.
Immateriella rättigheter

Marknaden för Wedins produkter är i hög grad beroende av inarbetade varumärken och den goodwill som varumärkena och

Internprissättning och revision

Wedins bedriver sin internationella verksamhet genom ett antal
dotterbolag i olika länder. Bolaget tillämpar internprisstrategier,
vilka är baserade på tolkningar av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de olika berörda länderna samt berörda
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
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Bolagets tolkning av dessa lagar, skatteavtal, bestämmelser eller deras tillämplighet för Wedins är felaktig, om en eller flera
myndigheter framgångsrikt hävdar motstridande krav avseende
möjligheten att beskatta Wedins vinster eller om tillämpliga lagar, fördrag, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning
av dessa eller administrativa praxis därtill ändras kan Wedins
effektiva skattesats komma att öka, vilket skulle kunna påverka
Wedins resultat negativt i betydande omfattning.
Bolaget är föremål för revision av Skatteverket. Det är i dagsläget inte möjligt att förutse resultatet av revisionen. Det kan
således inte uteslutas att Bolaget kan komma att påverkas negativt genom till exempel eftertaxering.

aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner.
Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning
på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se
avsnitt ”Utdelning och utdelningspolitik”.
Likviditetsbrist i marknaden för Wedinsaktien

Historiskt har likviditeten i Wedinsaktien varit begränsad. Det är
inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse ändras. Om
en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier snabbt, eller överhuvudtaget.
Fluktuationer i aktiekursen för Wedinsaktien

Vädervariationer

Wedins verksamhet innebär att känsligheten för onormala väderförhållanden är stor. En sen sommar/vinter kan innebära
minskad försäljning av redan inköpta säsongsvaror, vilket kan
resultera i utförsäljningar till lägre marginaler. Wedins målsättning är att minimera effekten av denna typ av vädervariationer.
Liksom beträffande modetrender ovan sker detta bland annat
genom kompletteringsköp och vidmakthållande av en flexibel
leveranskedja.
Risker vid betalning med betal- och kreditkort

Bolaget tar betalt till stor del genom betal- och kreditkort och
riskerar därmed att drabbas av återdebitering om korthållaren,
kortutfärdaren eller betalningsförmedlaren försöker annullera
en korttransaktion. Återdebitering görs om kortet obehörigen
har använts eller den beställda produkten inte har levererats.
RISKER RELATERADE TILL DE AKTIER SOM ERBJUDS

Ägare med betydande inflytande

Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer ett litet antal aktieägare att tillsammans äga en väsentlig del av samtliga utestående aktier under förutsättning att aktieägarna tecknar sin pro rataandel. Dessa aktieägare har tillsammans möjlighet att utöva ett
väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande
av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering
eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Wedins tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av
ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra
intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även
om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.
Utebliven utdelning

Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning
kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning,
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Aktiekursen för Wedinsaktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen, samt förändringar i
kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

Villkor och anvisningar
Årsstämma i Wedins beslutade den 19 januari 2006 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst
39 884 065 aktier av serie B. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 15 februari 2006 var registrerad som aktieägare i Wedins äger företrädesrätt att för en (1)
befintlig aktie oavsett aktieslag teckna fem (5) nya aktier av serie B i Wedins.

räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel och Prospektet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och
det hela antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i
den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över
panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Wedins erhåller fem (5) teckningsrätter för varje,
på avstämningsdagen, innehavd aktie oavsett aktieslag. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie
av serie B i Wedins.

Aktieägare vars innehav av aktier i Wedins är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, Prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning
och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.

TECKNINGSKURS

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

De nya aktierna i Wedins emitteras till en kurs om 8,50 kronor
per aktie. Courtage utgår ej.

Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant
betalning senast den 17 mars 2006. Teckning genom betalning
skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande
alternativ.

TECKNINGSRÄTTER

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt till deltagande i
nyemissionen var den 15 februari 2006. Sista dag för handel i
Wedins aktie inklusive teckningsrätt (det vill säga med rätt till
deltagande i emissionen) var den 10 februari 2006. Första dag
för handel i Wedins aktie exklusive rätt till deltagande i emissionen var den 13 februari.
TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 27
februari 2006 till och med den 17 mars 2006. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Stockholmsbörsens O-lista under perioden från och med den 27 februari 2006
till och med den 14 mars 2006. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av
teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter
skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 14 mars 2006 eller användas för
teckning av aktier senast den 17 mars 2006 för att inte förfalla
värdelösa.
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera
att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier,
skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal
aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla
i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom
utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel
skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda
senast klockan 15.00 den 17 mars 2006. Det är endast tillåtet
att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas
utan hänseende. Observera att teckning är bindande.
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Villkor och anvisningar

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Wedins
Box 19546
104 32 STOCKHOLM

och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända
sig till Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 58
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av aktier för teckning som skett utan stöd av företrädesrätt, varvid prioritet skall ges till de som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och
en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. Tilldelning till garanterna skall ske endast
till den del samtliga nya aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt. Teckning av aktier
utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med
den 27 februari 2006 till och med den 17 mars 2006. Anmälan
om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda
anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och
skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan.
Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad
som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara
Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den
17 mars 2006. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild
anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende.
Observera att anmälan är bindande.

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens
VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VPkontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1
januari 2006 får under vissa förutsättningar del av emissionen
registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera
serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA
1 i VPC-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så
snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie
av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning som skett vid
sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet av mars
2006.
Aktieägare som har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos
bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.
HANDEL I BTA

Handel i BTA kommer att ske på Stockholmsbörsens O-lista från
den 27 februari 2006 till och med att emissionen registrerats vid
Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och
flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på Stockholmsbörsen. Dagen efter avnotering av
BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering
beräknas ske i slutet av mars 2006.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

LEVERANS AV AKTIER

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i
form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3)
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej
likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller
delar av mellanskillnaden.

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2006, ombokas BTA till aktier utan
särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som
har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information
från respektive förvaltare.
NOTERING

Aktierna i Wedins är noterade i svenska kronor på Stockholmsbörsens O-lista, handlas med kortnamnet WED B och har ISINkod SE0000396822. En börspost omfattar 500 aktier.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien)
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RÄTT TILL UTDELNING

De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från

Villkor och anvisningar

och med för räkenskapsåret 2005/2006. Någon utdelning förväntas inte lämnas under de närmaste åren. Se vidare i avsnittet ”Utdelning och utdelningspolitik”.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast
den 31 mars 2006 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av
emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

För att helt säkerställa emissionens genomförande har styrelsen erhållit teckningsförbindelser från Andra AP-fonden och
Östersjöstiftelsen 3, som tillsammans äger cirka 15 procent av
aktierna i Wedins. Därutöver garanterar FöreningsSparbanken
AB (publ), Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt, Alted AB,
Dirbal AB, Andra AP-fonden, Östersjöstiftelsen samt Handels
och Investment Aktiebolaget Venture resterande 287,8 mkr. De
sammanlagda åtagandena uppgår till cirka 339 mkr och emissionen är därmed tillfullo säkerställd. Andra AP-fonden och FöreningsSparbanken deltar i emissionsgarantin utan vederlag. Emissionsgarantierna beskrivs närmare under avsnittet ”Väsentliga
avtal med mera” i Prospektet.
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning
av aktier senast den 17 mars 2006 eller säljas senast den 14
mars 2006 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som
inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier
kommer att få vidkännas en väsentlig utspädning av sitt aktieinnehav.

3

Avser Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och
Östeuropa.
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Motiv till Erbjudandet
och emissionslikvidens användning
Wedins är idag en av de största aktörerna på den sammanlagda
marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge vad gäller varumärkeskännedom, marknadstäckning och inköpsvolym.
Samtidigt har Wedins under senare år upplevt en svag försäljningsutveckling och fallande lönsamhet. Orsakerna till denna utveckling är flera. Den övergripande orsaken är att Bolaget under
en tid har tappat fokus på sin kärnverksamhet och alltför snabbt
expanderat till nya geografiska marknader, i huvudsak via förvärv.
En snabb tillväxt i antal butikskoncept, varumärken och butiker i
kombination med otillräckligt fokus på effektivitet och samordning
av förvärvade verksamheter, har medfört en högre kostnadsnivå,
svagheter i inköpsfunktionen och uteblivna samordningsfördelar av inköp och logistik. Detta, i kombination med att förvärven
gjorts på en hög prisnivå och ofta med lånade medel, har påverkat lönsamheten och den finansiella ställningen negativt.
Under 2003 påbörjade Wedins ett omfattande åtgärdsprogram för att återvända till lönsamhet och samtidigt befästa
samt utveckla de marknadspositioner som Bolaget innehar,
men för närvarande inte utnyttjat till fullo. Åtgärdsprogrammet omfattar investeringar för att öka kostnadseffektiviteten i
butiksnätet, men även neddragning av antalet medarbetare och
nedläggning och försäljning av olönsamma butiker, sortimentsrationaliseringar samt förstärkning och renodling av varumärkesportföljen.
Under hösten 2005 kunde emellertid konstateras att åtgärdsprogrammet hittills varit otillräckligt och mer tidskrävande
än planerat och därför ännu inte resulterat i positivt kassaflöde.
Wedins ledning har därför under senare delen av 2005 accelererat åtgärdsprogrammet kraftigt. Bland annat har ledningen
tillsammans med ett internationellt konsultföretag sett över alla
delar av verksamheten och inlett ett kostnadsbesparingsprogram för att inom 12–18 månader uppnå kostnadsbesparingar
om minst 50 mkr årligen.
Samtidigt som åtgärdsprogrammet bedöms förbättra Wedins intjäning avsevärt är Bolagets finansiella situation ansträngd
efter att ha redovisat negativt resultat under fem räkenskapsår. I
samband med extra bolagsstämma den 21 oktober 2005 kunde
Wedins nytillträdda styrelse konstatera att Wedins bryter mot
soliditetskravet i låneavtalet med bolagets största kreditgivare,
FöreningsSparbanken. Med en omsättning om cirka 1 100 mkr,
cirka 200 butiker, cirka 750 anställda och ett stort antal leverantörer fordrar Wedins verksamhet en betryggande finansiell
stabilitet. En ansträngd finansiell situation påverkar Bolagets
verksamhet negativt och äventyrar genomförandet av åtgärdsprogrammet. Styrelsen har därför beslutat vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra Bolagets finansiella situation.
FÖRETRÄDESEMISSION

För att sanera Bolagets balansräkning har styrelsen beslutat
om en nedskrivning per 31 augusti 2005 av vissa balansräk-
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ningsposter med sammanlagt cirka 235 mkr, varav huvuddelen
avser goodwill om 116 mkr, samt uppskjuten skattefordran om
110 mkr. Nedskrivningen har föranlett Bolagets styrelse att i december 2005 upprätta en kontrollbalansräkning per 31 augusti
2005. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till 88 466 000 kronor, vilket översteg det registrerade aktiekapitalet. Bolaget var således inte likvidationspliktigt.
Vidare har styrelsen, efter att i vissa delar ha samrått med
de största aktieägarna och FöreningsSparbanken, beslutat genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 339 mkr. Företrädesemissionen är i
sin helhet säkerställd genom teckningsåtaganden och garantier.
Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:
• Amortering av lån – Wedins kommer efter att emissionen
slutförts att amortera 200 mkr till FöreningsSparbanken. Vidare kommer Wedins att göra sedan tidigare planerade amorteringar av bland annat befintlig säsongskredit om sammanlagt
cirka 60 mkr. Banken har förbundit sig att därefter konvertera
50 mkr av kvarstående fordringar till aktier i Bolaget, samt
lämna vissa ränteeftergifter för perioden 2005–2008. Wedins
kvarvarande räntebärande skuld uppgår därefter till cirka 140
mkr.
• Kassareserv – Sko- och accessoarmarknaden är hårt konkur-

rensutsatt och påverkas kortsiktigt av såväl säsongs- och vädervariationer som svängningar i modetrender. Genom att
tillföra Bolagets kassa cirka 68 mkr uppnås en likviditetsreserv proforma om cirka 85 mkr per 30 november 2005. Detta
ger Bolaget möjlighet att effektivt kunna möta kortsiktiga variationer i efterfrågan men kommer även att användas till att
täcka vissa engångskostnader i åtgärdsprogrammet, bland
annat för neddragning av personal. Dessa kostnader beräknas uppgå till totalt cirka 35 mkr från och med andra kvartalet
2005/2006.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 30 mkr, varav
garantiprovision till emissionsgaranter kommer att utgå med
maximalt cirka 9 mkr kontant eller cirka 13 mkr om ersättning
istället utgår i form av nyemitterade aktier. FöreningsSparbanken har förbundit sig att bidra med cirka 19 mkr till Bolagets
kostnader för emissionens genomförande. Bankens samlade
eftergifter motsvarar ett värde för Bolaget om cirka 30 mkr.
Detta görs i ljuset av att Wedins aktieägare, förestående företrädesemissionen inräknad, kommer att ha tillskjutit Bolaget cirka
690 mkr sedan år 2003.
Wedins kommer efter de genomförda transaktionerna att ha
en soliditet om cirka 51 procent och god likviditet. Styrelsen ser
positivt på Wedins möjligheter att, med en stark finansiell ställ-

Motiv till Erbjudandet
och emissionslikvidens användning

ning och med en fortsatt positiv försäljningsutveckling, fokusera
fullt ut på ytterligare operativa förbättringar.
ACCELERERAT ÅTGÄRDSPROGRAM

En ny styrelse och ledning har tillsatts, vilket innebär en förstärkning med gedigen erfarenhet och kompetens på nyckelpositioner i Bolaget. Stora förändringar i butiksstrukturen har
genomförts och kraftfulla åtgärder inom inköp har vidtagits med
förändrade rutiner och processer till följd. Ett koncerngemensamt IT-system har implementerats, vilket kommer att möjliggöra efterfrågestyrd varupåfyllning och effektivare varuflöde.
Med utgångspunkt i en stabilare finansiell ställning skall omvandlingen av Wedins drivas vidare. För att skapa de samordningsfördelar som Bolagets volym och butiksnät ger möjligheter
till erfordras att Wedins utvecklas från ett inköpsstyrt skoföretag
till ett effektivt modeföretag. För att nå dit krävs emellertid genomgripande förändringar som kommer att påverka varje del av
verksamheten. De huvudområden som adresseras inom ramen
för det accelererade åtgärdsprogrammet är:
• Kostnadseffektivare butiksnät – Samtliga butiker i Wedins

butiksnät utvärderas kostnadsmässigt genom så kallad
”benchmarking” och jämförs på så sätt såväl mot branschen
som mot Bolagets mest effektiva butiker. Detta skall säkerställa bland annat att personalen arbetar på ett effektivare sätt
och att alla butiker kan leverera ett tillfredställande bidrag till
verksamheten.
• Merförsäljning – Wedins butiker kommer att få en starkare

kundorientering. Varuexponering, sortimentsmix och prisstrategi är prioriterade områden liksom utveckling av kundklubbarna. Försäljning och marknadsföring kommer att matchas
bättre. En ökad försäljning per butik är en av de viktigaste
komponenterna för att nå långsiktig lönsamhet. Genom att
lägga samman mindre butiker så att accessoarer och skor
säljs tillsammans i varje butik skall försäljningen ökas. Ett
kombinerat sortiment gör att matchande produkter kan samexponeras för att inspirera till merköp.
• Effektivare inköpsprocesser – Wedins skall omstrukturera

sina inköpsprocesser för större kontroll och styrning, bland
annat genom nya rapporteringsrutiner och nyckeltalsstyrning.
Alla inköpsfunktioner skall konkurrensutsättas, exempelvis
vid inköp av butiksinredning. Vidare skall varuinköp ske flera
gånger per år istället för endast i början på varje säsong. Detta
ger minskad kapitalbindning i lager samt mindre exponering
mot svängningar i mode och efterfrågan. Betalningsmodellen skall ses över. Idag betalas en stor del av varuinköpen i
förskott. Målsättningen är att Bolaget skall erhålla betalningsvillkor på samma villkor som gäller generellt för branschen i

övrigt, vilket bland annat innebär att betalningar kan delas upp
på fler tillfällen samt möjlighet att betala i efterskott.
• Effektivare logistik och varuflöden – Wedins har inlett en

mer butiksanpassad varuförsörjning där sortimentet bättre
anpassas till butikens storlek, läge och kundkrets. Samtidigt
har lagerfunktionen omstrukturerats så att Bolaget nu har ett
gemensamt centrallager för alla marknader. Antalet mellanhänder som sköter inköp i Asien och Europa skall minskas.
• Generell kostnadsöversyn – En genomgripande översyn sker

av samtliga kostnader i Bolaget. Bland annat minskas personalstyrkan vid huvudkontoret med cirka 25 procent.
FRAMTIDEN

Wedins är redan idag en av de största aktörerna på den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och
Norge vad gäller varumärkeskännedom, marknadstäckning och
inköpsvolym. Genom den nya finansieringslösningen och det
accelererade åtgärdsprogrammet kan Wedins återbetala lån
och stärka Bolagets likviditet. I samband med denna omstart
har Bolagets styrelse sett det som naturligt med ett byte på
VD-posten, och i februari 2006 tillträdde Hans Johansson som
tillförordnad VD. Hans Johansson har tidigare arbetat som VD i
Lindex och Ellos och har även erfarenhet från Ikea och KF. Han
är väl förtrogen med de finansiella frågor som är viktiga för att
ge ett börsbolag som Wedins en stabil plattform.
Tillsammans med en fortsatt positiv försäljningstrend ger
detta Bolaget goda förutsättningar att i hög takt genomföra de
förändringar som krävs för att skapa ett stabilt och lönsamt företag. Wedins har tagit flera viktiga steg för att nå dit, även om
förändringsarbetet tar längre tid än väntat. Wedins finansiella
mål från 2003 står emellertid fast – Bolaget skall nå sina lönsamhetsmål senast 2008.
Styrelsen för Wedins är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 15 februari 2006

Styrelsen
Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa skatteregler som aktualiseras av föreliggande inbjudan till teckning av aktier
av serie B i Wedins. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som
allmän information för innehavare av aktier och teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
såvida inte annat anges. Sammanfattningen omfattar 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 kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli
tillämpliga då investeraren innehar aktier eller teckningsrätter i Wedins som anses vara näringsbetingade.4
Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier. Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter beror delvis på dennes speciella situation. Varje
innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga skatterådgivare för information 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

Aktiebolag

Fysiska personer

Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinst och
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent
skatt. Beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker
i detta fall på samma sätt som för fysiska personer enligt vad
som angivits ovan. För aktiebolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier och teckningsrätter för vilka avdrag skall göras,
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot sådana kapitalvinster i bolag inom samma
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger
mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas
under ett visst år, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler gäller
för vissa speciella företagskategorier.

För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i
inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier beräknas normalt som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter,
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tilllämpning av genomsnittsmetoden. BTA anses därvid inte vara
av samma slag och sort som de befintliga aktierna i Wedins förrän beslutet om nyemission har registrerats. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier, såsom aktier av serie B i Wedins, får
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag
för försäljningsutgifter.
Kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter (till exempel teckningsrätter och BTA) utom andelar i investeringsfonder
som innehåller endast svenska fordringsrätter (så kallade räntefonder) är fullt avdragsgill mot skattepliktig kapitalvinst samma
år på andra sådana marknadsnoterade delägarrätter. Kapitalförlust på sådana delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt är
avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital.5
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet
samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent
av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor
och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

4

Onoterade aktier, såsom aktier av serie A i Wedins, anses alltid vara näringsbetingade.
Marknadsnoterade aktier, såsom aktier av serie B i Wedins, anses näringsbetingade bland
annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos investeraren och om innehavet
antingen uppgår till minst tio procent av rösterna eller om innehavet betingas av rörelse
som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående företag.
För att en kapitalvinst skall vara skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill avseende
marknadsnoterade aktier förutsätts också att aktierna varit näringsbetingade hos inneha-
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UTNYTTJANDE AV ERHÅLLNA TECKNINGSRÄTTER

Utnyttjas erhållna teckningsrätter för teckning av nya aktier utlöses inte någon beskattning. Teckningsrätter som grundas på
aktieinnehav i Wedins anses anskaffade för noll kronor, varför
omkostnadsbeloppet för tecknade aktier i detta fall utgörs av
emissionskursen. Vid avyttring av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas
och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.

varen under en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen. För att en utdelning
på marknadsnoterade aktier skall vara skattefri krävs att aktierna inte avyttras inom ett
år från det att aktien blivit näringsbetingad hos innehavaren. Teckningsrätter och BTA är
näringsbetingade om de underliggande aktierna som berättigade till teckningsrätterna
respektive BTA är näringsbetingade.
5
Enligt nya skatteregler från och med 1 januari 2006 är bland annat kapitalförluster på
onoterade aktier avdragsgilla endast till fem sjättedelar och i vissa fall ännu mindre.

Skattefrågor i Sverige

AVYTTRING AV ERHÅLLNA TECKNINGSRÄTTER

AKTIEÄGARE OCH INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTTER SOM ÄR

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta
i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig
kapitalvinst skall då beräknas. Teckningsrätter som grundas
på innehav av aktier i Wedins anses anskaffade för noll kronor.
Schablonmetoden får inte användas i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen skall
således tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

FÖRVÄRVADE TECKNINGSRÄTTER

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Wedins på marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgift
för dessa. Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp skall medräknas vid beräkning av omkostnadsbeloppet
för erhållna aktier. Avyttras istället teckningsrätterna utlöses
kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får
användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på
nu angivet sätt.
BESKATTNING AV UTDELNING

Utdelning på aktier i Wedins är i allmänhet skattepliktig. Privatpersoner beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats
om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige
innehålls preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent
på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av
VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent.

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. I Sverige
verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade
aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.
I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning
till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången
av det femte kalenderåret efter utdelningen.
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för
kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Aktieägare
respektive innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel
kan dock fysiska personer som är skatterättsligt bosatta utom
Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa
svenska värdepapper, bland annat aktier, om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår som föregått det
år då avyttring skedde varit bosatta i Sverige eller stadigvarande
vistats här. Tillämpligheten av regeln, som inte är helt klar till
exempel vad avser teckningsrätter och BTA, är dock i flera fall
begränsad av avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan
Sverige och andra länder.

FÖRMÖGENHETSBESKATTNING

Aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nuvarande Olista, däribland aktier av serie B i Wedins, är befriade från förmögenhetsskatt.6

6

Det bör noteras att förmögenhetsskattelagen för närvarande är föremål för översyn, se
SOU 2004:66.
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Kapitalstruktur
Nedanstående tabell visar Wedins balansräkning per 30 november 2005, dels faktisk, dels justerad för att avspegla nettolikviden från Erbjudandet om cirka 328 mkr under antagande
att garantiprovision utgår med cirka 9 mkr kontant. Tabellen bör

läsas tillsammans med Wedins koncernräkenskaper med därtill
hörande noter och avsnitten ”Finansiell information i sammandrag” samt ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” i
Prospektet.

Koncernens balansräkning proforma
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

30 november 2005
före nyemission

Nyemission *

30 november 2005
efter nyemission

104 600
142 100
26 700
273 400

104 600
142 100
26 700
273 400

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

218 500
44 200
16 400
279 100

328 000
328 000

218 500
44 200
344 400
607 100

SUMMA TILLGÅNGAR

552 500

328 000

880 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

–61 500

328 000

266 500

Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och avsättningar

-**
249 100
364 900
614 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Soliditet, %

552 500
–11,1

-**
249 100
364 900
614 000
328 000

880 500
30,3

* Efter avdrag för emissionskostnader.
** Enligt IFRS slås avsättningar samman med långfristiga skulder.

Bolagets tillgångar utgjordes per 30 november 2005 av immateriella tillgångar om 104,6 mkr inkluderande hyresrätter om 42,4
mkr, goodwill 33,0 mkr, varumärken 28,9 mkr och bostadsrätter 0,3 mkr. Goodwill skrevs ned med 116 mkr den 31 augusti
2005. Nedskrivningen framkallades av att verksamheter till vilka
goodwill hänförts genererade lägre kassaflöde än beräknat.
De materiella tillgångarna uppgick per balansdagen till 142,1
mkr och bestod i huvudsak av tillgångar i form av inredning med
mera relaterat till butiksnätet. De finansiella tillgångarna uppgick
per 30 november 2005 till 26,7 mkr och bestod i huvudsak av
uppskjutna skattefodringar. Varulagret uppgick per balansdagen
till 218,5. De kortfristiga fordringarna uppgick till 44,2 mkr och
innefattade förutbetalda hyror och andra korta fordringar.
Koncernens likvida medel uppgick per balansdagen till 16,4
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mkr. De räntebärande skulderna, inklusive säsongskrediter,
uppgick per balansdagen till 449,1 mkr. Eget kapital i Koncernen
per balansdagen var –61,5 mkr, vilket ger en soliditet på –11,1
procent. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –19,8 mkr. Den totala balansomslutningen uppgick per balansdagen till 552,5 mkr.
Bolaget kommer efter att emissionen slutförts att amortera
200 mkr till FöreningsSparbanken. Vidare kommer Wedins att
göra sedan tidigare planerade amorteringar av bland annat befintlig säsongskredit om sammanlagt cirka 60 mkr. FöreningsSparbanken har förbundit sig att konvertera 50 mkr av kvarstående fordringar till aktier i Bolaget samt bidra till Bolagets
emissionskostnader med cirka 19 mkr. Kvarvarande räntebärande skuld uppgår därefter till cirka 140 mkr och soliditeten
stiger till cirka 51 procent.

Utdelning och utdelningspolitik
När vinst uppkommer avses denna återföras i verksamheten
och användas för fortsatt expansion av Bolaget. Historisk utdelning återges i avsnittet ”Finansiell information i sammandrag”.
Det finns inte några garantier för att det för ett visst år kommer
att föreslås eller beslutas om någon utdelning överhuvudtaget.
Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kom-

mer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. I svenska
bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av
bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.
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Finansiell information i sammandrag
Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende
verksamhetsåren 2001, 2002, 2003, 2003/2004 och 2004/2005
samt delårsrapporterna från första kvartalen 2004/2005 och
2005/2006 är hämtade ur Koncernens räkenskaper. Avsnittet
bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den
finansiella utvecklingen” samt Wedins reviderade koncernrä-

kenskaper med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka
återfinns senare i Prospektet. Under 2003 bytte Bolaget till brutet räkenskapsår varvid räkenskapsåret 2003 endast omfattar
åtta månader. Kvartalsrapporterna som sammanfattas i detta
avsnitt är upprättade enligt IFRS och har inte varit föremål för
revision av Bolagets revisorer.

Koncernens resultaträkningar
OREVIDERAT, IFRS

REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

sep–nov
2005/2006

sep–nov
2004/2005

2004/2005

2003/2004

2003*

2002

2001

317 000
100
317 100

297 600
–1 000
296 600

1 089 747
2 957
1 092 704

956 280
5 584
961 864

611 110
4 686
615 796

1 156 323
8 224
1 164 547

1 221 702
2 038
1 223 740

-130 400
-76 500
-81 100

–121 900
–71 300
–78 500

–529 276
–304 543
–328 924

–436 767
–271 103
–279 841

–293 898
–181 735
–185 062

–624 998
–298 191
–310 983

–571 955
–262 754
–310 783

-11 400
17 700

–9 900
15 000

–174 968
–2 916
–247 923

–51 420
–2 032
–79 299

–38 613
–12 269
–95 781

–148 148
–217 773

–59 242

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter
Räntekostnader och liknade resultatposter
Resultat efter finansiella poster

–4 800
12 900

–5 600
9 400

988
–20 168
–267 103

1 718
–18 933
–96 514

2 154
–18 078
–111 705

–4 411
1 884
–48 017
–268 317

–686
7 242
–33 365
–7 803

Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

-500
12 400

–3 000
6 400

–66 726
–333 829

13 028
–83 486

42 442
–69 263

46 392
–221 925

–2 807
–10 610

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

*Omfattar endast 8 månader.
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Koncernens balansräkningar
OREVIDERAT, IFRS

REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

2005/2006
05-11-30

2004/2005
04-11-30

2004/2005
05-08-31

2003/2004
04-08-31

2003*
03-08-31

2002
02-12-31

2001
01-12-31

104 600
142 100
26 700
273 400

204 300
116 600
91 700
412 600

103 042
128 459
33 734
265 235

200 185
101 681
102 302
404 168

190 801
66 088
94 803
351 692

208 341
69 773
56 148
334 262

315 009
100 563
32 864
448 436

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

218 500
44 200
16 400
279 100

212 200
28 900
3 800
244 900

224 707
50 954
17 628
293 289

207 832
36 128
17 085
261 045

186 337
43 154
53 059
282 550

186 699
41 255
17 000
244 954

292 106
58 509
36 574
387 189

SUMMA TILLGÅNGAR

552 500

657 500

558 524

665 213

634 242

579 216

835 625

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

–61 500

95 700

–76 831

92 055

118 074

-2 513

220 997

Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och avsättningar

-**
249 100
364 900
614 000

-**
420 200
141 600
561 800

10 849
202 542
421 964
635 355

5 788
414 871
152 499
573 158

8 836
362 862
144 470
516 168

10 251
244 254
327 224
581 729

24 456
319 654
270 518
614 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

552 500

657 500

558 524

665 213

634 242

579 216

835 625

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

288 233
Inga

276 331
Inga

423 435
Inga

444 869
Inga

627 200
Inga

(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
* Omfattar endast 8 månader.
** Enligt IFRS slås avsättningar samman med långfristiga skulder.

Koncernens kassaflödesanalyser
OREVIDERAT, IFRS

REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

sep–nov
2005/2006

sep–nov
2004/2005

2004/2005

2003/2004

2003*

2002

2001

-

-

–267 103
177 461
-

–96 514
47 187
-

–111 705
40 789
-

–268 317
147 320
–46

–7 117
17 670
–605

24 300

19 300

–89 642

–49 327

–70 916

–121 043

9 948

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

–44 100

–8 100

45 230

–5 194

–62 182

109 451

–22 474

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–19 800
–17 100
35 700

11 200
–21 400
–3 100

–44 412
–103 588
147 955

–54 521
–91 125
110 100

–133 098
–14 003
184 223

–11 592
–2 897
–5 484

–12 526
–16 918
–19 415

Periodens kassaflöde

–1 200

–13 300

–45

–35 546

37 122

–19 973

–48 859

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel

17 628
-

17 085
-

17 085
588

53 059
–428

17 000
–1 063

36 574
399

81 648
3 785

Likvida medel vid periodens slut

16 428

3 785

17 628

17 085

53 059

17 000

36 574

(Belopp i tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

*Omfattar endast 8 månader.
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Nyckeltal Koncernen
OREVIDERAT, IFRS
(Belopp i tkr)
Marginaler
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Nettomarginal, %
Räntabilitet
Avkastning på operativt kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Kapitalstruktur
Operativt kapital, tkr
Sysselsatt kapital, tkr
Eget kapital, tkr
Räntebärande skuld, tkr
Skuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Andel riskbärande kapital, %
Soliditet, %
Investeringar
Nettoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar, tkr
Medarbetare
Genomsnittligt antal anställda, st

REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

sep–nov
2005/2006

sep–nov
2004/2005

2004/2005

2003/2004

2003*

2002

2001

58,9
5,6
4,1
3,9

58,7
4,2
2,3
2,2

51,4
neg.
neg.
neg.

54,3
neg.
neg.
neg.

53,0
neg.
neg.
neg.

45,9
neg.
neg.
neg.

53,2
1,6
neg.
neg.

4,0
3,9
72,5

3,2
3,0
5,9

neg.
neg.
neg.

neg.
neg.
neg.

neg.
neg.
neg.

neg.
neg.
neg.

3,8
4,3
neg.

371 200
387 600
–61 500
449 100
neg.
3,7
neg.
neg.

512 100
515 900
95 700
420 200
4,4
2,7
14,6
14,6

311 700
329 300
–76 831
395 400
neg.
neg.
neg.
neg.

490 500
507 600
92 055
409 700
4,6
neg.
13,8
13,8

432 800
495 900
118 074
359 000
3,1
neg.
18,6
18,6

363 200
380 200
–2 513
372 400
neg.
neg.
neg.
neg.

586 000
622 600
220 997
377 100
1,7
0,8
26,4
26,4

17 100

21 400

99 100

94 900

13 500

5 900

19 800

n.a.

n.a.

735

669

737

821

901

*Omfattar endast 8 månader.

Data per aktie
OREVIDERAT, IFRS
(Belopp i tkr)
Före nyemissionen
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
P/E-tal, ggr
Aktiekurs/Eget Kapital, ggr
Utdelning, kr
Direktavkastning, %
Aktiekurs vid bokslutstillfället
Efter nyemissionen
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
P/E-tal, ggr
Aktiekurs/Eget Kapital, ggr
*Omfattar endast 8 månader.
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REVIDERAT, SVENSKA REDOVISNINGSPRINCIPER

sep–nov
2005/2006

sep–nov
2004/2005

2004/2005

2003/2004

2003 *

2002

2001

7 976 813
7 976 813
1,55
neg.
n.a.
neg.
n.a.
n.a.
53,00

244 030 268
244 030 268
0,03
0,39
n.a.
1,9
n.a.
n.a.
0,73

7 976 813
5 170 389
neg.
neg.
neg.
neg.
60,00

243 030 268
218 073 184
neg.
0,42
neg.
1,8
0,74

212 200 268
84 311 714
neg.
1,40
neg.
0,8
1,18

7 578 581
7 578 581
neg.
neg.
neg.
neg.
7,20

7 578 581
7 578 581
neg.
29,16
neg.
0,9
27,00

47 860 878
27 918 846
0,4
neg.
n.a.
neg.

244 030 268
244 030 268
0,0
0,4
n.a.
1,9

7 976 813
5 170 389
neg.
neg.
neg.
neg.

243 030 268
218 073 184
neg.
0,4
neg.
1,8

212 200 268
84 311 714
neg.
1,4
neg.
0,8

7 578 581
7 578 581
neg.
neg.
neg.
neg.

7 578 581
7 578 581
neg.
29,2
neg.
0,9

Definitioner av nyckeltal
MARGINALER

Räntetäckningsgrad, ggr

Bruttomarginal, %

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Försäljning med avdrag för direkta varukostnader som andel av
försäljningen.

Andel riskbärande kapital, %
Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat efter avskrivningar som andel av rörelsens intäkter.

Eget kapital plus uppskjuten skatt som andel av balansomslutningen.
Soliditet, %

Vinstmarginal, %

Eget kapital som andel av balansomslutningen.

Resultat efter finansnetto som andel av rörelsens intäkter.
INVESTERINGAR

Nettomarginal, %

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, tkr

Nettoresultat som andel av rörelsens intäkter.

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

RÄNTABILITET

Räntabilitet på operativt kapital, %

MEDARBETARE

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Genomsnittligt operativt kapital har beräknats som ingående
plus utgående operativt kapital dividerat med två.

Antal anställda, st

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Genomsnittligt antal anställda, st

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt
kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt
kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid
under perioden.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens
slut.

DATA PER AKTIE

Antal aktier, st
Räntabilitet på eget kapital, %

Resultat efter finansnetto med avdrag för full skatt dividerat
med genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital har
beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat
med två.

Antal utstående aktier vid periodens slut.
Genomsnittligt antal aktier, st

Genomsnittligt antal aktier under perioden.
Resultat per aktie, kr

Operativt kapital, tkr

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder,
avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar.

Eget kapital per aktie, kr

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.
Sysselsatt kapital, tkr

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder
och icke räntebärande avsättningar.

Direktavkastning, %

Eget kapital, tkr

P/E-tal, ggr

Eget kapital vid periodens slut.

Aktiekurs vid periodens slut i relation till resultat per aktie.

Räntebärande skuld, tkr

Aktiekurs/Eget kapital per aktie, ggr

Räntebärande skulder vid periodens slut.

Aktiekurs vid periodens slut dividerat med eget kapital per aktie
vid periodens slut.

Utdelning i relation till aktiekurs vid periodens slut.

Skuldsättningsgrad, ggr

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar dividerat
med eget kapital.
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RESULTATRÄKNING

Avskrivningar och nedskrivningar

Intäkter

Bolagets avskrivningar på materiella anläggningstillgångar är
främst relaterade till inventarier, verktyg och installationer. Under
2003/2004 uppgick dessa till 34,4 mkr (27,0 mkr 7). Avskrivningar
på materiella anläggningstillgångar under 2004/2005 uppgick
till 38,1 mkr. Bolagets immateriella anläggningstillgångar avser
hyresrätter och liknade rättigheter samt goodwill. Avskrivningarna på de immateriella tillgångarna för perioden 2003/2004
uppgick till 17,0 mkr (11,6 mkr 7). Avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar för perioden 2004/2005 uppgick till 19,8
mkr. Nedskrivningar under samma period uppgick till 116,3 mkr
och avser nedskrivning av goodwill som uppkom i samband
med förvärvet av Handskmakar’n i Sverige samt vid förvärv av
Accentkedjor i Norge. Under första kvartalet 2005/2006 uppgick Wedins avskrivningar och nedskrivningar till 11,4 mkr vilket
motsvarar en ökning om cirka 15,2 procent från första kvartalet
2004/2005.

Rörelseintäkterna för Wedins uppgick 2003/2004 till 961,9 mkr
(615,8 mkr 7). Rörelseintäkterna 2004/2005 uppgick till 1 092,7
mkr vilket motsvarar en tillväxt på 13,6 procent. Tillväxten förklaras dels av att marknaden för skor och accessoarer i Norden
ökade under perioden och dels av företagets ökade fokus på
säljstyrning och ett mer utvidgat kunderbjudande samt att det
pågående omställningsarbetet mot större och nyetablerade
butiker har fått genomslagskraft bland annat genom förvärvet
av Sko-Citys butiksrörelse med nio butiker samt av rörelsen
och varumärket Don Donna. För jämförbara enheter steg försäljningen i Koncernen med tre procent under räkenskapsåret
2004/2005 och med elva procent under räkenskapsårets sista
sex månader. Orsaken till den förbättrade försäljningen under
senare delen av räkenskapsåret 2004/2005 kan till viss del förklaras av att det pågående omvandlingsarbetet börjat få effekt.
Rizzo, som verkar inom det övre prissegmentet, hade fortsatt
positiv utveckling under räkenskapsåret 2004/2005 och redovisade en försäljningsökning på cirka åtta procent för jämförbara
enheter. Den positiva försäljningstrenden, jämfört med föregående år, har fortsatt under inledningen av det nya verksamhetsåret. Under första kvartalet 2005/2006 uppgick Wedins totala
intäkter till 317,1 mkr vilket motsvarar en ökning om cirka sju
procent från första kvartalet 2004/2005.
Kostnader och bruttomarginal

Hög realisationsgrad och lagernedskrivningar medförde att bruttomarginalen minskade från cirka 54 procent 2003/2004 till cirka
51 procent 2004/2005. Under 2003/2004 uppgick Bolagets rörelsekostnader till 989,7 mkr (673,0 mkr 7). Under 2004/2005
ökade dessa till 1165,7 mkr. De ökade rörelsekostnaderna under 2004/2005 är i huvudsak relaterade till förvärven av SkoCitys butiksrörelse samt rörelsen och varumärket Don Donna.
Vidare har det pågående förändringsarbetet och den organisationsanpassning som genomförts under 2004/2005 medfört
ökade kostnader jämfört med 2003/2004, bland annat till följd
av avvecklingskostnader för personal i ledningsgruppen samt
avveckling av Don Donnas grossiströrelse. Under sommarmånaderna, juni till augusti, genomfördes kraftfulla aktiviteter för
att dra ner höga lagernivåer vilket påverkade bruttomarginalen
negativt. Under första kvartalet 2005/2006 uppgick Wedins
rörelsekostnader till 299,4 mkr vilket motsvarar en ökning om
sex procent från första kvartalet 2004/2005. Det initierade kostnadsbesparingsprogrammet har successivt börjat slå igenom
på kostnadsutvecklingen i Bolaget redan från slutet av första
kvartalet på innevarande verksamhetsår. Full effekt beräknas
vara uppnådd inom 12 till 18 månader.

7

Perioden avser ett förkortat räkenskapsår om 8 månader, 2003-01-01 till 2003-08-31, och
är därför inte direkt jämförbar med påföljande räkenskapsår.
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Rörelseresultat och rörelsemarginal

Wedins rörelseresultat 2003/2004 uppgick till –79,3 mkr (–95,8
mkr 7). Rörelseresultatet 2004/2005 uppgick till –247,9 mkr. Rensat för effekten av engångsnedskrivningar av goodwill uppgick
rörelseresultatet till –131,6 mkr. Rörelseresultatet 2004/2005
belastades av den pågående översynen av butiksstrukturen
samt implementeringen av det nya IT- och inköpssystemet.
Rörelseresultatet försämrades även till följd av problem med
varutillförseln till butikerna under början av 2005. Under första
kvartalet 2005/2006 uppgick Wedins rörelseresultat till 17,7 mkr
vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 5,6 procent.
Finansiellt netto

Det finansiella nettot 2003/2004 uppgick till –17,2 mkr (–15,9
mkr 7). Det finansiella nettot försämrades under 2004/2005 med
2,0 mkr till –19,2 mkr. Anledningen till den ökade räntekostnaden för 2004/2005 är att Wedins under 2004/2005 haft en högre genomsnittlig låneskuld. Under första kvartalet 2005/2006
uppgick Wedins finansiella netto till –4,8 mkr vilket motsvarar
en minskning om 0,8 mkr från första kvartalet 2004/2005 och
kan härledas till lägre räntenivåer och lägre genomsnittlig upplåning.
Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt 2003/2004 uppgick till –83,5 mkr (–69,3
mkr 7). Resultatet efter skatt under räkenskapsåret 2004/2005
uppgick till –333,8 mkr. Resultatet har påverkats av engångsnedskrivningar av goodwill om cirka 116 mkr samt uppskjuten skattefordran om cirka 110 mkr. Under första kvartalet 2005/2006
uppgick Wedins resultat efter skatt till 12,4 mkr vilket motsvarar
en nettomarginal om cirka fyra procent.
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BALANSRÄKNING

Kassa och bank

Materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank uppgick per 31 augusti 2004 till 17,1 mkr (53,1
mkr 8). Kassa och bank uppgick per 31 augusti 2005 till 17,6 mkr,
inklusive en utnyttjad checkräkningskredit om 142,5 mkr. Beviljat belopp på checkräkningskrediten, inklusive valutakredit uppgick per 31 augusti till 155,1 mkr och löper för närvarande med
4,63 procents ränta. Kassa och bank uppgick per 30 november
2005 till 16,4 mkr.

Bolagets materiella anläggningstillgångar innefattar leasingobjekt, inventarier, verktyg och installationer. Dessa har en avskrivningstid på fem år. De materiella anläggningstillgångarna uppgick per 31 augusti 2004 till 101,7 mkr (66,1 mkr 8) samt per 31
augusti 2005 till 128,5 mkr. Denna ökning härleds framförallt till
hög investeringstakt i butiksnätet. De materiella anläggningstillgångarna uppgick per 30 november 2005 till 142,1 mkr.

Eget kapital

Bolagets immateriella anläggningstillgångar innefattar varumärken, hyresrätter och liknade rättigheter samt goodwill. Avskrivningstiden är tio år för hyresrätter. Enligt de nya IFRS-reglerna
görs inte löpande avskrivning av goodwill. De immateriella
anläggningstillgångarna uppgick per 31 augusti 2004 till 200,2
mkr (190,8 mkr 8) samt 103,0 mkr per 31 augusti 2005 efter
engångsnedskrivningar om 116,3 mkr. De immateriella anläggningstillgångarna uppgick per 30 november 2005 till 104,6 mkr.

Per 31 augusti 2004 uppgick eget kapital till 92,1 mkr (118,1
mkr 8), vilket motsvarade en soliditet om 13,8 procent (18,6 procent). Eget kapital uppgick per 31 augusti 2005 till –76,8 mkr.
Förändringen av eget kapital var ett resultat av nedskrivning av
goodwill och uppskjuten skattefordran vilket påverkade det egna
kapitalet i Bolaget med –178 mkr. Eget kapital uppgick per 30
november 2005 till –61,5 mkr. Kontrollbalansräkning har upprättats som visar att Bolaget inte är likvidationspliktigt, se vidare under avsnittet ”Aktien och aktiekapitalet”.

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga skulder

Finansiella anläggningstillgångar uppgick per 31 augusti 2004 till
102,3 mkr (94,8 mkr8) och minskade med 68,6 mkr till 33,7 mkr
per 31 augusti 2005. Minskningen avser i huvudsak nedskrivning av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.
Totala skattemässiga underskottsavdrag per 31 augusti 2005
uppgår inom Koncernen till cirka 380 mkr och av dessa redovisas
inte någon uppskjuten skattefordran. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick per 30 november 2005 till 26,7 mkr.

De långfristiga skulderna uppgick per 31 augusti 2004 till 414,9
mkr (362,9 mkr8) och per 31 augusti 2005 till 202,5 mkr. Av
minskningen på 212,4 mkr avser 200 mkr avtalad amortering
till FöreningsSparbanken efter genomförd nyemission. Amorteringsbeloppet redovisas under kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna uppgick per 30 november 2005 till 249,1 mkr.

Immateriella anläggningstillgångar

Varulager

Varulagret uppgick per 31 augusti 2004 till 207,8 mkr (186,3
mkr 8) och bestod av färdiga varor och handelsvaror. Varulagret
per 31 augusti 2005 uppgick till 224,7 mkr. Förändringen av
varulagret härleds till överinköp inom vissa varugrupper, framförallt herrskor. Varulagret uppgick per 30 november 2005 till
218,5 mkr. Ändrade rutiner och processer inom inköpsområdet
skall leda till bättre styrning och kontroll av varulagernivån. Mer
inköp i säsong kommer att införas vilket förväntas leda till lägre
lagernivåer och minskad risk för felköp.
Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar uppgick per 31 augusti 2004 till 36,1 mkr
(43,1 mkr 8). De kortfristiga fordringarna uppgick per 31 augusti
2005 till 51,0 mkr och innefattade kundfordringar om 16,2 mkr,
skattefordran om 4,2 mkr, övriga kortfristiga fordringar om 13,0
mkr samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om 17,6
mkr. De kortfristiga fordringarna uppgick per 30 november 2005
till 44,2 mkr.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna uppgick per 31 augusti 2004 till 152,5
mkr (144,5 mkr8) och per 31 augusti 2005 till 422,0 mkr. Av
ökningen på 269,5 mkr avser 200 mkr avtalad amortering till
FöreningsSparbanken efter genomförd nyemission. De kortfristiga skulderna uppgick per 30 november 2005 till 364,9 mkr.
KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2003/2004
uppgick till –54,5 mkr (–133,1 mkr 9). Wedins kassaflöde från den
löpande verksamheten under perioden 2004/2005 uppgick till
–44,4 mkr. Den svaga resultatutvecklingen i kombination med
höga lagernivåer är huvudorsaken till det svaga kassaflödet.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2003/2004
uppgick till 110,1 mkr (184,2 mkr 9). Under perioden 2004/2005
uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 148,0
mkr och innefattade en nyemission om 166,7 mkr som genomfördes i mars 2005. Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2003/2004 uppgick till –91,1 mkr (–14,0 mkr 9). Under
perioden 2004/2005 uppgick kassaflödet från investeringsverk-

8
9

Avser 2003-08-31.
Perioden avser ett förkortat räkenskapsår om 8 månader, 2003-01-01 till 2003-08-31, och
är därför inte direkt jämförbar med påföljande räkenskapsår.
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samheten till –103,6 mkr. Under första kvartalet 2005/2006
uppgick Wedins kassaflöde till –1,2 mkr vilket jämföras med
–13,3 mkr första kvartalet 2004/2005.
INVESTERINGAR

Bolagets investeringar under 2003/2004 uppgick till 94,9 mkr
(13,5 mkr 10) där huvuddelen avsåg investeringar i butiksinredningar samt nyförvärvade hyresrätter i samband med Sko-Cityaffären. Investeringar under 2004/2005 uppgick till 99,1 mkr
varav 30,4 mkr var hänförliga till förvärvet av rörelsen och varumärket Don Donna (häri ingår varulager med 4,7 mkr) samt 11,5
mkr till förvärv av hyresrätter avseende nya butiker. Huvuddelen
av övriga investeringar avser butiksinredning samt kostnader
för ombyggnationer i samband med nyöppning av butiker.
Under 2005/2006 beräknas investeringarna totalt komma att
uppgå till 35–40 mkr, varav huvuddelen relaterat till butiksnätet.
För närvarande pågår en omfattande ombyggnad av skoavdelningarna på NK Stockholm, NK Herr och NK Dam. Båda dessa
drivs av Rizzo. Totalt har närmare 10 mkr avsatts för dessa ombyggnationer under januari till mars 2006. Efter ombyggnaden
kommer Rizzo på NK att driva Nordens största skoavdelning
kompletterat med ett utökat accessoarsortiment. Några större
enskilda investeringsåtaganden utöver detta är inte aktuella under 2005/2006, efter att NK-ombyggnationen är färdigställd.

10

Avser 2003-08-31.
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FÖRVÄRV

Under de tre senaste verksamhetsåren har Wedins genomfört två förvärv. Den 1 augusti 2004 förvärvades Sko-City från
Carlsson&Åqvist AB. Förvärvet innebar en ökad omsättning om
cirka 90 mkr och ett tillskott av nio stora, geografisk bra positionerade butiker i Sverige. Förvärvet finansierades genom en
riktad nyemission till internationella och svenska institutionella
investerare enligt ett tidigare bemyndigande från den ordinarie
bolagsstämman den 13 januari 2004. Den 1 mars 2005 förvärvades rörelsen och varumärket Don Donna. Wedins äger idag
94 procent av aktierna i Don Donna AB. Köpeskillingen uppgick
till cirka 34 mkr och finansierades genom en riktad nyemission.
Den riktade nyemissionen genomfördes med stöd av ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 18 januari
2005. Förvärvet tillförde två egna konceptbutiker i Stockholm
och Oslo samt distribution genom cirka 150 fristående försäljningsställen och en ökad omsättning om 90 mkr. För närvarande
föreligger inga planer på ytterliggare förvärv.

Marknadsöversikt
Av Wedins totala försäljning, som under 2004/2005 uppgick
till 1 089,7 mkr, svarade skor för 46 procent, accessoarer för
39 procent och Rizzobutiker för 15 procent. Sverige är Wedins
största geografiska marknad med omkring 76 procent av försäljningen, följt av Norge med cirka 20 procent. Wedins har
även en mindre verksamhet i Finland.
Marknaden för skor i Sverige ökade under 2004 med två procent och uppgick totalt till 6 600 mkr.11 Wedins andel av denna
marknad var cirka 13 procent under 2004. De fem största skoföretagen i Sverige hade en sammanlagd marknadsandel om cirka
40 procent under 2004.12 Wedins är redan idag en av de största
aktörerna på den sammanlagda marknaden för skor och accessoarer i Sverige och Norge vad gäller varumärkeskännedom, marknadstäckning och inköpsvolym. Försäljningstillväxten för Wedins
under 2004/2005 bedöms enligt styrelsen ligga i nivå med eller
något över marknaden, med undantag för perioden januari– mars
2005 då störningar vid implementeringen av det nya koncerngemensamma inköpssystemet samt varubrist inom vissa accessoarvarugrupper hade en negativ effekt på Wedins tillväxt. Även
marknaden inom det övre mode- och kvalitetssegmentet för skor
och accessoarer, där Wedins är representerad av Rizzo, har haft
en positiv utveckling under 2005. Den fortsatt starka köpkraften
hos målgruppen bedöms vara en bidragande orsak till den stabila
försäljningstrenden inom segmentet.
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Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande god. BNPtillväxten 2005 var 2,7 procent men beräknas öka till 3,6 procent respektive 3,1 procent för 2006 och 2007. Detaljhandeln
utvecklades väl under 2005 och bedöms även utvecklas väl den
närmsta perioden, 2006 spås en tillväxt på 4,5 procent och 2007
på 3,8 procent. Sällanköpsvaror utvecklades betydligt starkare
än dagligvaruhandeln vilket är typiskt vid konjunkturuppgångar.
Prognoser över hushållens disponibla inkomst tyder på en ökad
köpkraft. Hushållens disponibla inkomst ökande med 2,5 procent under 2005 och bedöms öka 3,7 procent 2006. Som en
följd av detta bedöms även den privata konsumtionen öka de
närmsta åren från 2,6 procent 2005 till 3,3 respektive 3,1 för
2006 och 2007.13

Intäktsfördelning
per affärsområde

1–
03

Geografisk intäktsfördelning

cirka 25 procent jämfört med föregående år inkluderat förvärven av Sko-City AB samt rörelsen och varumärket Don Donna.
Tillväxt kan även ses ur ett geografiskt perspektiv där butikerna
i Sverige redovisade en tillväxt på cirka 18 procent, Norge en
tillväxt om cirka fyra procent och Finland om tre procent.

HUI, Branschfakta 2004.
HUI, Branschfakta 2004.
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Försäljningstillväxten för Wedins under 2004/2005 har varit god
inom Wedins alla affärsområden och nordiska marknader. Affärsområdet Rizzo visade en tillväxt på cirka nio procent, Wedins
accessoarer hade en tillväxt på fem procent och Wedins skor på

Skohandeln i Sverige såväl som i övriga Norden är mycket fragmenterad med ett stort antal fristående butiker som varierar i
profil med avseende på produktutbud, pris, servicegrad samt
hur produkterna presenteras i butiken. Under 2004 fanns det
omkring 1 420 skobutiker i Sverige med cirka 940 olika ägare
som sysselsatte ungefär 4 370 anställda. Av dessa 1 420 butiker var runt 20 procent lokaliserade i Stockholm. Av samtliga
skoföretag i Sverige år 2004 hade cirka 80 procent färre än fem
anställda.14

Wedins Accent

Rizzo

14

Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
HUI, Branschfakta 2004.
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Marknadsöversikt

Butikskedjor

För att utnyttja stordriftsfördelar är kedjekonceptet ett vanligt
sätt att organisera ett skohandelsföretag. Butikskedjor ägs och
styrs av samma ägare och kan vara nationella eller verksamma
inom ett mindre geografiskt område. Butikerna drivs på ett enhetligt sätt för att konsumenterna skall identifiera image och
kedjenamn, oberoende av var butiken är belägen. Ofta centraliseras såväl inköp som marknadsföring i syfte att uppnå stordrifts- och samordningsfördelar.
Fristående butiker

Fristående butiker är oberoende företag med en eller flera enskilda ägare. De fristående butikerna varierar i profil med avseende på produktutbud, pris, presentation av produkterna i butik
samt servicegrad. Butikerna kan skilja sig mycket åt, framförallt
vad avser försäljningsvolym. Det förekommer fristående butiker, exempelvis i form av mindre boutiquer med ett exklusivt
sortiment och mycket små försäljningsvolymer, eller i form av
så kallade factory outlets med mycket stora volymer av lågprisvaror och rabatterade varor.
En stor del av de fristående butikerna ingår i någon form av
frivillig inköpssamverkan. De större frivilliga inköpssammanslutningarna har gemensam organisation för inköp, marknadsföring
och administration, i syfte att uppnå stordriftfördelar inom dessa
områden. Den största sammanslutningen i Sverige är AristonNord-West-Ring med en total omsättning om 750 mkr under
2004.15
Producenter och leverantörer

Skoindustrin är uppdelad i flera led med olika aktörer. Det traditionella mönstret, producent – leverantör/grossist – detaljist,
existerar fortfarande för vissa delar av marknaden men i allt
större utsträckning handhar de stora detaljisterna sina egna leveranser, ofta direkt från producent.
Skotillverkning är mycket hantverkarmässig och producenterna är oftast fristående fabriker som tillverkar på order från beställaren. Order placeras hos den tillverkare som bäst möter det
orderläggande företagets önskemål om pris, kvalitet, kvantitet
och leveranstid. Majoriteten av de europeiska producenterna av
skor finns i Portugal, Italien och Rumänien. I övriga världen sker
tillverkningen av skor huvudsakligen i Asien, i länder som Kina,
Indonesien och Vietnam.
De fåtal grossister som idag finns i Sverige har ett brett sortiment och vänder sig främst till de fristående butikerna. De utländska grossisterna som är aktiva på den nordiska marknaden
finns framförallt i Tyskland. Inköpen blir generellt sett betydligt
dyrare då de sker genom grossist än om inköpen sker direkt
från producent.

15

HUI, Branschfakta 2004.
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En annan typ av leverantör är agenter. Sverige har ett stort antal agenter jämfört med andra europeiska länder. Detta beror
dels på att de framgångsrikt har anpassat sitt sortiment till den
svenska marknaden, dels på att pålägget är lägre än genom
grossister.
KONKURRENTER

Inom skomarknadens högre prissegment, där Wedins är representerat av Rizzo, är den främsta konkurrenten i Sverige enskilda
varumärkens butiker. I Norge kommer konkurrensen inom detta
segment alltjämt från fristående butiker. Inom skohandelns
volymsegment möter Wedins skor konkurrens från Din Sko i
både Sverige och Norge samt av Euro Skobutiker huvudsakligen
i Norge. Inom accessoarer kommer konkurrensen i både Sverige
och Norge från såväl specialbutiker som varuhus och stormarknader. Dessutom säljer konfektionshandeln, exempelvis de stora
kedjorna H&M, KappAhl och Indiska, alltmer accessoarer. Sportfackhandeln, med kedjor som Intersport och Stadium samt vissa
stormarknader, konkurrerar också med Wedins inom såväl skor
som accessoarer.
TRENDER

Konsolidering

I likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den
nordiska sko- och accessoarhandeln att konsolideras. Fristående butiker får allt svårare att hävda sig i konkurrens från allt
större detaljhandelskedjor som kan nå skalfördelar inom viktiga
områden som inköp, logistik och administration, och därmed
nå bättre marginaler. I takt med att modeintresset ökar och
modeväxlingarna sker allt snabbare, ställs också större krav på
kompetens inom inköpsfunktionen. Detta har i sin tur medverkat till att även inköpskanalerna för skor och accessoarer har
ändrat karaktär. Det är framförallt de traditionella grossist- och
agentrollerna som har tappat mark på bekostnad av detaljhandelskedjornas egna inköpsorganisationer. Detaljhandelskedjor
med tydliga butikskoncept och starka varumärken har under det
senaste decenniet tagit marknadsandelar från enskilda fackhandlare. Wedins deltar aktivt i marknadskonsolideringen och
förvärvade under 2004 Sko-Citys butiksrörelse med nio butiker
samt 2005 rörelsen och varumärket Don Donna.
Omlokalisering

Parallellt med konsolideringen pågår en geografisk omlokalisering av butikerna som i allt högre utsträckning koncentreras till
de bästa affärslägena i städernas centrum och till köpcentra utanför stadskärnorna, där de största detaljhandelsföretagen oftast
finns representerade. Under 2004 återfanns mer än hälften av
skobutikerna i Sverige i Stockholm, Göteborg och Malmö.16

16

HUI, Branschfakta 2004.

Marknadsöversikt

Integrerade marknader

Internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande mellan skooch accessoarhandeln. Ett förändrat köpmönster, där konsumenterna köper allt mer skor och accessoarer, samt gärna köper produkterna på samma ställe, innebär ökande fördelar för de företag
som har båda produktgrupperna i sitt sortiment. Denna utveckling innebär emellertid också fler aktörer på den kombinerade
marknaden för skor och accessoarer. Klädaffärer säljer alltmer
accessoarer, sportaffärer säljer alltmer skor och skoaffärer säljer
alltmer väskor. Därmed minskar även möjligheten att bedöma
förändringar i konkurrensbilden på respektive delmarknad, vilka
i första hand är geografiskt segmenterade. Wedins konkurrerar
med olika företag beroende på produkt och butiksläge.
KONJUNKTUR OCH SÄSONGSVARIATIONER

I likhet med många andra konsumentvaror påverkas den totala
efterfrågan på skor och accessoarer av förändringar i den privata konsumtionen, vilken i sin tur är kopplad till förändringar i
BNP. Även förändringar av den demografiska strukturen på respektive marknad påverkar den totala efterfrågan på skor och
accessoarer.
På kortare sikt påverkas efterfrågan på skor och accessoarer
av säsongs- och vädervariationer. Generellt sett är försäljningen
som högst under höst och vinter, där december traditionellt
har varit den bästa månaden. Under dessa årstider består skosortimentet framförallt av grövre och därmed dyrare skor. En
högre prisnivå innebär högre försäljningsintäkter och generellt
sett även högre bruttomarginaler. Accessoarer, som handskar,
mössor och plånböcker, har en efterfrågetopp under årets
sista månader, vilket innebär att accessoarsortimentet i större
utsträckning än skosortimentet är beroende av en bra försäljning i december. Den stora realisationsmånaden är januari och
februari följt av juli, med lägre bruttovinstmarginaler som följd.
Traditionellt har januari och februari varit det lönsamhetsmässigt
svagaste månaderna för sko- och accessoarhandeln medan maj
generellt är en bra försäljningsmånad tack vare konsumenternas inköp av sommarskor.
Försäljningen av skor och accessoarer är även påverkad av
vädervariationer. Exempelvis har en tidig och kall vinter gynnsam effekt på försäljningen av såväl skor som accessoarer. Likaså har en tidig vår och sommar samt en kall och regnig sommar
en positiv inverkan på försäljningen i skobutikerna.
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Verksamhetsbeskrivning
Wedins är verksamt på marknaden för skor och accessoarer
i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten drivs genom de
helägda butikskedjorna Wedins och Rizzo med sammanlagt
196 butiker och 735 medarbetare. Dessutom har Wedins 33,3
procent av aktierna i Skokanonen AB, som är en butikskedja i
lågprissegmentet med 19 butiker i Sverige samt 94 procent av
aktierna i Don Donna AB.

Wedins skall;
• nå en rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella

poster om 12–15 procent och en vinstmarginal före skatt om
5–6 procent senast 2008,
• ha en uthållig avkastning på eget kapital om minst 20 procent, sett över en konjunkturcykel, samt
• ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet om cirka 35 procent.

AFFÄRSIDÉ

Wedins har formulerat en affärsidé som styr den dagliga verksamheten. ”Vi erbjuder det mest prisvärda sortimentet av
moderiktiga skor och accessoarer till de många människorna.”
Affärsidéns tre grundpelare är därför;
• prisvärdhet genom kostnadseffektivitet,
• moderiktighet genom rätt kombination av mode

och funktion och
• ett väl avpassat butiksnät för att nå ”de många

människorna”.
FINANSIELLA MÅL

Wedins skall över tiden generera en hög värdetillväxt och avkastning till aktieägarna. Bolaget har formulerat följande mål för
verksamheten.
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KONCEPTET WEDINS

Wedins grundades i slutet av 1800-talet av Jonas Petter Wedin.
Wedins är verksamt i det breda volymsegmentet inom skor och
accessoarer. Wedinsbutikerna erbjuder ett integrerat sortiment
av skor och accessoarer. De kompletteras med ett antal Wedins
Accentbutiker som erbjuder ett brett sortiment av accessoarer.
Totalt omfattar konceptet 84 Wedinsbutiker och 102 Wedins
Accentbutiker. Rörelsen och varumärket Don Donna, som förvärvades under 2005, är integrerat i Wedins sortiment men
erbjuds även i fyra separata konceptbutiker. Don Donna är ett
av Nordens mest välkända modevarumärken med en ung och
trendig identitet i ett något högre prissegment.
Wedins riktar sig till ”de många människorna” och genomsnittskunden är en kvinna i åldern 25–40 år. Det är den stora
gruppen av modeintresserade, pris- och kvalitetsmedvetna konsumenter, snarare än trendskapare, som är konceptets huvudsakliga kundgrupp. Huvuddelen av Wedins sortiment är modeartiklar med något lägre trendfaktor och därmed lägre moderisk.
Basen kompletteras med klassiska produkter och en mindre
andel trendartiklar. I början av verksamhetsåret 2004/2005
förstärkte Wedins sitt erbjudande med det nya produktområdet bijouterier. Med bijouterier kompletteras utbudet av accessoarer med ytterligare en produktgrupp som kan inspirera till
merköp i butik.
Wedins storlek och marknadsposition skapar förutsättningar
för att marknadsföra varor under eget märke. Med egna varumärken ges möjlighet att erbjuda en kombinerad, matchande
kollektion av skor och accessoarer genom samordning av design och sortimentsuppbyggnad. Vidare ger de egna produkterna en högre bruttovinstmarginal, eftersom mellanhänder kan
undvikas i hela kedjan från idé till färdig produkt. Egna varumärken inom Wedins och Wedins Accent utgjorde cirka 85 procent
av försäljningen under 2004/2005. Sortimentet kompletteras
med ett antal externa varumärken såsom Ecco, Viking, Björn
Borg, Samsonite, Titan och Esprit. Några varaktiga avtal finns
inte med dessa leverantörer. Inför varje ny säsong bestämmer
Wedins vilka externa varumärken Bolaget skall jobba med och
utarbetar samarbeten från detta.

Verksamhetsbeskrivning

Varumärkespositionering

KONCEPTET RIZZO

Rizzo grundades i slutet av 1970-talet och ingår sedan 1999 i
Wedinskoncernen. Rizzo verkar i det övre pris- och kvalitetssegmentet inom skor och accessoarer och erbjuder produkter
med hög modegrad. Totalt omfattar konceptet Rizzo tio butiker
i attraktiva lägen i storstäder i Norden.
Rizzo riktar sig till den modemedvetna och köpstarka kvinnan och mannen. Rizzos kollektioner följer internationella modetrender och erbjuds för olika behov och tillfällen. Kollektionerna
spänner från klassiska till mer trendiga modeller. Gemensamt
för alla skor i Rizzos kollektion är kvalitet, hög modegrad och
genomarbetade detaljer. Rizzos ursprung och modetradition är
från Italien och större delen av kollektionen tillverkas fortfarande
mestadels i Italien. Rizzokonceptet är utformat av den prisbelönte inredningsarkitekten Alexander Lervik, som hämtat inspiration från modebutiker i Paris och Milano.
Egna varumärken inom Rizzo utgjorde cirka 55–60 procent
av försäljningen under 2004/2005. Sortimentet består i övrigt
av starka externa varumärken såsom Bally, Dolce&Gabbana,
Church´s, Sergio Rossi, Paul Smith och Hugo Boss. Några varaktiga avtal finns inte med dessa leverantörer, utan produkter
köps in på offertbasis efter behov. Inför varje ny säsong bestämmer Rizzo vilka externa varumärken Bolaget skall jobba med och
utarbetar samarbeten från detta.

Pris
Rizzo
Don Donna
Wedins

Volym

eller andra högfrekventerade handelsplatser. Butiksnätet har
under den senaste tvåårsperioden omvandlats och effektiviserats vilket har inneburit att antalet små butiker har minskat och
den genomsnittliga försäljningen per butik har ökat. Målet är att
öka omsättningen per butiksenhet från dagens cirka 5,3 mkr till
drygt sju mkr per år och med ett butiksbidrag17 på minst 20 procent i genomsnitt. Under 2004/2005 minskades butiksbeståndet med 21 främst mindre butiker vilket kompenserats med tio
större butiker genom sammanslagningar och nya lägen. Det var
främst mindre Wedins Accentbutiker som lades ner eller slogs
samman till Wedinsbutiker.

BUTIKSNÄT

Wedins strävar efter att skapa en effektiv och lönsam detaljhandelskedja med attraktiva erbjudanden i ett starkt butiksnätverk. Butiksnätet utgör Bolagets viktigaste tillgång och finns
främst i attraktiva affärslägen i city, i större externa köpcentra

17

Butiksbidrag definieras som butikens försäljning minus butikens kostnader före fördelning av centrala kostnader såsom huvudkontor och marknadsföring.

Försäljning per butik, genomsnitt per år
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Antal butiker per affärsområde 2005-08-31
Rizzo 10
Wedins 87
Wedins Accent 102

29

Verksamhetsbeskrivning

Antal butiker per land
SVERIGE
2005-08-31 jämfört med 2004-08-31
Wedins
Wedins Accent
Rizzo
Summa

NORGE

DANMARK

SUMMA

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

75
50
8
133
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54
9
139

10
47
1
58

5
55
1
61

2
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1
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1
6
1
8

0
0
0
0

0
0
2
2

87
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10
199
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13
210

Wedins har samtidigt infört ett nytt butikskoncept med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer. Målsättningen
och idén med det nya butikskonceptet är samexponering av
lättmatchade produkter vilket ökar kundtrafiken till butikerna
och inspirerar kunderna till merköp. Huvuddelen av de Wedinsbutiker som infört det nya konceptet visar en positiv utveckling
i form av bättre marginaler, ökad försäljning per kvadratmeter
och arbetad timme samt en mer stimulerad och motiverad
personal. Övergången från små till större butiker med integrerade sortiment kommer att fortskrida och antalet butiker med
ett integrerat sortiment av skor och accessoarer kommer att
fortsätta öka. En förutsättning för att lyckas med det nya konceptet och övergången till större butiker är de nya butikernas
geografiska lägen.
MARKNADSKOMMUNIKATION

Under 2005 utvecklade Wedins ett nytt koncept för sin marknadskommunikation och profilering av Bolaget. Syftet är att skapa ett tydligt uttryck med stark igenkänning som ger bilden av
Wedins som ett modeföretag. Det nya uttrycket är en långsiktig
satsning och skall användas i alla marknadsföringskanaler, från
exponeringen i butik till annonsering och webbplats.
Butikernas betydelse i marknadskommunikationen ökar och
Wedins har ökat fokus på butiksexponering, skyltfönster och aktiviteter i butik. Wedins butiksnät med ett flertal attraktiva lägen
i citykärnor och köpcentrum innebär kostnadseffektiva exponeringsmöjligheter och Bolaget kommer att sträva efter att skapa
ännu tydligare och effektivare kommunikation via butiksnätet.
Vidare utgör Wedins kundklubbar en viktig del i den strategiska marknadskommunikationen. Kundklubbsmedlemmarna erhåller regelbundet bonuscheckar och erbjudanden, vars innehåll
styrs av tidigare inköpsmönster. Medlemmarna inbjuds till aktiviteter i butikerna och får intressanta erbjudanden från Wedins
samarbetspartners. Wedinsbutikernas kundklubb har drygt
400 000 medlemmar som står för cirka 20 procent av den totala
försäljningen inom Wedinskonceptet. Rizzos kundklubb har drygt
26 000 medlemmar och omfattar förutom bonuserbjudanden
även mode- och trendinformation, inbjudningar till klubbfester,
smygpremiärer med mera. Strategiskt väljer Rizzo att arbeta
med väl utvalda samarbetspartners som vänder sig till samma
målgrupp, till exempel Christian Dior, modemagasinet King och
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2005

Nokia. Några varaktiga avtal existerar inte med dessa partners,
eventuella samarbeten bestäms och förhandlas inför respektive
säsong.
INKÖP OCH LOGISTIK

Wedins arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsledet för att öka varuflödet och minska ledtiderna mellan order
och leverans till butik. Nya resurser inom så kallad sourcing har
givit ökat fokus på att hitta och utvärdera nya leverantörer och
nya marknader för produktion. Arbetet syftar till att nå bättre
marginaler, ökat inflytande över produktutvecklingen samt större möjligheter att säkra kvaliteten.
Wedins har under de senaste åren minskat inköpsprocessernas ledtid och samtidigt ökat andelen inköp direkt från fabrik,
framför allt genom att minska antalet mellanhänder som sköter
inköp i Asien och Europa. Av Wedins totala inköp går cirka 55
procent genom mellanhänder, att jämföra med upp till 75 procent för ett tiotal år sedan. Största inköpsmarknad är Kina som
för närvarande står för 70 procent. Andra större inköpsmarknader är Vietnam, Indien, Portugal, Rumänien, Turkiet och Italien.
Wedins strävar efter att öka andelen inköp som görs under
pågående säsong och har gjort en rad förstärkningar inom styrningen av varuflöden. Genom noggrannare bevakning och analys
baserat på nyckeltal ges inköparna möjlighet att arbeta med mer
detaljerade och välunderbyggda beslutsunderlag i inköpsprocessen. Wedins nya koncerngemensamma inköpssystem har börjat
få effekt i form av bättre varustyrning inom Koncernen. Wedins
har, tack vare inköpssystemet, inlett en mer butiksanpassad
varuförsörjning, där sortimentet bättre anpassas till butikens
storlek, läge och kundkrets. Inköpssystemet innebär en högre
andel varor sålda till fullpris, samt möjliggör mindre butikslager.
Inköpssystemet har även medfört en betydande omstrukturering och effektivisering av lagerfunktionen så att Bolaget nu har
ett gemensamt centrallager för alla marknader.
DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

En central del i Wedins förändringsarbete är att förstärka modeprofilen i sortimentet. Genom samordning av inköp av produkter, såväl skor som accessoarer, i olika modeteman skapas ett
sortiment med förbättrade exponeringsmöjligheter i butik och
attraktiva matchningsmöjligheter för kunderna.

Verksamhetsbeskrivning

WEDINS LEGALA STRUKTUR
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De vilande dotterbolagen Wilken Wilkenson Fastighets AB, Walter Rosanders Skoaffär AB samt Rizzo Skor AB är exkluderade från figuren ovan. Dotterbolagen ovan är helägda med
undantag för Skokanonen AB och Don Donna AB där Wedins dock har optioner att förvärva resterande aktier. Se vidare i avsnittet ”Väsentliga avtal med mera” där optionsavtal avseende
Skokanonen AB och Don Donna AB beskrivs.

KONCERNSTRUKTUR

Könsfördelning över medelantalet anställda 2004/2005
6$  +ONCERNCHEF
(ANS *OHANSSON
TILLFÚRORDNAD

Män 8%

#ONTROLLING

Kvinnor 92%

%KONOMI
3TAFFAN
'USTAVSSON

(2  )NTERNINFO
-ARIA (ERNEBRO

)4  LOGISTIK
,ARS *UNGERTH

&ÚRSËLJNING
 MARKNAD
&REDRIK
*OHANSSON

)NKÚP  DESIGN
&REDRIK
*OHANSSON
TILLFÚRORDNAD

Fördelning av anställdas befattning 2005-08-31
Centrala funktioner 15%

Organisationsschemat ovan illustrerar koncernledningens uppbyggnad och dess funktioner.
Butiksledet 85%

Den egna designfunktionen har förstärkts med kompetens från
det förvärvade Don Donna. Detta innebär att design- och produktionsavdelningen fått nya möjligheter att arbeta med och
utveckla ett eget starkt varumärke för Wedins sortiment. De
förbättrade designresurserna leder till en ökad andel produkter
med egen design.

Fördelning av de anställdas anställningsform 2005-08-31
Heltidsanställda 25%

MEDARBETARE OCH KOMPETENS

Personalens engagemang, servicekänsla och kunskapsnivå är
några av ett detaljhandelsföretags viktigaste framgångsfaktorer. Inte minst butikschefernas roll, som ansvariga för den operativa delen av butiksarbetet, är central i butikernas och därmed
Wedins framgång. Större delen av butikscheferna och medarbetare i ledande ställning har genomgått Wedins Affärsskola
som inrättades under 2003/2004.
Wedins har även skapat ett introduktionspaket, inklusive
utbildningsmoment, för att ge en gemensam plattform för
samtliga medarbetare inom Wedins. Mot bakgrund av de stora
förändringar som genomförs i Koncernen betraktas samtliga

Deltidsanställda 75%

Geografisk fördelning över medelantalet anställda 2004/2005
Finland 28 Danmark 2
Norge 151

Sverige 554
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Verksamhetsbeskrivning

medarbetare som ”nya”. Därför ges utbildningen till alla medarbetare, inklusive ledning och styrelse, oavsett hur länge man
varit anställd.
Medelantalet anställda under 2004/2005 var 735. Av dessa
fanns 554 i Sverige och resterande på Wedins övriga marknader. Av det totala antalet anställda var 621 sysselsatta i butiksledet och 114 i centrala funktioner. Andelen män uppgick till åtta
procent. Genomsnittsåldern var 35 år. Av Wedins medarbetare
var 25 procent heltidsanställda och 75 procent deltidsanställda.
CODE OF CONDUCT

Wedins skall vara ett sunt företag och en god förebild. God etik,
ett socialt ansvarstagande och miljötänkande är en del av företagskulturen.
Wedins uppförandekod, Code of Conduct, behandlar och
reglerar frågor som rör bland annat arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö och vänder
sig i huvudsak till Wedins leverantörer. Under senaste året har
Wedins arbetat med granskning av leverantörerna utifrån ett
etiskt perspektiv. Tidigare granskningar har följts upp och utvärderats och det framgår att arbetet har resulterat i förbättringar.
Genom de utökade resurserna för leverantörskontakter som
tillförts kan övervakningen av att Code of Conduct efterlevs intensifieras.
En omfattande genomgång har också gjorts vad gäller förekomst och beskrivning av kemiska ämnen i produkterna, exempelvis nickel, med gränsvärden som Wedins kräver att leverantörerna anpassar sig till.
Wedins plan för jämställdhet och respekt har utarbetats tillsammans med den fackliga organisationen. Wedins är i huvudsak en kvinnodominerad arbetsplats, men det sker ett arbete
för att säkerställa att företaget – med utgångspunkt i affärsidén
”för de många människorna” – har en medarbetarrepresentation som också återspeglar detta. Det innebär inte bara aspekten kvinna/man utan även ålder, kunskap och erfarenhet, etnisk
bakgrund med mera.
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WEDINS NU OCH I FRAMTIDEN

Wedins försäljning inom skor och accessoarer ökade under
2004/2005 från 956,3 mkr till 1 089,7 mkr där Rizzos försäljning utgjorde 166 mkr. En positiv försäljningstrend inleddes
under april 2005 och har fortsatt även under inledningen av
verksamhetsåret 2005/2006. Genomsnittsomsättningen per
butik har under sista halvåret 2004/2005 ökat med cirka 20
procent. Wedins visar för närvarande inte positivt resultat vilket
har föranlett ett pågående åtgärdsprogram. Implementeringen
av åtgärdsprogrammet kan komma att ta tid innan det ger full
genomslagskraft. Wedins satsning på ett väl avvägt sortiment
med ökad modegrad har mottagits väl hos kunderna. Rätt produkter i kombination med ett ökat varuflöde i butikerna och tydligare profil i marknadskommunikationen bedöms vara viktiga
faktorer som påverkat försäljningen positivt. Övergången från
små till större butiker kommer att fortskrida och antalet butiker
med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer kommer
att fortsätta öka. Tydligare styrning och utveckling av exponeringen och ytanvändning i butik är prioriterade uppgifter framöver, liksom en fortsatt utveckling av sortimentet och varuflöde
för att öka försäljningen och förbättra förutsättningarna för att bli
ett lönsamt modeföretag.
Rizzo visade en fortsatt stark tillväxt under 2004/2005 med
en ökning av försäljningen med nio procent till 166 mkr. Ett
stort modekunnande hos inköpsavdelningen och ett attraktivt
sortiment som förstärkts inom accessoarer, är viktiga faktorer
som bidragit till den positiva försäljningsutvecklingen. Även den
nylanserade butiken på NK Göteborg har varit betydelsefull
för Rizzos utveckling. Under 2005 har en förändring av sortimentsmixen genomförts för att skapa en bättre balans mellan
modeprodukter och klassiska produkter, främst inom huvudområdet damskor. Rizzo har under hösten lanserat en ny butik i
Esbo, Finland, med läge i Sello Köpcentrum. En viktig händelse
för Rizzo under innevarande år är lanseringen av det nya varuhuskonceptet på NK i Stockholm. Både dam- och herrskor flyttar till NKs gatuplan och Rizzo får därmed möjlighet att exponera
hela sortimentet av skor och accessoarer i ett av Stockholms
bästa lägen. Rizzo på NK Stockholm blir Nordens största skooch accessoaravdelning. Fortsatt målstyrning och satsning på
kompetensutveckling är viktiga inslag i det fortsatta arbetet
med att utveckla Rizzo. Det nya butik- och varuhuskonceptet
innefattar en visuell förändring där det kvinnliga och manliga uttrycket är mer särskiljt än tidigare.

Historik
1900

1999

Den första skobutiken öppnas i Nyland av Wedins grundare
Jonas Wedin.

Skotillverkningen påbörjas i Nyland.

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 butiker öppnas under året, fem butiker
stängs.

1950–1960

2000

Verksamheten expanderar genom etablering av butiker i norra
Sverige.

De första sametablerade butikerna med Wedins Skor och
Handskmakar´n öppnar. Den första norska Rizzobutiken 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.

1939

1980

Ward White Group Ltd. förvärvar Wedins från familjen Wedin.
Skotillverkningen läggs ner.

2001

1990–1991

Verksamheten påverkas av en konjunkturavmattning. 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.

Wedins förvärvar fem butiker från Persson & Co och fem butiker från Skorum.

2002

1989

KF förvärvar Wedins som nu har 28 butiker.

1992–1993

Wedins beslutar att fokusera på enbart detaljhandel. Koncernen
förvärvar skokedjan A.P. Hallkvists nio butiker.

Roland Nilsson tillträder som ny VD i november och initierar ett
omfattande förändringsarbete. Wedins redovisar förlust efter
betydande engångskostnader.
2003–2004

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.

Wedins renodlar varumärkesfloran och går från ett flertal varumärken till två; Wedins och Rizzo. Butiksbeståndet 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 nio butiker
förvärvas.
2005

Under våren förvärvas rörelsen och varumärket Don Donna.
Förvärvet är ett led i att förstärka Wedins kunderbjudande och
öka omsättning, snittpris och lönsamhet per butik. Don Donna
är ett av Nordens mest välkända modevarumärken i det övre volymsegmentet. Ingrid Osmundsen tillträder som ny VD och Peter Lindgren tillträder som ny styrelseordförande. Åtgärdsprogrammet accelereras och Wedins inleder ett genomgripande
kostnadsbesparingsprogram.
2006

Hans Johansson tillträder som tillförordnad VD och Ole Oftedal
tillträder som ny styrelseordförande.

1998

Wedins förvärvar 33,3 procent av aktierna i skokedjan Skokanonen AB med tolv butiker och etablerar sig därmed även
inom lågprissegmentet. Lagersons Skosalonger öppnar i Köpenhamn. Totalt etableras tolv nya butiker under året.
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
STYRELSE

Wedins styrelse består av åtta personer, inklusive ordföranden,
utan suppleanter, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. De styrelseledamöter som valdes av årsstämman
i Bolaget den 19 januari 2006 samt arbetstagarrepresentanter
redovisas nedan.

Ole Oftedal (född 1954, civilekonom). Styrelseordförande sedan januari 2006 och styrelseledamot sedan oktober 2005. Oftedal är
verkställande direktör och styrelseledamot i
Lorride Invest AB och Nordic Light Venture AB,
rådgivare inom Permira samt styrelseledamot
i Scribona AB och Mercuri International Group AB. Oftedal äger,
vid tidpunkten för Prospektets avgivande, via bolag 2 000 aktier
av serie B i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Oftedal varit
verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Adcore AB
Adcore Creative AB
Adcore Stockholm AB
CA Management AB
Clarity Development AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande/
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseordförande/
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande

Connecta AB
Connex Northern Europe Aktiebolag
Corus Technologies Aktiebolag
Divus Consulting AB
Edsholmen City AB
Edsholmen Consulting AB
Edsholmen Euro Management AB
Edsholmen Interactive AB
Edsholmen Larkspur AB
Edsparken Affärsutveckling AB
Edsparken Blå AB
Edsparken Business Dynamics AB
Edsparken Corporate Advisors AB
Edsparken Enterprise Solutions AB
Edsparken e-strat AB
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LEDAMOT
SEDAN

FÖDELSEÅR

Ole Oftedal

2005

1954

Ordförande

Peter Lindgren

2005

1958

Styrelseledamot

Börje Fors

2005

1943

Styrelseledamot

Peter Lundin

2005

1956

Styrelseledamot

Susanne Honk

2006

1960

Styrelseledamot

Per Uebel

2006

1966

Styrelseledamot

NAMN

BEFATTNING

Monica Söderqvist
Olsson

1998

1948

Styrelseledamot
(arbetstagarrepresentant)

Birgitta Bellring

2005

1948

Styrelseledamot
(arbetstagarrepresentant)

Uppdrag

Befattning

Edsparken Finans AB
Edsparken Grön AB
Edsparken Gul AB
Edsparken Handel AB
Edsparken Industrier AB
Edsparken Interaction AB
Edsparken IT Management AB
Edsparken Management Consulting AB
Edsparken Market Solutions AB
Edsparken Navigate AB
Edsparken Net Management AB
Edsparken Norrland AB
Edsparken Röd AB
Edsparken Security Management
Edsparken Solution Management AB
Edsparken Strategy Global AB
Edsparken Strategy Sverige AB
Edsparken Syd AB
Edsparken Tec AB
Edsparken Webtech AB
Edsparken Vit AB
Esma Sverige AB
Esma UpTime AB
Hav och Våg AB
Klövern AB

Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot/VD
Styrelseordförande/
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande

Klövern Ett AB
Klövern Komp Ett AB
Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar
Projektadministration i Sverige AB
SalusAnsvar Aktiebolag
SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag
Sollentuna Advokat AB
Tornugglan Advokatbyrå AB

Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer

Börje Fors (född 1943, civilekonom). Styrelse-

ledamot sedan oktober 2005. Fors är för
närvarande styrelseordförande i Akademibokhandelsgruppen AB, Nordstedts Förlagsgrupp AB, Pan Vision Holding AB, Pan Vision
Publishing AB, Nordico Fastigheter AB, Vivendi Universal Interactive Publishing Nordic AB, Scandfoam AB,
Vår Gård Saltsjöbaden AB, Kvickman AB, KF Invest Förvaltning
AB, Gislaved AB, Sebastian Love Production AB och Bokus AB.
Fors är även styrelseledamot i Connecta AB, Folksam ömsesidig livförsäkring, Pan Vision Distribution AB, KF Shared Service
AB, E-tainment Sweden AB, DHE Distribution Home Entertainment AB, Bopako Service AB, Akademibokhandeln Bokus AB.
Vidare är Fors verkställande direktör och styrelseledamot i KF
Media AB och Norstedt Ordbok AB. Fors är även Styrelsesuppleant i Vision Park Games AB, Road Runner AB och Ekonomi
och Samhälle Förlag i Stockholm AB. Fors äger, vid tidpunkten
för Prospektets avgivande, inga aktier i Wedins. Sedan den 17
februari 2001 har Fors varit verksam i och avslutat uppdrag inom
följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Academus Aktiebolag
Akademibokhandeln Gallerian AB
Akademibokhandeln i Karlstad AB
Akademibokhandeln i Lund AB
Akademibokhandeln Sahlström AB
Aktiebolaget Axel Lundmarks Bokhandel
Aktiebolaget Tidningen Vi
Aktiebolag Distributionstjänst i Södertälje
Aktiebolaget Gustaf Blids Bokhandel
Aktiebolaget Restaurang Gondolen
Aktiebolaget Wolds Bokhandel
A-slutaren AB
Atrium Fastigheter AB
AWI International AB
Bilda Förlag F&D, ekonomisk förening
Bokdistributören i Stockholm AB
Bokstödet AB
BTJ InfoData AB
CL City Stormarknad AB
Coop Bank AB

Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelseledamot/
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot

Coop Norden AB
Cradle Publishing AB
Ernström Finans AB
Folksam Ömsesidig sakförsäkring
Foodia AB
Förlagsdistribution Eijvergård & Holzt i Sverige AB

Uppdrag

Befattning

Gröna Konsum Utveckling AB
Gustavsberg Porslin AB
Inmediasres-Ettan AB
IQ Media Nordic AB
KappAhl
Karlstedts Bokhandel AB

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande/
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande
Bolagsman
Styrelseledamot, VD
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande/
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande/
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/VD
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

KF Fastigheter AB
KF Husapoteket AB
KF Industri AB
KF Interiör AB
KF Invest AB
KF Konsumentvaruindustrier AB
KF Vilande i AB
KF Vilande Nord AB
KF Vilande Syd AB
Kicks Kosmetikkedjan AB
Konsult Handelsbolag Börje Fors
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening
Kvarnaktiebolaget Tre Kronor
Levande Böcker i Norden AB
Lillänge Handelsplats AB
Longus Bokimport i Akademibokhandeln AB
Lundgrens Bokhandeln i Malmö AB
Medlemscash KD AB
MedMera AB
OBS Varuhus AB
One 2 play AB
Organisationstjänst i Järna AB
Organisationstjänst i Sverige AB
PAN Interactive Publishing AB
POXNE AB
Röstbergs Bokhandel AB
Röstbergs Bokhandel i Härnösand AB
Röstbergs Bokhandel i Sundsvall AB
Saba Trading AB
Servus Närhetsbutiker AB
Skeidar Möbler & Interiör AB
Skövde Studentbokhandel AB
Stenbiten Livsmedel AB
Studenternas Kunskapsbokhandel i Växjö AB
Superco Fastighetsaktiebolag
Varuhuset Domus AB
Vision Park Corporate Entertainment AB
Vision Park Distribution AB
Vision Park Studios AB
Vision Park Television AB
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Peter Lindgren (född 1958, ekonom) är styrel-

seledamot i Wedins sedan juli 2005 och var
styrelseordförande i Wedins under perioden
oktober 2005 till januari 2006. Lindgren har
över 25 års erfarenhet som egen företagare
inom finansbranschen. Lindgren är idag styrelseledamot i Lindborgen AB, Fröken Frusika AB och LAFNET
AB. Lindgren är även styrelsesuppleant i Gupeto Fastighets
AB. Lindgren äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
via bolag 30 000 aktier av serie A och 92 400 aktier av serie B i
Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Lindgren varit verksam
i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Belp AB
P.K Lindgrens Guld AB

Extern firmatecknare
Styrelsesuppleant

Peter Lundin (född 1956, gymnasieutbildning).

Styrelseledamot sedan oktober 2005. Lundin
är delägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Wong-Lundin i Norrköping AB
och Peter Lundin Menswear AB samt styrelseledamot i den ekonomiska föreningen FT i
Skandinavien, Svensk handel i Norrköping och Spiralen/Linden
Köpcentrum Norrköping. Lundin är även initiativtagare till och
styrelsemedlem i JC:s franchiseföretagareförening samt ägare
av Avstampet nr 4089 AB, under namnändring till Denim & Co
AB. Lundin äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 2 500
aktier av serie B i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Lundin
varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

FT i Skandinavien, ekonomisk förening

Styrelsesuppleant

Per Uebel (född 1966, civilekonom). Styrelseledamot sedan januari 2006. Uebel är för närvande verksam som konsult för Occam Associates AB och var även en av initiativtagarna
och grundare till Occam Retail. Uebel har en
internationell erfarenhet av företagsledning
inom detaljhandel och mode från bland annat H&M. Uebel är
sammanboende med Monika Varvne som är Wedins marknadschef. Uebel äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
1 000 aktier av serie B i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har
Uebel varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

AB Lindex
ETOS AB
ICA Fastigheter Sverige AB
ICA Maxi Special AB
ICA Sverige AB
Lindex Gmbh
RIMI Svenska AB
Svensk Dagligvaruhandel, ekonomisk förening

Sverigechef
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Susanne Honk (född 1960, civilekonom). Styrelseledamot sedan januari 2006. Honk är
verkställande direktör i Desam Fashion Group
AB och Aktieägarföreningen Desam ek. för.,
styrelsesuppleant i Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg och Honk & Sandström Construction AB. Honk är även delägare i Honk & Co HB. Honk äger,
vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 1 000 aktier av serie
B i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Honk varit verksam
i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Chalmers Lindholmen Fastigheter AB
Chalmersfastigheter AB
GU Holding Kompetens AB
Maxconsult HB
Poolia AB
Poolia B & F AB
Poolia Doctor AB
Poolia Ekonomi AB
Poolia International AB
Poolia IT AB
Poolia Juridik AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Bolagsman
Vice VD
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Poolia Jönköping AB

Styrelseledamot/VD/
Styrelsesuppleant

Poolia Kontor AB
Poolia Nord AB
Poolia Pedagogik AB
Poolia Personal & Lön AB
Poolia Rekrytering AB
Poolia Sverige AB
Poolia Syd AB
Poolia Sälj och marknad AB
Poolia Teknik AB
Poolia Vård AB

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Poolia Väst AB

Styrelseledamot/VD/
Styrelsesuppleant

Poolia Öst AB
Solvina AB
Uniflex AB
Uniflex Communication Outsourcing AB

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Monica Söderqvist Olsson (född 1948). Styrelseledamot sedan 1998. Söderqvist Olsson
är även styrelseledamot i Företagarföreningen Gallerian ek. för.. Söderqvist Olsson är
arbetstagarrepresentant utsedd av Handels
tjänstemän. Söderqvist Olsson äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier i Wedins. Sedan
den 17 februari 2001 har Söderqvist Olsson varit verksam i och
avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Wedins Skor AB
Västerås Citysamverkan AB

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Birgitta Bellring (född 1948). Styrelseledamot

sedan 2005. Bellring är arbetstagarrepresentant utsedd av Handels tjänstemän. Bellring
äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier i Wedins. Sedan den 17
februari 2001 har Bellring varit verksam i och
avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Inga

-

STYRELSENS ARBETSFORMER

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning samt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen.
Styrelsen i Wedins har därvid upprättat en arbetsordning för sitt
arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt
instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. Under räkenskapsåret 2004/2005 har
styrelsen sammanträtt 16 gånger.
Bolag med ett marknadsvärde överstigande tre miljarder
kronor som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista måste
tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Eftersom Wedins marknadsvärde understiger tre miljarder kronor är Wedins därmed
inte skyldigt att följa denna. Wedins avser dock att på sikt tilllämpa koden för bolagsstyrning och en gradvis anpassning har
inletts.
STYRELSEKOMMITTÉER

Nomineringskommitté

Årstämman den 19 januari 2006 beslutade att Bolaget skall ha
en nomineringskommitté 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 för verksamhetsåret 2005/2006 och
baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
Ersättningskommitté

Styrelsen i sin helhet bereder frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedanstående tabell visar de ledande befattningshavarna i Wedins, deras anställningsår, födelseår och befattning.
ANSTÄLLNINGSÅR

NAMN

FÖDELSEÅR

BEFATTNING

Tillförordnad
1947 verkställande direktör

Hans Johansson

2006*

Staffan Gustavsson

2003

1957

Ekonomidirektör

Maria Hernebro

2005

1968

Personaldirektör

Fredrik Johansson

2005

1970

Försäljningsdirektör/
Tillförordnad
inköpsdirektör

Lars Jungerth

2003

1964

Logistikoch IT-direktör

* Enligt uppdragsavtal.

Staffan Gustavsson (född 1957, civilekonom).

Gustavsson är ekonomidirektör i Wedins
sedan maj 2003. Gustavsson är styrelseledamot i Aktiebolaget Walter Rosanders Skoaffär, Don Donna AB, LW Plåtslageri AB,
Rizzo International AB, Rizzo Skor AB, Torps
Köpcenter Väskor AB, Wedins Accent AB, Wilken Wilkenson
Fastighets AB. Gustavsson är även styrelsesuppleant i Skokanonen AB. Gustavsson äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 3 056 aktier av serie B i Wedins. Sedan den 17 februari
2001 har Gustavsson varit verksam i och avslutat uppdrag inom
följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Adidas Sverige AB
C.G. Hallbergs Guldsmedsaktiebolag

Ekonomidirektör
Styrelseledamot/
Ekonomidirektör

Guldfynd Holding AB

Extern
firmatecknare

Guldfynd Sverige AB

vVD/
Ekonomidirektör

Kattfoten AB

Styrelseledamot

Hans Johansson (född 1947). Johansson är

tillförordnad verkställande direktör i Wedins
sedan februari 2006. Johansson är även styrelseledamot i Borås Wäfveri AB, Hall-Miba
AB, New Wave Group AB och Svinnäs Intressenter AB. Johansson äger, vid tidpunkten för
Prospektets avgivande, inga aktier i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Johansson varit verksam i och avslutat uppdrag
inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Aktiebolag Lindex

Styrelseledamot/VD

Aktiebolaget Espevik

Styrelseledamot

Aktiebolaget Mariana

Styrelseledamot/VD

Guldfynd Holding AB

Styrelseordförande

Guldfynd Sverige AB

Styrelseordförande/
Styrelseledamot

Hemtex AB

Styrelseledamot

Hemtex Kapitalförvaltning AB

Styrelseledamot

Lindex Financial Services AB

Styrelseledamot

Twilfit AB

VD
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Kjessler och Mannerstråle

Ekonomidirektör

Montessoriföreningen Svanen, ekonomisk förening
Tesaurus AB
Wedins Skor AB

Styrelseledamot/
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Wilkenson Handskmakar´n AB

Styrelseledamot

Maria Hernebro (född 1968, personalvetare).
Hernebro är personaldirektör i Wedins sedan
augusti 2005. Hernebro äger, vid tidpunkten
för Prospektets avgivande, inga aktier i Wedins.
Sedan den 17 februari 2001 har Hernebro varit
verksam i och avslutat uppdrag inom följande

bolag:
Uppdrag

Befattning

Twilfit AB

Personalchef/
Regionchef

Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Fredrik Johansson (född 1970, ekonom).

Johansson är försäljningsdirektör i Wedins
sedan september 2005 och för närvarande
tillförordnad inköpsdirektör. Johansson är styrelseledamot i Wilken Wilkenson Fastighets
AB, Aktiebolaget Walter Rosanders Skoaffär,
Rizzo International AB, Rizzo Skor AB, Torps Köpcenter Väskor
AB. Johansson äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
inga aktier i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Johansson
varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Din Sko AS Norge
Din Sko/Ecco Skandinavien, Nilson Group AB
JYSK AB

VD
Affärsområdeschef
VD

Lars Jungerth (född 1964, civilingenjör). Jung-

erth är logistik- och IT-direktör i Wedins sedan
april 2003. Jungerth kommer att avsluta sin
anställning på Wedins senast den 20 juli 2006.
Jungerth är styrelseledamot i Rizzo skor AB,
Wedins Accent, Bostadsföreningen Paddan
4. Jungerth är även styrelsesuppleant i Don Donna AB. Jungerth äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 128 aktier
av serie B i Wedins. Sedan den 17 februari 2001 har Jungerth
varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

RightPosition AB

Extern VD

Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor
har några familjerelationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare annat än det som angivits ovan.
Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor något intresse som står i strid med
Bolagets intressen eller har varit inblandad i konkurs-, likvidation,
konkursförvaltning eller i bedrägerirelaterad rättslig process de
senaste fem åren. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelsemedlemmar har heller av myndighet eller
domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents
styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.
ERSÄTTNING

Styrelsen

Under räkenskapsåret 2004/2005 erhöll Peter Lindgren i egenskap av styrelsens ordförande ett arvode om 160 tkr, Roland
Nilsson i egenskap av föregående ordförande 240 tkr och övriga
ledamöter vardera 90 tkr (90 tkr). Totalt har 850 tkr (600 tkr)
utgått i styrelsearvoden under räkenskapsåret 2004/2005.18 Vid
årsstämma den 19 januari 2006 beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med totalt högst 810 tkr att fördelas enligt följande. För räkenskapsåret 2005/2006 skall utgå 150 tkr till styrelsens ordförande och 90 tkr till övriga styrelseledamöter som
inte uppbär lön från Bolaget. Högst 210 tkr skall disponeras enligt styrelsens bestämmande för ersättning för utskottsarbete.
Ett särskilt utskott bestående av Börje Fors, Peter Lindgren och
Ole Oftedal, med Ole Oftedal som ordförande, avses inrättas
för arbete i samband med Erbjudandet och ersättningsfrågor.
Arvodet för sådant utskottsarbete avses fördelas med 90 tkr till
utskottets ordförande och 60 tkr till envar av övriga ledamöter.
Verkställande direktören

Till verkställande direktör har under räkenskapsåret 2004/2005
utgått grundlön om 2 200 tkr (2 400 tkr). Beloppet fördelar sig på
tidigare verkställande direktörerna Roland Nilsson med 1 400 tkr
och Ingrid Osmundsen med 800 tkr. Ingrid Osmundsens grundlön uppgick till 160 tkr per månad. Härutöver erhölls förmåner i
form av pensionspremieinbetalningar motsvarade 33,5 procent
av grundlön samt tjänstebil. Ingrid Osmundsen ersattes som
verkställande direktör av Hans Johansson den 7 februari 2006.
Under en tolvmånadersperiod kommer Ingrid Osmundsen att
ha rätt till bibehållen grundlön om 160 tkr per månad samt bibehållen pensionsförmån och tjänstebil. Osmundsen har vidare
rätt till en garantibonus om tre månadslöner motsvarande 480
tkr. Efter utgången av ovan nämnda tolvmånadersperiod har

18

Styrelsens arvoden anges även i not 5 ”Löner och andra ersättningar fördelande per
land” under rubriken ”Räkenskaper 2003 till 2004/2005” varvid antagits att styrelsens
tidigare ordförande Roland Nilsson erhållit ett arvode om 320 tkr. Denna uppgift har
sedermera visat sig felaktig. Som framgår ovan har Roland Nilsson erhållit 240 tkr för
nämnda period.
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Osmundsen enligt anställningsavtal rätt till ytterligare en månadslön för varje hel månad under en period av tolv månader
som Osmundsen inte erhållit ny fast anställning.
Hans Johansson har utsetts till tillförordnad verkställande direktör under en övergångsperiod. Hans Johansson erhåller ett konsultarvode om 25 tkr exklusive moms per hel tjänstgöringsdag
(inklusive sociala avgifter och andra lönebikostnader). Uppsägningstiden för Hans Johansson är två veckor vid uppsägning
från Wedins sida och två månader vid uppsägning från Hans
Johanssons sida. Wedins avser att inom en fyraveckorsperiod
omförhandla villkoren för Hans Johanssons uppdrag.
Övriga ledande befattningshavare

Ersättning till övriga ledande befattningshavare består av grundlön, en resultatbaserad bonus samt förmåner i form av tjänstebil samt pension. Resultatbaserad bonus kan utgå med högst
sex månadslöner. Bonus har ej utgått under räkenskapsåret
2004/2005. Uppsägningstiden är sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida tolv månader. För ledande befattningshavare finns inget avtal om avgångsvederlag. För ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktör) har grundlön
utgått med totalt 6 597 tkr (6 075 tkr) under räkenskapsåret
2004/2005. Utöver detta finns sedvanliga pensionsförmåner
inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionsåldern för samtliga i ledningsgruppen är 65 år.
Utöver vad som angivits ovan har Bolaget inte slutit något avtal
med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till någon förmån efter det att
uppdraget avslutats.
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REVISORER

Mandatperioden för revisorer är fyra år enligt lag. Vid den ordinarie bolagsstämman 2003 utsågs Ulf Westin (född 1951) till
revisor och Hans Jönsson (född 1955) till revisorssuppleant,
båda från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB. Westin och Jönsson är auktoriserade revisorer sedan 1980
respektive 1985 och är medlemmar i yrkessammanslutningen
FAR. Den totala ersättning som utgått till revisorerna för räkenskapsåret 2004/2005 uppgick till 2 525 tkr, varav revisionsarvoden uppgår till 1 543 tkr och 982 tkr för övriga uppdrag, i
huvudsak skatterådgivning och rådgivning i samband med redovisningsrelaterade frågor. Adressen till revisorerna återfinns i
slutet av Prospektet.
Bolagets revisorer, under föregående uppdragsperiod som
påbörjades 1997 och som avslutades den 9 april 2003, var Lars
Jernberg och Sven-Erik Johansson från revisionsbolaget Ernst
& Young AB. Jernberg och Johansson är auktoriserade revisorer
sedan 1983 respektive 1967 och är medlemmar i yrkessammanslutningen FAR.

Ägarförhållanden
Per 31 augusti 2005 hade Wedins 5 505 aktieägare, jämfört
med 3 402 per 31 augusti 2004. Utländska ägares andel uppgick till 16,9 (43,4) procent av aktiekapitalet och 16,3 (41,8)
procent av rösterna. Wedins har inte utfärdat några konvertibla förlagslån eller optioner med rätt till nyteckning av aktier.
Per 30 december 2005 uppgick antalet aktieägare i Wedins
till 4 818.
ÄGANDE PER 8 FEBRUARI 2006
Ägare

Carnegie Investment Bank AB
Andra AP-fonden
Östersjöstiftelsen
Novitus AB
Peter Lindgren genom bolag
Enskilda Securities AB
Lars Thunberg
Johan Rapp
Scapa Capital AB
Övriga
Summa

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Kapital

Röster

0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
30 000

1 142 408
634 283
570 612
190 000
92 400
96 800
70 100
64 110
60 000
5 026 100
7 946 813

1 142 408
634 283
570 612
190 000
122 400
96 800
70 100
64 110
60 000
5 026 100
7 976 813

14,3%
8,0%
7,2%
2,4%
1,5%
1,2%
0,9%
0,8%
0,8%
63,0%
100,0%

13,9%
7,7%
6,9%
2,3%
4,8%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
60,9%
100,0%

Källa: SIS
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A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Kapital

Röster

Ole Oftedal genom bolag
Börje Fors
Peter Lundin
Susanne Honk
Peter Lindgren genom bolag
Per Uebel
Monica Söderqvist Olsson
Birgitta Bellring
Hans Johansson
Fredrik Johansson
Staffan Gustavsson
Maria Hernebro
Lars Jungerth
Totalt

0
0
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000

2 000
0
2 500
1 000
92 400
1 000
0
0
0
0
3 056
0
128
102 084

2 000
0
2 500
1 000
122 400
1 000
0
0
0
0
3 056
0
128
132 084

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,9%

Övriga
Summa

0
30 000

7 844 729
7 946 813

7 844 729
7 976 813

98,3%
100,0%

95,1%
100,0%
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Aktien och aktiekapitalet
BÖRSVÄRDE OCH OMSÄTTNING

Wedins aktie är sedan den 1 juli 1997 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Sista betalkurs den 31 januari 2006 var 37,10
kronor vilket gav ett totalt börsvärde för Wedins på cirka 295,9
mkr. Under räkenskapsåret 2004/2005 omsattes i genomsnitt
47,2 tusen (877,7) aktier per dag. Totalt omsattes 11,9 miljoner
(219,4) Wedinsaktier till ett värde av 600,1 mkr (359,8) på Stockholmsbörsen. Under räkenskapsåret 2004/2005 var lägsta kurs
35,50 kronor och högsta kurs 69,00 kronor. Under räkenskapsåret har OMXSPI Index stigit med 28 procent och SX2550
Retailing Index med 37 procent.
B-aktien
SX2550 Retailing

Omsatt antal aktier
1000-tal (inkl.efteranm.)

180
160
140
120
100

5 000

80

4 000
3 000

60

2 000
40

30

1 000

2003

2004

2005

AKTIEKAPITALET

I februari 2006 uppgick Wedins aktiekapital till cirka 39,9 mkr.
Antalet aktier var 7 976 813 fördelat på 30 000 aktier av serie
A med tio röster vardera och 7 946 813 aktier av serie B med
en röst vardera. Det genomsnittliga antalet aktier uppgick un-

Månad

Händelse

1997
1997
1997
1997
1999
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006

Mars
Maj
Maj
Aug
Dec
Maj
Maj
Juni
Aug
Feb
Mars
Mars
April
Feb
Mars

Bolaget registreras
Split
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nedsättning
Nyemission
Nyemission
Apportemission
Nyemission
Sammanläggning
Kontantemission
Apportemission
Minskning
Förestående nyemission
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KONTROLLBALANSRÄKNING

Efter genomförd nedskrivning av goodwill, uppskjuten skattefordran och lager med sammanlagt cirka 235 mkr upprättade
Bolaget i december 2005 en kontrollbalansräkning per 31
augusti 2005. Denna utvisade att moderbolagets egna kapital
uppgick till 88 466 000 kronor, vilket översteg det registrerade
aktiekapitalet. Bolaget var därför inte likvidationspliktigt.

2006
(c) SIX

År

der verksamhetsåret 2004/2005 till 5 170 389 aktier. Samtliga
aktier äger lika rätt till andel i vinst och i Bolagets tillgångar vid
likvidation. En handelspost är 500 aktier. Aktier av serie A är inte
föremål för notering.
För att möjliggöra en emissionskurs i förestående nyemission
om 8,50 kronor per aktie beslutades vid årsstämman den 19
januari 2006 att aktiekapitalet skulle minskas för täckning av förlust, varigenom aktiernas kvotvärde minskades från 10 kronor
till 5 kronor vilket understiger emissionskursen. Minskningen
av aktiekapitalet förutsatte att bolagsordningen först ändrades
genom att minimi- och maximibeloppen för aktiekapitalets storlek sänktes från att vara lägst 60 mkr och högst 240 mkr till att
vara lägst 30 mkr och högst 120 mkr.
I tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapitalet från
Bolagets registrering fram till och med fullföljandet av Erbjudandet under antagande att garantiprovisionen betalas ut kontant
och med hänsyn tagen till minskningen av aktiekapitalet.

FÖRETRÄDESEMISSION UNDER 2005

I januari/februari 2005 genomförde Wedins en företrädesemission för att finansiera det fortsatta förändringsarbetet i Koncernen. Emissionen som övertecknades tillförde Bolaget cirka
136 mkr efter avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen
uppgick antalet aktier till 732 090 804, varav 3 000 000 aktier

Förändring av
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Förändring
av antal
A-aktier

100 000
0
8 114 000
1 786 000
5 157 162
–14 399 304
20 462 169
2 683 000
500 000
48 806 053
0
6 080 000
479 040
–39 884 065
199 420 325

100 000
100 000
8 214 000
10 000 000
15 157 162
757 858
21 220 027
23 903 027
24 403 027
73 209 090
73 209 090
79 289 090
79 768 130
39 884 065
239 304 390

1000
9 000
990 000
0
0
0
0
0
0
2 000 000
–2 970 000
0
0
0
0

Förändring
av antal
B-aktier

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Nominellt
värde
per aktie/
kvotvärde

0
40 000
3 067 000
893 000
2 578 581
0
204 621 687
26 830 000
5 000 000
486 060 536
–721 799 895
608 000
47 904
0
39 884 065

1 000
10 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

0
40 000
3 107 000
4 000 000
6 578 581
6 578 581
211 200 268
238 030 268
243 030 268
729 090 804
7 290 909
7 898 909
7 946 813
7 946 813
47 830 878

100,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00

Aktien och aktiekapitalet

av serie A och 729 090 804 aktier av serie B. Vid Wedins ordinarie bolagsstämma den 18 januari 2005 beslutades att Bolaget
skulle sammanlägga 100 aktier till en ”ny” aktie, vilket skedde
under mars 2005. Härigenom höjdes aktiens nominella belopp
från 10 öre till 10 kronor.
FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Wedins aktiekapital att uppgå till 239 304 390 kronor fördelat på 30 000 aktier
av serie A och 47 830 878 aktier av serie B. Vid bolagsstämma
får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda eller
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Alla aktier har
lika rätt till utdelning samt medför lika rätt till andel i Wedins
tillgångar och vinst.
GARANTIPROVISION I FORM AV KONTANT VEDERLAG
ELLER NYEMITTERADE AKTIER

Andra AP-fonden och FöreningsSparbanken deltar i emissionsgarantin av den förestående företrädesemissionen utan vederlag. Övriga garanter skall erhålla en kontant ersättning motsvarade fem procent av garantens maximala garantiåtagande eller
ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garantiersättningen i form av nyemitterade aktier kommer att uppgå till sju
procent av garantens maximala garantiåtagande. Den totala garantiprovisionen kan därmed uppgå till högst 8 980 023 kronor
vid en kontant ersättning till garanterna eller högst 12 572 032
kronor vid en ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
Styrelsen erhöll vid årsstämma den 19 januari 2006 ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen fram till och med den
30 april 2006, besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra för Bolaget att utge ersättning
till garanterna i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst
1 500 000 aktier av serie B. De nya aktierna skall emitteras till
en emissionskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkurs för Bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista
de sista fem handelsdagarna innan Bolaget beslutar att garantiersättning skall utges i form av nyemitterade aktier. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en
utspädning om cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i
Bolaget efter genomförd förestående företrädesemission.

BEMYNDIGANDE FÖR KVITTNING AV LÅN

Styrelsen erhöll vid årsstämman den 19 januari 2006 ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier
av serie B med bestämmelse om kvittning och att därvid
kunna avvika ifrån aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier
som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst
3 500 000 aktier av serie B. De nya aktierna skall emitteras till
en emissionskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Stockholmsbörsen O-lista
under en period av tio handelsdagar från och med den dag som
infaller dagen efter det att förestående företrädesemission har
registrerats hos Bolagsverket.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att
omvandla 50 mkr av den fordran FöreningsSparbanken har på
Bolaget till nyemitterade aktier i Bolaget.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att
medföra en utspädning om cirka 6,6 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Bolaget efter genomförd förestående företrädesemission under förutsättning att garantiprovision betalats ut
i nyemitterade aktier i Bolaget.
ALLMÄNT EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen erhöll vid årsstämman den 19 januari 2006 ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och
med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till, respektive antalet aktier som skall
kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier,
skall sammanlagt uppgå till högst 4 500 000 aktier av serie B.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att
finansiera företagsförvärv, reglera Bolagets skulder samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att
medföra en utspädning om cirka 7,8 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Bolaget efter genomförd förestående företrädesemission under förutsättning att garantiprovision betalats ut i
nyemitterade aktier i Bolaget samt att kvittning av utstående lån
till FöreningsSparbanken har genomförts.
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Särskilda förhållanden och transaktioner
med närstående
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget träffade den 1 augusti 2005 ett konsultavtal med
Anders With som är styrelseledamot i ett av Peter Lindgren
kontrollerat bolag samt i Skokanonen AB i vilket Wedins innehar
33,3 procent av aktierna. Avtalet sades upp av Wedins den 31
oktober 2005. Ersättning till Anders With för dennes konsulttjänster har utgått med ett belopp om 289 584 kronor.
Wedins har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt
säkerhet till förmån för Bolagets styrelseledamöter, ledande
befattningshavare eller revisorer. Utöver vad som anges ovan
i detta avsnitt har ingen av styrelseledamöterna, de ledande
befattningshavarna eller revisorer direkt, eller indirekt genom
närstående bolag eller den närmaste familjen, varit inblandad
i affärsuppgörelser med Wedins på annat sätt än på marknadsmässiga villkor.
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TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Utställare av emissionsgarantier

Förestående nyemission är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från ett antal garanter. Vissa av Bolagets huvudägare har
enligt utfästelse, daterad den 1 december 2005, utan ersättning förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett belopp
om högst cirka 51,2 mkr, motsvarande cirka 15,1 procent av
de aktier som emitteras. Dessa teckningsförbindelser har erhållits från Andra AP-fonden avseende 3 171 410 aktier eller
26 956 985 kronor, motsvarande cirka 8,0 procent av de aktier
som emitteras och Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa avseende 2 853
060 aktier eller 24 251 010 kronor, motsvarande cirka 7,2 procent av de aktier som emitteras.
Härutöver har ett antal garanter enligt villkoren i avtalen, daterade den 1 december 2005, åtagit sig för det fall nyemissionen
inte till fullo tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt, att
teckna högst cirka 84,9 procent av de aktier som emitteras, till
ett belopp om högst cirka 287,8 mkr. Garantiåtaganden har erhållits från Alted AB om cirka 104,1 mkr, FöreningsSparbanken
AB om cirka 100,0 mkr, Alecta Pensionsförsäkring ömsesidigt
om cirka 40,5 mkr, Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa om cirka 20,0
mkr, Andra AP-fonden om cirka 8,2 mkr, Handels och Investment Aktiebolaget Venture om cirka 7,5 mkr och Dirbal Aktiebolag om cirka 7,5 mkr. Beträffande garantiprovision hänvisas till
avsnittet ”Aktien och aktiekapitalet”.

• Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt, org. nr 502014-6865,
med adress Regeringsgatan 107, 103 73 Stockholm
• Alted AB, org. nr 556534-0196, med adress
Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm
• Andra AP-fonden, org. nr 857209-0606, med adress
Box 11155, 404 24 Göteborg
• Dirbal Aktiebolag, org. nr 556179-7738, med adress
Östermalmsgatan 12, 114 26 Stockholm
• FöreningsSparbanken AB (publ), org. nr 502017-7753, med
adress 105 34 Stockholm
• Handels och Investment Aktiebolaget Venture, org. nr
556231-2081, med adress Fyrstigen 3, 182 62 Djursholm
• Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa, org. nr 802400-4155, med
adress Södertörns Högskola, 141 89 Huddinge
OPTIONSARRANGEMANG ANGÅENDE SKOKANONEN

Wedins äger idag cirka 33,3 procent av aktierna i Skokanonen
AB. Wedins har en option, och under vissa omständigheter en
skyldighet att förvärva återstående 66,7 procent av aktierna i
Skokanonen AB. Optionen respektive skyldigheten att förvärva
aktierna löper ut den 30 april 2006. För det fall Wedins inte per
den 1 maj 2006 har påkallat köp av aktierna i Skokanonen AB, är
Wedins skyldigt att efterge sin återbetalningsrätt enligt tidigare
lämnat aktieägartillskott om 5 mkr.
OPTIONSARRANGEMANG ANGÅENDE DON DONNA

Utställare av teckningsförbindelser

• Andra AP-fonden, org. nr 857209-0606, med adress
Box 11155, 404 24 Göteborg
• Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa, org. nr 802400-4155, med
adress Södertörns Högskola, 141 89 Huddinge

Garant/Ägare

Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
Alted AB*
Andra AP-fonden
Dirbal Aktiebolag
FöreningsSparbanken AB
Handels och Investment Aktiebolaget Venture
Östersjöstiftelsen **
Summa

I mars 2005 förvärvade Wedins 1 114 aktier av totalt 1 210 aktier
i Don Donna AB för en köpeskilling om cirka 34 miljoner kronor.
Därefter har Wedins förvärvat ytterligare 24 aktier i Don Donna
AB. Återstående 72 aktier innehas av en nyckelperson inom
Wedins som efter Wedins förvärv utsågs till vice verkställande
direktör i Don Donna AB. Enligt ett aktieägaravtal har minoritetsaktieägaren en rätt att överlåta sitt innehav i Don Donna

Teckningsförbindelse,
antal aktier

Teckningsförbindelse,
kronor

Garanti,
antal aktier

Garanti,
kronor

Totalt,
antal aktier

Totalt,
belopp

0
0
3 171 410
0
0
0
2 853 060
6 024 470

0
0
26 956 985
0
0
0
24 251 010
51 207 995

4 764 706
12 247 113
965 423
882 353
11 764 705
882 353
2 352 941
33 859 594

40 500 001
104 100 461
8 206 096
7 500 001
99 999 993
7 500 001
19 999 999
287 806 549

4 764 706
12 247 113
4 136 833
882 353
11 764 705
882 353
5 206 001
39 884 064

40 500 001
104 100 461
35 163 081
7 500 001
99 999 993
7 500 001
44 251 009
339 014 544

*Alted AB:s förpliktelser enligt emissionsgarantin har säkerställts genom en borgensförbindelse från Purpose AB, org. nr 556148-7975.
** Avser Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.
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AB till Wedins vid anställningens upphörande och Wedins en
motsvarande rätt att förvärva aktierna för en ersättning om upp
till 6 750 000 kronor beroende på den finansiella utvecklingen
i Don Donna AB. För det fall optionsinnehavarens anställning
skulle sägas upp av Wedins stipulerar aktieägaravtalet att minoritetsaktieägaren skall erhålla minst 2 000 000 kronor för de
aktier som denne då eventuellt innehar i Don Donna AB. Se
avsnittet ”Rättsliga förfaranden” angående krav från optionsinnehavaren.
LOGISTIKAVTAL

Wedins anlitar Total Logistik AB som ett nordiskt centrallager
för samtliga produkter utom bijouterier. Total Logistik utför hanterings-, lager- och övriga logistiktjänster och sysselsätter idag
cirka 20 personer för Wedins räkning. Total Logistiks produktionsprocess startar med att en leverans tas emot och avslutas
med att varorna levereras ut till butik. Huvudprocesserna är inleverans, utleverans, påfyllning samt tilläggstjänster. Centrallager
för bijouterier hanteras i egen regi i Söderköping och utgör mindre än fem procent av det genomsnittliga lagervärdet i centrallagret. Avtalet med Total Logistik AB gäller tills vidare med tolv
månaders uppsägningstid. Total Logistik AB äger dock rätt att
säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid för det fall
fakturerad volym avviker mer än 20 procent från tidigare fakturerad volym under en tolvmånadersperiod och parterna inte kan
uppnå enighet om den prisjustering som parterna därvid enligt
avtalet är skyldiga att förhandla om.

ländska valutor. I tillägg finns en säsongskredit om cirka 40 mkr.
Den nu gällande revolverande kreditfaciliteten löper ut den
31 maj 2008. Kontokrediten löper tills vidare med sedvanliga
villkor för denna typ av kredit. Som tidigare nämnts (se avsnitt
”Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens användning”)
har Bolaget åtagit sig att amortera 200 mkr av utestående lån
från FöreningsSparbanken efter det att den föreliggande emissionen genomförts, dock senast den 30 mars 2006. Amorteringen om 200 mkr utgör ett villkor för det anstånd med förtida
återbetalning av utestående lån på grund av Bolagets bristande
uppfyllelse av soliditetskravet enligt låneavtal med FöreningsSparbanken som banken beviljat Bolaget. Vidare kommer
Wedins att göra en sedan tidigare planerad amortering av bland
annat befintlig säsongskredit om cirka 50 mkr till FöreningsSparbanken. I tillägg kommer cirka 50 mkr av resterande skuld
till FöreningsSparbanken att omvandlas till aktier i Bolaget i en
kvittningsemission.
Utöver ovan nämnda lån har Wedins Norge AS genom Den
Norske Bank tillgång till kreditfaciliteter om cirka 35 mnok avseende verksamheten i Norge, varav cirka 10 mnok kommer att
amorteras av Wedins efter förestående nyemission. Även Den
Norske Bank har på vissa villkor frånfallit sin rätt att kräva framtida återbetalning av utstående lån sedan Wedins Norge AS brutit mot vissa finansiella åtaganden enligt kreditfacilitetsavtalet.
För kreditfaciliteterna gäller finansiella och andra åtaganden
för Bolaget som bland annat ställer krav på upprätthållande av
vissa nyckeltal vilket i sin tur kan begränsa Bolagets kapitalanvändning.

HYRESAVTAL AVSEENDE SÅ KALLADE FLAGGSKEPPSBUTIKER

Lokaler som inrymmer så kallade flaggskeppsbutiker innehas
med hyresrätt. Dessa hyresavtal är sedvanliga för den typ av
verksamhet som Bolaget bedriver och individuella hyresavtal
har slutits för respektive butikslokal. Hyresavtalen har normalt
löptider på mellan tre till fem år med en uppsägningstid på
normalt nio månader. Vissa av avtalen är omsättningsbaserade
och föremål för indexhöjningar. Vidare skall hyresgästen betala
ersättning motsvarande lokalens andel av fastigheten i fastighetsskatt och oförutsedda utgifter. Med anledning av att flera
hyresavtal avser lokaler som ligger i gallerior eller liknande finns
det ofta riktlinjer avseende marknadsföring som måste följas
samt krav på medlemskap i företagarförening.
SKULDSÄTTNING OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Låneavtal

Bolaget har genom FöreningsSparbanken tillgång till kreditfaciliteter om sammanlagt cirka 410 mkr, varav 230 mkr hänför sig till
en revolverande kreditfacilitet,19 120 mkr till en kontokredit och
cirka 20 mkr utgör krediter på valutakonton för transaktioner i ut19

Kreditavtal under vilket låntagaren kan uppta samt återbetala en eller flera delkrediter
efter eget beslutande inom avtalad total beloppsram och sista förfallodag.
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Som säkerhet för Bolagets förpliktelser enligt låneavtalen med
FöreningsSparbanken har Bolaget ställt säkerheter i form av
dels företagsinteckningar avseende egendom till ett bokfört
värde av cirka 151 mkr, dels panträtt i dotterföretags- och intresseföretagsaktier till ett sammanlagt bokfört värde av cirka 48
mkr och dels panträtt i varulager och fordringar till ett sammanlagt bokfört värde av cirka 7 mkr.
Som säkerhet för Wedins Norge AS förpliktelser enligt låneavtalet med Den Norske Bank har säkerheter ställts i form av
dels panträtt i dotterbolagsaktier till ett bokfört värde av cirka 13
mkr och dels panträtt i varulager och fordringar till ett sammanlagt bokfört värde av 50 mkr.
Härutöver har Bolaget ställt en kapitaltäckningsgaranti till det
helägda dotterbolaget Wedins Norge AS. Garantin är begränsad
till högst 100 mnok.
Finansiell leasing och operationell leasing

I Koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal om 16 mkr.

Väsentliga avtal med mera

Remburser, bankgarantier och valutaterminskontrakt

I Wedins verksamhet förekommer det att Bolaget öppnar så
kallade remburser i samband med köp av varor från utländska
leverantörer. Wedins limit hos FöreningsSparbanken avseende
remburser uppgår till 32 mkr. Vidare förekommer det i verksamheten att Bolaget uppdrar åt bank att ställa ut så kallade bankgarantier. Wedins limit hos FöreningsSparbanken såvitt avser
bankgarantier uppgår till 7 mkr. Som framgår under rubriken
”Finanspolicy” tecknar Wedins på regelbunden basis valutaterminskontrakt. Wedins limit hos FöreningsSparbanken avseende
valutaterminskontrakt uppgår till 23 mkr.
AVTAL MED FÖRENINGSSPARBANKEN

I avtal daterat den 1 december 2005 har FöreningsSparbanken
åtagit sig att utan rätt till ersättning garantera 100 mkr i förestående nyemission. FöreningsSparbanken har vidare förlängt
krediten till Wedins om 40 mkr, medgivit senare återbetalning
av amortering om 10 mkr och frånfallit de rättigheter enligt kreditfacilitetsavtalet, se nedan, beträffande soliditet till och med
den 30 mars 2006.
När amortering är gjord skall FöreningsSparbanken svara för
18,95 mkr av Bolagets emissionskostnader i samband med förestående nyemission. FöreningsSparbanken kan välja mellan
kontant betalning eller nedskrivning av krediter med motsvarande belopp. Vidare skall FöreningsSparbanken kvitta fordringar
om 50 mkr, se ”Bemyndigande för kvittning av lån” i avsnittet ”Aktien och aktiekapitalet”. Därtill har FöreningsSparbanken
gjort vissa ränteeftergifter och reduktion av räntemarginal.
Wedins har gentemot FöreningsSparbanken förbundit sig att
amortera 200 mkr senast den 30 mars 2006.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Wedins är beroende av vissa varumärken, i synnerhet Wedins,
Rizzo och Don Donna. Wedins styrelse anser att Bolaget innehar de immateriella rättigheter – i form av varumärken, firmanamn och domännamn – som verksamheten erfordrar.
Även om Wedins bedriver en aktiv varumärkesstrategi
– innefattande att söka skydda Wedins 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”. Härutöver kan
en eventuell expansion av verksamheten 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 immateriella rättigheter som
erfordras för en sådan eventuell expansion av verksamheten
kan tillförsäkras Wedins.
FINANSPOLICY

Bolagets finanspolicy anger hur ansvaret fördelas inom Koncernen, vilka finansiella risker Koncernen är beredd att ta samt hur

riskerna skall begränsas. Policyn skall fungera som vägledning i
det dagliga arbetet. I korthet anger policyn bland annat följande:
Ansvarsfördelning

Styrelsens ansvar
• Att fastställa policyn
Verkställande direktörens ansvar
• Att regler och instruktioner i policyn efterlevs
Ekonomi- och Finansdirektörs (CFO) ansvar
• Att avtal och transaktioner avseende finansverksamheten
sker inom ramen för beslutad policy
• Att hantera finansverksamheten inom Wedinskoncernen
• Att företräda Koncernen gentemot banker
• Maximera avkastning på överskottlikviditeten
• Minimera finansiella kostnader
• Utveckla företagets kompetensnivå på det finansiella området
Placeringar

Regler för likviditetsberedskap
Koncernens likviditetsreserv bör normalt inte vid någon tidpunkt understiga 20 procent av en månads utbetalningar. Likviditetsreserven består av kassatillgodohavanden, kortfristiga
placeringar samt ej utnyttjade kreditramar. Likviditeten skall
hanteras centralt inom Koncernen.
Regler för placeringar
Överskottslikviditet skall placeras till högsta möjliga ränta utan
risk (stadsskuldväxlar, stadsobligationer, bankmedel). Placeringar härutöver kräver styrelsens godkännande. Placeringarna får
ej överstiga tolv månaders löptid och de skall kunna omvandlas
i kontanter inom högst fem dagar. Placeringar där förlustrisk
föreligger kräver styrelsens godkännande. Långvariga likviditetsöverskott skall i första hand användas till återbetalning av lån.
Finansiering

All extern upplåning skall skötas/beredas av Koncernens CFO
som ansvarar för att finansiering sker till bästa möjliga villkor.
Eventuella avtal rörande ny upplåning tecknas av verkställande
direktör och en styrelseledamot i förening. Refinansieringsrisken skall minimeras genom att sprida eventuella förfall över tiden. Ny upplåning får endast ske i lokal valuta och ej överstiga
tolv månaders löptid. Vid längre löptider krävs godkännande i
styrelsen.
Valutasäkring

Valutasäkring bedöms i varje enskilt fall av CFO/Ekonomichef
enligt en affärsmässig bedömning av risker. Affärer görs enbart
i euro, pund eller dollar men i undantagsfall kan andra valutor
förekomma. Följande gäller beträffande valutaterminsaffärer;
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Terminsaffärer skall göras i samband med större inköp i utländsk valuta (minimibelopp 100 000 USD). Diskussion förs i
samråd med FöreningsSparbanken och i normalfallet säkras
100 procent av inköpet i utländsk valuta innan ordern läggs. Om
FöreningsSparbankens rådgivare föreslår en lägre nivå än 100
procent kan detta göras, dock aldrig lägre än 80 procent. Detta
skall då godkännas av verkställande direktör. Om till exempel
valutasituationen vid ordertillfället är gynnsam för Wedinskoncernen det vill säga marginalerna blir vid rådande kurs bättre
än budgeterat/prognos kan beslut tas att avvakta kurssäkring.
I samråd med FöreningsSparbanken skall då de aktuella valutorna noga följas och säkring göras då man närmar sig budgeterade/prognosticerade inköpspris. Inga valutaterminsaffärer
är tillåtna utan underliggande reella affärstransaktioner. Inköp
skall, innan större order läggs, alltid stämmas av med CFO så
att det säkerställs att finanspolicyn följs.
Övrigt

Rapportering
Senast 20 dagar efter föregående månads slut skall månadsbokslut innehållande en likviditetsuppföljning rapporteras till
Styrelsen. CFO skall vidare vid varje styrelsemöte till styrelsen
rapportera Koncernens likviditet samt en likviditetsprognos för
innevarande år.
Pantförskrivning och ansvarsförbindelser
Pantförskrivningar och ansvarsförbindelser förhandlas av CFO
och avrapporteras vid förändring till verkställande direktör och
styrelse. Underskrift sker av verkställande direktör i förening
med en styrelseledamot.
Bankupphandling
Koncernens bankförbindelser skall vara utformade så att ett
snabbt byte till en konkurrerande bank är möjlig. Prisjämförelse
mellan olika banker bör göras minst vart tredje år.
FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har en, för hela Koncernen gemensam, företagsförsäkring som upphandlats via försäkringsmäklare. Mäklarens
bedömning är att Bolaget har ett heltäckande skydd för sina butiker och verksamhet. Bolaget har också en transportförsäkring
för import och export för samtliga transporter inom och utom
Sverige.
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INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY

Wedins policy för kommunikation och information syftar till att
säkerställa att företaget håller en god kvalitet på sin information
och kommunikation. Policyn berör samtliga medarbetare på
Wedins och anger i korthet bland annat följande.
Wedins informationsgivning skall vara korrekt, snabb och
tydlig. Det skall vara lätt att hitta och få information såväl för
medarbetare internt som för intressenter externt. Kvalitet i information är en viktig ledstjärna, den får aldrig vara tvetydig eller
missvisande. Oriktiga uppgifter får aldrig lämnas ut. Svårigheter
och problem skall belysas korrekt, samtidigt som de lösningar
och åtgärder som gjorts för att lösa situationen skall framhållas.
Det är viktigt att den som är informationsansvarig finns tillgänglig vid förfrågningar.
Ansvarsfördelning

Verkställande direktör har det övergripande informationsansvaret. Verkställande direktör delegerar till respektive funktionschef
att sprida informationen vidare. Verkställande direktör är ytterst
ansvarig för information som berör börsen och finansiella intressenter. Endast VD, finansdirektör och styrelse uttalar sig
om koncernfrågor och ekonomiskt relaterade frågor. Pressmeddelanden och liknande skall godkännas av VD. Investerarrelationer (information till aktiemarknaden, finansanalytiker med flera)
handläggs alltid av verkställande direktör och finansdirektör.
Finansiell och strategisk information

Ekonomisk information och strategisk information är ofta kurspåverkande och måste alltid offentliggöras i enlighet med
Stockholmsbörsens noteringsavtal. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning skall tas fram och publiceras i
enlighet med gällande regelverk. Övergripande ansvar för den
finansiella informationen innehas av verkställande direktör och
finansdirektör. Analytikerrapporter kommenteras enbart genom
att verkställande direktör eller finansdirektör rättar rena sakfel. Den finansiella rapporteringen skall finnas tillgänglig såväl
i tryckt form som på Bolagets hemsida. Hemsida skall hållas
uppdaterad i enlighet med regler och riktlinjer i Stockholmsbörsens noteringsavtal.
Informationsläckor och rykten

Informationsläckor förebyggs genom att mottagaren medvetandegörs om att informationen som mottas är konfidentiell.
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Loggbok skall föras över de personer som tar del av konfidentiell information vid viktiga affärshändelser. Verkställande direktör
ansvarar för loggboken. Wedins har som policy att inte kommentera rykten.
Information vid kris och katastrof

Syftet med krishantering i Wedins är att i största möjliga mån
upprätthålla företagets och medarbetarnas trovärdighet och minimera negativa följder för enskilda människor, egendom och
anseende under en krissituation. Ett krisförlopp går inte att förutse, men ett aktivt arbete med beredskap för det som kan
hända kan begränsa skador.
Vid all krishantering är snabbhet viktigt. Det är chefen för
den enhet som drabbats av en krissituation som ansvarar för att
så snabbt som möjligt informera ledning om det som inträffat.
Endast butikschef, regionchef och säkerhetsråd får uttala sig till
media vid händelse. Butikschefen måste alltid först ta kontakt
med regionchef eller någon från säkerhetsrådet innan ett uttalande till media får ske.
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Rättsliga förfaranden
STÄMNING MOT WEDINS ACCENT AB

Sven-Axel Svensson Bijouterier AB har i stämning mot Wedins
dotterbolag Wedins Accent AB framställt ett skadeståndsanspråk på cirka 20 mkr. I stämningsansökan görs gällande att
Wedins Accent AB utnyttjar Sven-Axel Svensson Bijouterier AB
tillhöriga företagshemligheter. Wedins Accent AB har bestridit
Sven-Axel Svensson Bijouterier AB:s talan i dess helhet. Bolagets styrelse, liksom Wedins juridiska ombud i tvisten, gör
bedömningen att Sven-Axel Svensson Bijouterier AB:s talan
saknar grund och att Sven-Axel Svensson Bijouterier AB inte
kommer att vinna framgång med sin talan. Inga reserveringar
har därför gjorts i Wedins redovisning med anledning av tvisten.
Datum för huvudförhandling är ännu inte bestämt.
KRAV RÖRANDE KÖPET AV PARK SKO AS

Ett krav mot Wedins om cirka 1,5 mnok har framställts i brev
daterat den 3 januari 2006. Kravet rör en delbetalning avseende
Wedins Norge AS köp av Park Sko AS som genomfördes 1997.
Kravet har tidigare framställts i maj 2004 varvid Wedins bestred
kravet. Efter att Wedins bestritt kravet har Wedins inte hört någonting om kravet förrän den 3 januari 2006. Inga reserveringar
har gjorts i Wedins redovisning med anledning av kravet.
KRAV RÖRANDE OPTIONSARRANGEMANG
ANGÅENDE DON DONNA

En option som ger innehavaren, tillika anställd i Koncernen, rätt
att under vissa förutsättningar sälja sina aktier i Don Donna AB
till Wedins beskrivs under avsnittet ”Väsentliga avtal med mera”.

Optionsinnehavaren har i brev daterat den 12 januari 2006 framställt krav gentemot Wedins om två mkr. Optionsinnehavaren
har därvid gjort gällande att han blivit uppsagd av Don Donna
AB och att förutsättningar därmed föreligger enligt aktieägaravtalet för att han skall erhålla ersättning med två mkr för sina
aktier i Don Donna AB. Wedins har bestritt kravet.
VISDAL ACTUAL SL

Visdal Actual SL har tillställt Bolaget fakturor om cirka 900 000
kronor avseende konsultarvode, vilka inte har betalats av Bolaget. Bolaget har den 19 oktober 2005 tillställt Visdal Actual SL
en uppsägning av det ifrågavarande samarbetet. Bolaget är av
uppfattningen att Visdal Actual SL har överskridit sina befogenheter vid uppdragets utförande och därigenom förorsakat Bolaget en skada som i vart fall överstiger nämnda fakturabelopp.
Eftersom parterna såvitt känt hävdar olika uppfattningar finns
risk att saken kan leda till en rättslig prövning.
UTREDNING HOS STOCKHOLMSBÖRSEN

Bolaget är för närvarande föremål för utredning hos Stockholmsbörsen för eventuella överträdelser av vissa aktiemarknadsrättsliga regler. Utredningen avser omständigheterna kring
vissa informationsgivnings- och bolagsstyrningsfrågor under föregående år. Såvitt styrelsen känner till vid tidpunkten för detta
prospekts avgivande har Stockholmsbörsen ännu inte beslutat
huruvida dessa eventuella överträdelser kommer att hänskjutas
till Stockholmsbörsens disciplinnämnd för avgörande.
Utöver vad som angivits ovan är Bolaget inte part och har inte
under de senaste tolv månaderna varit part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden som haft eller skulle kunna
få betydande effekter på Bolagets eller Koncernens finansiella
ställning eller lönsamhet. Bolaget känner inte heller till något
rättsligt förfarande eller förlikningsförfarande som skulle kunna
uppkomma och som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
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Bolagsordning och övrig information
Årsstämman i Wedins den 19 januari 2006 fattade två beslut om
att anta ändrad lydelse av bolagsordningen. Genom det första
beslutet anpassades bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 samt gjordes vissa
språkliga justeringar. För att möjliggöra en emissionskurs om 8
kronor och 50 öre per aktie i Erbjudandet, beslutades vidare att
minska aktiekapitalet för täckning av förlust, varigenom aktiernas kvotvärde minskades från 10 kronor till 5 kronor. Aktiernas
kvotvärde understiger därmed emissionskursen. Minskningen
av aktiekapitalet förutsatte att bolagsordningen först ändrades
genom att minimi- och maximibeloppen för aktiekapitalets storlek sänktes från att vara lägst 60 mkr och högst 240 mkr till att
vara lägst 30 mkr och högst 120 mkr. Ovan nämnda bolagsord-

ningsändringar har registrerats vid Bolagsverket. Nedan återges
såväl nu gällande som föregående bolagsordning. I de delar en
förändring skett i bolagsordningens ordalydelse har detta markerats med kursiv text.
Genom det andra beslutet ändras bolagsordningen så att
den högsta ökningen av aktiekapitalet som kan följa av emissionen ryms inom det i bolagsordningen angivna minimi- och
maximibeloppet för aktiekapitalets storlek, varvid aktiekapitalet
skall vara lägst 180 mkr och högst 720 mkr och antalet aktier
vara lägst 36 000 000 och högst 144 000 000. Ikraftträdande
av dessa bolagsordningsändringar – vilka inte återges nedan
– förutsätter registrering vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i
samband med förestående företrädesemissionen och före utgången av mars 2006.

Bolagsordning antagen på ordinarie bolagsstämma
den 18 januari 2005 (gammal lydelse)

Bolagsordning antagen på årsstämma
den 19 januari 2006 (ny lydelse)

§1
Bolagets firma är Wedins Skor & Accessoarer Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).

§1
Bolagets firma är Wedins Skor & Accessoarer Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt
via dotterbolag bedriva detaljhandel avseende skor, modeaccessoarer och bijouterier samt distribution, design och produktutveckling av skor, modeaccessoarer och bijouterier samt
idka annan därmed förenlig verksamhet.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt
via dotterbolag bedriva detaljhandel avseende skor, modeaccessoarer och bijouterier samt distribution, design och produktutveckling av skor, modeaccessoarer och bijouterier samt
idka annan därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst
240 000 000 kronor.

§4
Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst
120 000 000 kronor.

§5
Aktie skall lyda på 10 kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

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.

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.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av
serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär fö-

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall innehavare
av aktie av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya
aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt).

BOLAGSORDNING
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Bolagsordning antagen på ordinarie bolagsstämma
den 18 januari 2005 (gammal lydelse)

Bolagsordning antagen på årsstämma
den 19 januari 2006 (ny lydelse)

reträdesrätt 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.

Aktier 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 ge ut aktier endast
av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras akties 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 kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga 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 kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 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 med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier 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 möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten 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. Ledamöterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

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

§7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses
en eller två revisorer med lika antal suppleanter.

§7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses
en eller två revisorer med lika antal suppleanter.

§8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.

§8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
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Bolagsordning antagen på ordinarie bolagsstämma
den 18 januari 2005 (gammal lydelse)

Bolagsordning antagen på årsstämma
den 19 januari 2006 (ny lydelse)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara upptagen utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels anmäla 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.

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 anmäla
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.

§9
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti.

§ 10
På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma
till behandling:

§ 10
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, när så
erfordras, 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 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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 balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, när så
erfordras, 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 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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Bolagsordning antagen på årsstämma
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§ 11
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet
av honom och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 utgår.

§ 12
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken
eller förteckning enligt 3 kap 12§ aktiebolagslagen (1975:1385)
skall anses behörig att mottaga utdelning, och vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
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 önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 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 önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Årsredovisningar, bolagsordning och annan information (normalt
endast på svenska) för vissa svenska juridiska personer inges
till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar.
Dessa handlingar kan beställas via Bolagsverkets webbplats
(www.bolagsverket.se). Wedins lämnar även årsredovisningar
och annan information på Bolagets hemsida (www.wedins.se).
Årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren avseende
bolag som ingår i Koncernen liksom Bolagets registreringsbevis och bolagsordning tillhandahålls hos Bolaget på följande
adress:
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma
Telefon: 08 508 992 00
ÖVRIG INFORMATION

Bolagets organisationsnummer är 556540-1493. Bolaget har
bildats i Sverige och registrerades den 7 mars 1997. Bolaget
bedrivs som aktiebolag och dess associationsform regleras i
aktiebolagslagen (2005:551).
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Delårsrapport första kvartalet 2005/2006
Positiv försäljningsutveckling – kostnadsstruktur alltjämt otillfredsställande
FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER – NOVEMBER 2005
•
•
•
•
•
•

Koncernens försäljning ökade närmare 7 procent till 317,0 Mkr (297,6)
Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,9 procent (58,7)
Resultat före avskrivningar förbättrades till 29,1 Mkr (24,9)
Resultat efter skatt uppgick till 12,4 Mkr (6,4)
Resultat per aktie* uppgick till 1,55 kr (0,03)
Kostnadsbesparingsprogrammet fortlöper enligt plan, med marginell
första effekt från slutet av kvartalet. Beräknade besparingar minst
50 Mkr per år, full effekt inom 12–18 månader

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
•
•

Beslut om nyemission med företrädesrätt om högst cirka 339 Mkr – garanterad i sin helhet
Den positiva försäljningsutvecklingen har fortsatt under december med en ökning på 15 procent
för jämförbara enheter mot föregående år

Utvecklingen i sammandrag

Försäljning, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Resultat efter skatt, Mkr
Bruttovinstmarginal, procent
Resultat per aktie*, kr
Antal butiker vid periodens slut

Q1
sep–nov 05

Q1**
sep–nov 04

Helåret **
sep 04-aug 05

Rullande **
12 mån
dec 04–nov 05

317,0
17,7
12,4
58,9
1,55
196

297,6
15,0
6,4
58,7
0,03
211

1 089,7
–245,1
–331,1
51,4
–64,42
199

1 109,1
–242,4
–325,1
51,5
-

* Jämförelse av resultat per aktie med föregående år påverkas av genomförda nyemissioner och en sammanläggning av 100 aktier till 1 aktie.
** Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. I denna rapport presenteras jämförelseperioderna första kvartalet september-november 2004, räkenskapsåret september 2004–augusti
2005 samt rullande 12 månader december 2004–november 2005 i enlighet med IFRS.
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VERKSAMHETEN

Wedins Skor & Accessoarer är en ledande aktör i Norden inom
segmentet skor och accessoarer, med välkända varumärken
och ett värdefullt butiksnätverk med 196 (211) butiker.

ej föregående års rekordförsäljning av varmfordrade skor och
väderberoende accessoarer till följd av mildare och snöfattigare
vinterväder.
Försäljning per segment – geografisk marknad

WEDINS FÖRÄNDRINGSARBETE

Inom Wedins pågår ett omfattande förändringsarbete för att
skapa ett långsiktigt lönsamt modeföretag. Wedins har under
sensommaren 2005 initierat ett omfattande effektiviseringsoch kostnadsbesparingsprogram, som syftar till att spara minst
50 Mkr på årsbasis. Programmet bedöms få full effekt inom
12-18 månader. Detaljerade åtgärdsplaner för besparingsprogrammet kommer att vara färdigställda under andra kvartalet.
I kommande kvartalsrapport kommer en mer utförlig kvantifiering av programmet att redovisas både vad avser besparingar
och strukturkostnader.
Kostnadsstrukturen i koncernen är alltjämt otillfredsställande
och påverkar resultatutvecklingen i negativt även under det första kvartalet. Besparingsprogrammet har börjat ge vissa effekter från slutet av första kvartalet och kommer nu successivt att
accelereras ytterligare. Som ett led i att skapa ett effektivare
Wedins har beslut fattats om att minska personalstyrkan på huvudkontoret med närmare 25 procent motsvarande drygt 20
tjänster.
Omställningsarbetet av butiksnätet, med övergång mot
större enheter, fortgår enligt plan. Under december har ytterligare fyra olönsamma mindre butiker avvecklats.

Koncernens primära indelningsgrund för segment utgörs av
geografiska områden. För vidare beskrivning av koncernens
segment se Wedins årsredovisning 2004/2005 (not 2), tillgänglig på www.wedins.com.
Av koncernens totala försäljning under första kvartalet svarade Sverige för 78 procent (79) av försäljningen.

Sverige
Norge
Övriga Norden
Summa

FÖRSÄLJNING

Första kvartalet september – november 2005

Koncernens försäljning under räkenskapsårets första kvartal
ökade med närmare 7 procent till 317,0 Mkr (297,6). Den genomsnittliga försäljningen per butik har under kvartalet ökat
med närmare 20 procent för jämförbara enheter mot föregående år, vilket är en följd av den pågående omstruktureringen
av butiksnätet.
Försäljningsutvecklingen under september och oktober var
betydligt bättre än föregående år. Bra utveckling noterades särskilt för damskor och för accessoarsortimentet inom Wedins
samt för Rizzo-konceptet. November månads utfall uppnådde
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Q1
sep–
nov 04

Helåret
sep 04–
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04–
nov 05

248,4
57,4
11,2
317,0

235,9
50,5
11,2
297,6

829,9
217,9
41,9
1 089,7

842,4
224,8
41,9
1 109,1

Försäljning per segment – produktområde

Av koncernens totala försäljning inom Wedins-konceptet svarade skor för 46 procent (48) och accessoarer för 37 procent
(36) under kvartalet. Rizzo svarade för cirka 17 procent (16) av
koncernens försäljning under första kvartalet.

MARKNAD

Enligt HUI-SCBs Detaljhandelsindex (DHI) ökade skofackhandeln i Sverige under perioden september-november 2005 med
cirka 10 procent i löpande priser jämfört med föregående år.
Wedins ökning för motsvarande period bedöms, för jämförbara
enheter, vara i nivå med skofackhandeln totalt. Framförallt september och oktober var en stark månad för såväl Wedins som
branschen. Motsvarande uppgifter finns inte tillgängliga för den
norska skofackhandeln eller för den nordiska accessoarhandeln.

Q1
sep–
nov 05

Mkr
Wedins – Skor
Wedins – Accessoarer
Rizzo
Summa

Q1
sep–
nov 05

Q1
sep–
nov 04

Helåret
sep 04–
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04–
nov 05

146,8
117,1
53,1
317,0

143,8
105,8
48,0
297,6

499,9
424,0
165,8
1 089,7

502,9
435,3
170,9
1 109,1

RESULTAT

Första kvartalet september – november 05

Resultatet före avskrivningar för det första kvartalet uppgick till
29,1 Mkr (24,9). Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,9 procent
(58,7). Rörelseresultatet uppgick till 17,7 Mkr (15,0). Avskrivningarna uppgick till 11,4 Mkr (9,9). Resultatet efter finansnetto
uppgick till 12,9 Mkr (9,4).
Kostnadsbesparingsprogrammet har ännu inte fått något
verkligt genomslag under kvartalet även om mindre effekter
börjat synas under november månad. Den totala kostnadsstrukturen är alltjämt otillfredsställande. Personalkostnaderna ligger,
bortsett från löneökningar, i nivå med föregående år. Däremot
noteras en ökning av övriga externa kostnader, jämfört med
föregående år, som i huvudsak är relaterad till en större satsning på marknadsföring. Hyreskostnaderna ligger också något
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över föregående års nivå medan kostnaderna i övrigt är lägre än
motsvarande kvartal 2004.
Resultat per segment – geografisk marknad

Rörelseresultatet per geografisk marknad fördelar sig enligt
följande;

KONTROLLBALANSRÄKNING

Med anledning av ovan beskrivna nedskrivningars påverkan på
det egna kapitalet i moderbolaget upprättades kontrollbalansräkning som utvisade att aktiekapitalet var intakt och att bolaget
därmed inte var likvidationspliktigt.
SKATT

Mkr
Sverige
Norge
Övriga Norden
Summa

Q1
sep–
nov 05

Q1
sep–
nov 04

14,3
4,0
–0,6
17,7

15,1
0,2
–0,3
15,0

Från och med den 31 augusti 2005 redovisas inte uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag i balansräkningen. I
konsekvens med detta ställningstagande redovisas inte heller
förändringen av uppskjuten skatt avseende periodens underskottsavdrag i resultaträkningen för perioden 1 september till
30 november 2005.
MODERBOLAGET

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel uppgick den 30 november 2005 till
16,4 Mkr (3,8). De räntebärande skulderna uppgick till 449,1
Mkr (409,2).
Eget kapital i koncernen var –61,5 Mkr (95,7). Koncernens
kassaflöde från den löpande verksamheten och uppgick till
–19,8 Mkr (11,2).
Balansomslutningen har minskat med 105,0 Mkr jämfört
med den 30 november 2004 till 552,5 Mkr. Varulagret uppgick
till 218,5 Mkr per den 30 november 2005 jämfört med 212,2
Mkr den 30 november 2004. Som tidigare kommunicerats var
lagernivåerna vid kvartalets ingång högre än normalt. Under
kvartalet har nivåerna normaliserats, men vissa varugrupper har
fortfarande något högre lager än normalt.
INVESTERINGAR

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under kvartalet till 17,1
Mkr (21,4). Huvuddelen av investeringarna avser butiksinredningar samt kostnader för ombyggnationer i samband med nyöppning av butiker.
NEDSKRIVNINGAR PER DEN 31 AUGUSTI 2005

Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2004/2005
lämnades den 21 oktober 2005. På extra bolagsstämma samma dag tillträdde en ny styrelse som därefter beslutade att
nedskrivning skulle ske per den 31 augusti 2005 av goodwill
och uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.
Nedskrivningarna påverkade det egna kapitalet i moderbolaget
med –137 Mkr medförande en tydlig indikation på att bolagets
aktiekapital därmed var förbrukat. Nedskrivningarna påverkade
det egna kapitalet i koncernen med –178 Mkr. Jämfört med
bokslutskommunikén påverkades det egna kapitalet med –177
Mkr i moderbolaget och med –218 Mkr i koncernen avseende
nedskrivning av goodwill och uppskjuten skattefordran.

Moderbolagets intäkter under kvartalet uppgick till 196,4 Mkr
(195,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,0 Mkr
(1,0). Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till
12,0 Mkr (14,5).
TVIST MED SAS BIJOUTERIER AB

Som tidigare meddelats har dotterbolaget Wedins Accent AB
stämts av Sven-Axel Svensson Bijouterier AB. En rättslig process pågår. Wedins juridiska ombud bedömer att den talan som
förs mot Wedins Accent AB är grundlös. Inga reservationer har
gjorts i bolagets redovisning med anledning av tvisten. Tidpunkt
för huvudförhandling i tingsrätt är ännu ej bestämd.
REDOVISNINGSPRINCIPER/IFRS

Wedins upprättar från och med den 1 september 2005 sin
koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. Delårsrapporten för
första kvartalet 2005/2006 är Wedins första finansiella rapport
vilken upprättas i enlighet med IFRS. Vid denna delårsrapports
upprättande har således IAS 34 ”Delårsrapportering” och
RR 31 ”Delårsrapportering för koncernen” tillämpats. IFRS är
föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar kan komma
att ske under 2005/2006.
Tillämpade redovisningsprinciper, förändringar jämfört med
tidigare tillämpade principer, finansiella effekter av ändrade
redovisningsprinciper samt omräknade jämförelsetal framgår
på sidan 10–13 i denna delårsrapport. Jämförelsetalen för föregående räkenskapsår samt för den senaste tolvmånadersperioden är genomgående omräknade till IFRS, i enlighet med
IFRS 1 ”First-time Adoption”.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsregler som för
koncernen med vissa undantag, se vidare sidan 10.

57

Delårsrapport första kvartalet 2005/2006

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

ÅRSSTÄMMA

Försäljning i december

Årsstämma äger rum den 19 januari klockan 15.00 i Bromma
i enlighet med kallelse som publicerades den 14 december
2005.

Den positiva försäljningstrenden har fortsatt under december
månad då försäljningen för jämförbara enheter ökade med 15
procent jämfört med föregående år. Starkast utveckling av koncepten redovisar Rizzo men även övriga koncept redovisar ökningar mot föregående år.
Nyemission

Wedins styrelse har beslutat vidta kraftfulla åtgärder för att
säkerställa bolagets långsiktiga finansiella ställning. Styrelsen
beslutade den 2 december 2005 att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst cirka 339
Mkr, där varje befintlig A- och B-aktie ska berättiga till nyteckning av fem nya aktier av samma aktieslag.20 Emissionskursen
är föreslagen till 8,50 kr per aktie. Emissionsbeslutet är villkorat
av godkännande från Wedins årsstämma, som hålls den 19 januari 2005.
Kapitaltillskottet ska användas för att återbetala lån på 200
Mkr och stärka bolagets likviditet. Samtidigt accelereras det
program som ska leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar om minst 50 Mkr årligen.
Emissionen är säkerställd i sin helhet via teckningsförbindelser från Andra AP-fonden och Östersjöstiftelsen samt genom
emissionsgarantier från bland annat FöreningsSparbanken,
Alecta och Alted.
Den vid tillfället för emissionsbeslutet störste aktieägaren i
Wedins, Peter Lindgren, har meddelat att han ej har för avsikt
att deltaga i emissionen.21,22 Han har vidare åtagit sig att rösta
i enlighet med styrelsens förslag vid den kommande bolagsstämman.
Emissionsprospekt rörande företrädesemissionen beräknas
bli offentligt under vecka 8 2006.

20

Rättelse: De som på avstämningsdagen den 15 februari 2006 var aktieägare i Wedins
äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag teckna fem (5) nya aktier
av serie B i Wedins.
21
Rättelse: Peter Lindgren var vid tillfället för emissionsbeslutet inte den största aktieägaren i Wedins.
22
Peter Lindgren har senare meddelat att han, till skillnad från vad som tidigare
kommunicerats, ännu ej beslutat huruvida han kommer deltaga i Bolagets nyemission.
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Stockholm den 19 januari 2005
Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Organisationsnummer 556540-1493

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr
Försäljning
Övriga intäkter
Varukostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Av- nedskrivningar
Inventarier
Hyresrätter
Goodwill *
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Uppskjuten skatt
Resultat efter skatt
* Härav nedskrivning

Q1
sep–
nov 05

Q1
sep–
nov 04

Helåret
sep 04–
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04–
nov 05

317,0
0,1
–130,4
–76,5
–81,1
29,1

297,6
–1,0
–121,9
–71,3
–78,5
24,9

1 089,7
3,0
–529,3
–307,4
–328,9
–72,9

1 109,1
4,1
–537,8
–312,6
–331,5
–68,7

–10,1
–1,3
0
17,7
–4,8
12,9
–0,5
12.4

–8,7
–1,2
0
15,0
–5,6
9,4
–3,0
6,4

–38,1
–7,3
–126,8
–245,1
–19,2
–264,3
–66,8
–331,1

–39,5
–7,4
–126,8
–242,4
–18,4
–260,8
–64,3
–325,1

-

-

–126,8

Q1
sep–
nov 05

Q1
sep–
nov 04

Helåret
sep 04–
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04–
nov 05

7 976 813
7 976 813
1,55
–7,71

244 030 268
244 030 268
0,03
0,39

7 976 813
5 170 389
–64,42
–9,29

n.a
n.a
n.a
n.a

Q1
sep–
nov 05

Q1
sep–
nov 04

Helåret
sep 04–
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04–
nov 05

24,3
–44,1
–19,8

19,3
–8,1
11,2

–89,6
45,2
–44,4

–84,6
9,2
–75,4

–17,1
–36,9

–21,4
–10,2

–103,6
–148,0

–99,3
–174,7

35,6

–0,4
–2,8
0,1
–13,3

–18,8
166,7
0,6
0,5

17,2
169,5
0,6
12,6

DATA PER AKTIE*

Mkr
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie efter skatt, kr
Eget kapital per aktie, kr
* Den 4 april 2005 lades 100 aktier samman till 1 ny aktie.

KASSAFLÖDE

Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Nettoinvesteringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar
Finansiering
Emission
Omräkningsdifferens
Förändring av likvida medel

0,1
–1,2
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Mkr
Anläggningstillgångar
Hyresrätter
Goodwill
Varumärken
Bostadsrätter
Inventarier
Andelar i intresseföretag
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

2005-11-30

2004-11-30

2005-08-31

42,4
33,0
28,9
0,3
135,8
6,3
26,7
273,4

45,3
158,7
0
0,3
109,3
7,3
91,7
412,6

44,0
33,0
28,9
0,3
128,5
6,3
26,9
267,9

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

218,5
44,2
16,4
279,1
552,5

212,2
28,9
3,8
244,9
657,5

224,7
51,0
17,6
293,3
561,2

Eget kapital
Långfristiga räntebärande skulder
Långfristiga icke räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

–61,5
249,1
0
200,0
164,9
552,5

95,7
420,2
0
0
141,6
657,5

–74,1
213,3
0
200,0
222,0
561,2

2005-11-30

2004-11-30

2005-08-31

–74,1
0,2
0
12,4
–61,5

92,1
0,0
-2,8
6,4
95,7

88,5
–1,0
169,5
–331,1
–74,1

Q1
sep –
nov 05

Q1
sep –
nov 04

Helåret
sep 04 –
aug 05

Rullande
12 mån
dec 04 –
nov 05

196
317,0
6,5
58,9
5,6
4,1
Neg
10,4
76,8
Neg

211
297,6
14,1
58,7
4,2
2,3
14,2
4,9
3,6
4,5

199
1 089,7
13,9
51,4
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg

n.a
1 109,1
n.a
51,5
Neg
Neg
n.a
n.a
n.a
n.a

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

Mkr
Ingående balans
Omräkningsdifferenser
Emission
Periodens resultat
Utgående balans

NYCKELTAL

Antal butiker
Försäljning, Mkr
Förändring, %
Bruttovinstmarginal, %
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Soliditet, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Skuldsättningsgrad, ggr
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INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Övergång till International Financial Reporting Standards

Från och med den 1 september 2005 tillämpar Wedins de
av EU godkända International Financial Reporting Standards
(IFRS). Redovisningsrådet har successivt anpassat utgivna rekommendationer till IFRS/IAS och följaktligen har därför många
standarder som utfärdats av IASB före 2005 redan beaktats i
god svensk redovisningssed, helt eller delvis.
Delårsrapporten för första kvartalet 2005/2006 är den första
finansiella rapport där Wedins tillämpar IFRS. Jämförelsesiffror
har omräknats från och med den 1 september 2004 i enlighet
med IFRS 1, ”First time adoption of International Financial Reporting Standards”, eftersom Wedinskoncernen publicerar finansiell information med ett jämförelseår i årsredovisningen.
Nedan redogörs för de områden och IFRS-rekommendationer som bedöms få störst påverkan på Wedins redovisning.
IFRS är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av
EU, varför förändringar fortfarande kan ske. Detta kan komma
att påverka den beskrivna informationen.
IFRS 1 – FIRST TIME ADOPTION

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”First
time adoption of International Financial Reporting Standards”.
Generellt krävs att ett bolag fastställer sina redovisningsprinciper och tillämpar dessa retroaktivt för att fastställa sin ingående
balans enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna och Wedins har valt att tillämpa följande:
• IFRS 3, ”Business Combinations”, framåtriktat från övergångsdatumet den 1 september 2004.
• Vid övergångsdatumet nollställa ackumulerade omräkningsdifferenser enligt IAS 21, ”Effects of Changes in Foreign
Exchange Rates”.
• Inte retroaktivt omräkna jämförbar finansiell information
2004/2005 enligt kraven i IAS 39, ”Financial Instruments,
Recognition and Measurement”, antagen av EU.
• IAS 19 ”Employee Benefits” tillämpas framåtriktat från övergångsdatum 1 september 2004.
Övriga preliminära val av principer som är möjliga enligt IFRS
sammanfaller med hittills tillämpade principer. Av dessa kan
nämnas;
– IAS 16 Anskaffningsvärdemetoden
– IAS 19 Redovisning av akturiella vinster/förluster i dess
helhet i resultaträkningen
– IAS 23 Låneutgifter kopplade till anläggningstillgångar kostnadsförs direkt
– IAS 38 Anskaffningsvärdemetoden
– IAS 39 Ej säkringsredovisning
Moderbolaget tillämpar RR 32 ”Redovisning för juridiska personer”, moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens

principer med följande undantag;
– I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag
till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.
– I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om
de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal).
– Ersättning till anställda, moderbolaget och dotterföretagen
redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala
regler och föreskrifter i respektive land.
IAS 36, IAS 38 OCH IFRS 3 – AVSKRIVNING AV GOODWILL OCH
VARUMÄRKEN

Enligt IFRS delas immateriella tillgångar in i sådana som har en
bestämbar nyttjandeperiod och sådana som har en obestämbar
nyttjandeperiod. Varumärken har enligt tidigare principer, i likhet
med goodwill, haft en nyttjandeperiod på 20 år. Enligt IFRS regler har goodwill en obestämbar nyttjandeperiod. Goodwill ska
inte skrivas av, utan istället ska nedskrivning prövas minst årligen eller då indikation på nedskrivningsbehov föreligger. Wedins
varumärken har bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod
och kommer därför inte att belastas med löpande avskrivningar.
Goodwill och varumärken redovisas i balansräkningen som immateriella tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Wedins genomförde enligt
tidigare redovisningsprinciper nedskrivningstester per den 31
augusti 2005 vilket medförde en nedskrivning av goodwill på
cirka 116 Mkr i de tidigare räkenskaperna. Wedins har även genomfört nedskrivningstester enligt IFRS per den 1 september
2004 samt den 31 augusti 2005. Enligt dessa tester identifierades inget ytterligare nedskrivningsbehov. Enligt IFRS uppgår
dock nedskrivningsbeloppet till 126,8 Mkr på grund av tillkommande nedskrivning av återlagda avskrivningar. I enlighet med
tidigare redovisningsprinciper belastades resultaträkningen för
räkenskapsåret 2004/2005 med planenliga avskrivningar på
kvarvarande goodwill på 2,1 Mkr och varumärke på 0,7 Mkr dvs
totalt med 2,7 Mkr (efter avdrag för skatt om 0,1 Mkr). Dessa
har återförts i jämförelseårets räkenskaper enligt IFRS 1.
Övergången till IFRS 3 innebär vidare ändrade regler avseende fördelning av köpeskilling vid företagsförvärv, där det krävs
att köpeskillingen i större utsträckning än vad tidigare redovisningsprinciper föreskrev allokeras till immateriella tillgångar i det
förvärvade företaget innan residualen kan hänföras till goodwill.
Övergångsreglerna i IFRS 1 kräver att allokering av köpeskilling
i enlighet med IFRS 3 görs på alla företagsförvärv som genomförts efter den 1 september 2004. Wedins har således tillämpat
IFRS 3 på förvärvet av Don Donna AB som genomfördes i mars
2005. Övergången till IFRS 3 i detta avseende har dock inte givit
upphov till någon övergångseffekt.
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IAS 19 – ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

IAS 1 – PRESENTATION AV FINANSIELLA RAPPORTER

Införandet av IAS 19 ”Employee Benefits” ger ingen övergångseffekt eftersom Wedins tillämpar RR 29 ”Ersättningar till
anställda” från och med den 1 september 2004 (övergångstidpunkten). IAS 19 och RR 29 överensstämmer i allt väsentligt
med varandra.

(OMKLASSIFICERING AV AVSÄTTNINGAR)

IAS 39 – MARKNADSVÄRDERING AV KOMMERSIELLA VALUTA-

Enligt IFRS ska avsättningar klassificeras som långfristiga alternativt kortfristiga skulder. I senaste årsredovisningen redovisades dessa på en separat rad under rubriken Avsättningar. I enlighet med IFRS har därför Wedins omklassificerat avsättningar
i balansräkningen till långfristiga skulder. De omklassificerade
avsättningarna avser pensionsförpliktelser.

TERMINSKONTRAKT

Wedins har valt att inte tillämpa säkringsredovisning för kommersiella valutaterminskontrakt. Detta innebär att dessa värderas till verkligt värde och redovisas i balansräkningen. Resultatet
från omvärderingen redovisas i resultaträkningen i den period
som påverkan uppstår i enlighet med IAS 39.
I delårsrapporten för kvartal 1, sep–nov 2005, har omvärderingen av valutaterminskontrakt ingen påverkan på koncernens
resultat och vi bedömer att så varit fallet om vi omvärderat tidigare periods utfall.
Enligt tidigare principer gjordes ingen omvärdering av valutaterminskontrakt löpande under året.

EFFEKTER VID ÖVERGÅNG TILL IFRS

I följande resultat- och balansräkningar redogör Wedins för vilka
effekter ovan beskrivna skillnader fått på koncernens finansiella
rapporter och på koncernens öppningsbalans enligt IFRS. IFRS
är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU,
varför förändringar fortfarande kan ske. Detta kan komma att
påverka den beskrivna informationen.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG ENLIGT TIDIGARE REDOVISNINGSPRINCIPER JÄMFÖRT MED IFRS.

Resultaträkning
SEP – NOV 2004

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Nettoresultat

Tidigare
principer

Justering
IFRS

12,4
–5,6
6,8
–3,0
3,8

+2,6
+2,6
+2,6

2004/2005
IFRS

Tidigare
principer

Justering
IFRS

15,0
–5,6
9,4
–3,0
6,4

–247,9
–19,2
–267,1
–66,7
–333,8

+0,7 +2,1

IFRS

Tidigare
principer

Justering
IFRS

204,3
109,3
99,0
212,2

103,0
128,5
33,7
224,7

+2,8

28,9
3,8
657,5

51,0
17,6
558,5

95,7
0
420,2
141,6
657,5

–76,8
10,8
202,5
422,0
558,5

+2,8
–0,1
+2,7

IFRS

–245,1
–19,2
–264,3
-66,8
–331,1

Balansräkning
30 NOV 2004
Tidigare
principer

Justering
IFRS

Immateriella anläggningstillgångar*
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningtillgångar
Varulager

201,7
109,3
99,0
212,2

+2,6

Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

28,9
3,8
654,9

Eget kapital
Avsättningar**
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

93,1
5,9
414,3
141,6
654,9

* Avser

avskrivningar av goodwill 2,1 Mkr och varumärke 0,7 Mkr.
** Avsättningar avseende pensioner omklassificeras till långfristiga skulder.
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+2,6
+2,6
–5,9
5,9
+2,6

31 AUG 2005

–0,1

+2,7
+2,7
–10,8
10,8
+2,7

IFRS

105,8
128,5
33,6
224,7
51,0
17,6
561,2
–74,1
0
213,3
422,0
561,2

Delårsrapport första kvartalet 2005/2006

EGET KAPITAL

Eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper
IFRS-justering återläggning varumärkes- och goodwillavskrivningar
IFRS-justering finansiella instrument
Uppskjuten skatt
Eget kapital enligt IFRS
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 sep 2004

31 aug 2005

1 sep 2005

92,1
0
0
92,1

–76,8
+2,8
0
–0,1
–74,1

–74,1
0
0
0
–74,1

92,1

–74,1

–74,1

Eget kapital
Eget kapital IFRS 2004-08-31
Ändrad redovisningsprincip finansiella instrument
Eget kapital 2005-09-01
Periodens förändring finansiella instrument
Periodens omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 2005-11-30

31 aug 2005

–74,1
0
–74,1
0
0,2
12,4
–61,5

AVSTÄMNING AV BALANSRÄKNINGAR DEN 1 SEPTEMBER 2004

Mkr
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder och långfristiga avsättningar
Kortfristiga skulder och kortfristiga avsättningar
Summa eget kapital, avsättningar och skulder *
* Varav räntebärande skulder

1 sep 2004 enligt
tidigare principer

IFRS-effekter

1 sep 2004
enligt IFRS

200,2
101,7
102,3
207,8
36,1
17,1
665,2

200,2
101,7
102,3
207,8
36,1
17,1
665,2

92,1
420,6
152,5
665,2
409,8

92,1
420,6
152,5
665,2
409,8

Övergången till IFRS påverkar inte öppningsbalansen.
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Delårsrapport första kvartalet 2005/2006

ANTAL BUTIKER

2005-11-30

2004-11-30

87
97
12
196

85
113
13
211

Wedins*
Wedins Accent
Rizzo
Summa

* I Wedins inkluderas renodlade skobutiker (inklusive 4 renodlade Don Donna butiker) samt

butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer.

DEFINITIONER

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 full 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.
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Räkenskaper 2003 till 2004/2005
Resultaträkningar
KONCERNEN
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2
17, 25

1 089 747
2 957
1 092 704

956 280
5 584
961 864

611 110
4 686
615 796

721 514
4 978
726 492

591 306
591 306

260 044
4 164
264 208

17
3, 4
5, 6, 7

–529 276
–304 543
–328 924

–436 767
–271 103
–279 841

–293 898
–181 735
–185 062

–393 332
–200 878
–224 452

–270 737
–178 612
–197 779

–129 908
–91 616
–90 435

11, 12, 15
25

–174 968
–2 916
–1 340 627

–51 420
–2 032
–1 041 163

–38 613
–12 269
–711 577

–129 427
–948 089

–44 285
–2 470
–693 883

–5 194
–7 178
–324 331

–247 923

–79 299

–95 781

–221 597

–102 577

–60 123

988
–20 168

1 718
–18 933

2 154
–18 078

–59 918
334
1 217
–15 201

–18 523
217
1 287
–15 192

–29 540
217
786
–12 996

–19 180

–17 215

–15 924

–73 568

–32 211

–41 533

–267 103

–96 514

–111 705

–295 165

–134 788

–101 656

–66 726
–333 829

13 028
–83 486

42 442
–69 263

–44 779
–339 944

27 687
–107 101

21 470
–80 186

5 170 389
–64,50

218 073 184
–0,38

84 311 714
–0,82

-

-

-

Not

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från
finansiella investeringar

26
27
8

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS FÖRLUST
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie

MODERBOLAGET

2004-09-01
–2005-08-31

9, 10
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Räkenskaper 2003 till 2004/2005

Balansräkningar
KONCERNEN
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill

MODERBOLAGET

Not

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

19
11
12

28 207
43 990
30 845
103 042

41 470
158 715
200 185

18 562
172 239
190 801

78 729
78 729

89 715
97 836
187 551

89 737
89 737

14, 15

128 459

101 681

66 088

69 075

53 681

15 004

13
21
16

339
6 273
770
21 018
5 334
33 734

339
6 273
981
87 591
7 118
102 302

339
6 273
1 010
76 273
10 908
94 803

339
67 624
6 273
5 334
46 000
125 570

339
62 497
6 273
44 779
7 118
46 000
167 006

217 108
6 273
13 453
10 910
46 000
293 744

Summa anläggningstillgångar

265 235

404 168

351 692

273 374

408 238

398 485

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

224 707

207 832

186 337

142 756

139 836

115 696

16 173
4 238
12 986
17 557
50 954

4 273
6 620
5 005
20 230
36 128

3 495
4 881
20 144
14 634
43 154

2 934
10 150
2 240
65
14 545
29 934

5 729
8 371
4 566
16 198
34 864

7 429
18 462
18 448
12 276
56 615

17 628

17 085

53 059

6 222

7 127

13 409

Summa omsättningstillgångar

293 289

261 045

282 550

178 912

181 827

185 720

SUMMA TILLGÅNGAR

558 524

665 213

634 242

452 286

590 065

584 205

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Bostadsrätter
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Övriga långfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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17

18

Räkenskaper 2003 till 2004/2005

Balansräkningar
KONCERNEN
(Belopp i tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Överkursfond

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

30

79 768
248 950
328 718

24 403
232 545
256 948

21 220
213 844
235 064

79 768
209 926
289 694

24 403
202 760
227 163

21 220
185 559
206 779

–71 720
–333 829
–405 549

–81 407
–83 486
–164 893

–47 727
–69 263
–116 990

201
–339 944
–339 743

110
–107 101
–106 991

42 480
–80 186
–37 706

–76 831

92 055

118 074

–50 049

120 172

169 073

10 553
296
10 849

5 788
5 788

8 540
8 540

1 846
1 846

1 935
1 935

-

142 521
52 805
7 216
202 542

150 058
259 669
5 144
414 871

98 737
260 311
3 814
296
363 158

131 660
30 000
161 660

127 227
230 000
357 227

79 823
230 000
309 823

200 000
100 375
43 193
78 396
421 964

60 643
36 231
55 625
152 499

62 489
29 624
52 357
144 470

200 000
63 281
18 492
57 056
338 829

43 303
789
19 757
46 882
110 731

39728
10 743
13 256
41 582
105 309

558 524

665 213

634 242

452 286

590 065

584 205

288 233
Inga

276 331
Inga

423 435
Inga

208 243
Inga

222 502
Inga

341 653
5 667

Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Uppskjuten skatt
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

20

22
23
14

14
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

MODERBOLAGET

Not

28
29
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Räkenskaper 2003 till 2004/2005

Förändring av eget kapital
KONCERNEN
(Belopp i tkr)
Ingående balans 2003-01-01
Nedsättning av aktiekapital
Förändring av omräkningsdifferens
Överföring mellan bundet och fritt eget kapital
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2003-08-31

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

15 157
–14 399

173 327
-

20 462
21 220

–160 828
28 285
184 160
–11 100
213 844

–190 997
14 399
–3 672
160 828
–28 285

–69 263
–116 990

–2 513
–3 672
204 622
–11 100
–69 263
118 074

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2004-08-31

3 183
24 403

–587
–35 620
56 794
–1 886
232 545

–37
35 620
–83 486
–164 893

–623
59 977
–1 886
–83 486
92 056

Effekt av byte av redovisningsprincip
Redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner enligt RR 29
Justerad ingående balans 2004-09-01

24 403

232 545

–3 518
–168 411

–3 518
88 538

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter
Förlusttäckning
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2005-08-31

55 365
79 768

4 107
–106 991
5 132
129 722
–15 565
248 950

–5 168
106 991
–5 132
–333 829
–405 549

–1 061
185 087
–15 565
–333 829
–76 830
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Not
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Räkenskaper 2003 till 2004/2005

Förändring av eget kapital
MODERBOLAGET
(Belopp i tkr)
Ingående balans 2003-01-01
Nedsättning aktiekapital
Överföring mellan överkursfond och fritt eget kapital
Erhållet koncernbidrag
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2003-08-31

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

15 157
–14 399
20 462
21 220

173 327
–160 828
184 160
–11 100
185 559

–175 227
14 399
160 828
42 480
–80 186
–37 706

13 257
42 480
204 622
–11 100
–80 186
169 073

Förlusttäckning
Fusionsdifferens
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2004-08-31

3 183
24 403

–37 707
56 794
–1 886
202 760

37 706
110
–107 101
–106 991

1
110
59 977
–1 886
–107 101
120 172

Erhållet koncernbidrag
Förlusttäckning
Nyemission
Emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 2005-08-31

55 365
79 768

–106 991
129 722
–15 565
209 927

201
106 991
–339 944
–339 743

201
185 087
–15 565
–339 944
–50 048

Not

30
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Räkenskaper 2003 till 2004/2005

Kassaflödesanalyser
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

–247 923
174 968

–79 299
51 420

–95 781
38 613

–221 597
129 427

–102 577
46 869

–60 123
6 841

–598
3 091
–70 462

–988
-3 246
–32 113

–2 144
5 531
–1 711
–55 492

1 236
–89
–91 023

2 317
–53 391

5 530
–47 752

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta

988
–20 168
–89 642

1 719
–18 933
–49 327

2 154
–17 578
–70 916

1 217
334
–16 121
–105 593

1 287
217
–13 681
–65 568

309
–12 212
–59 655

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–9 439
–5 012
59 681
–44 412

–21 495
7 026
9 275
–54 521

362
–5 542
–57 002
–133 098

–2 921
–1 201
35 149
–74 566

–24 140
11 668
27 839
–50 201

–115 696
96 880
26 079
–52 392

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Tillskott till dotterföretag
Förvärv av dotterföretag
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–7 647
3 937
–72 284
767
–30 356
1 995
–103 588

–28 622
2 950
–70 479
1 236
3 790
–91 125

–14 653
1 100
–450
–14 003

–4 050
3 930
–37 321
206
–2 347
–59 918
1 784
–97 716

–25 800
2 950
–36 900
–311
3 792
–56 269

–93 627
–14 996
–53 353
–161 976

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning finansiella skulder
Erhållet koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

166 742
–18 787
147 955

58 091
–642
52 651
110 100

193 522
230 000
–239 299
184 223

166 742
4 433
202
171 377

58 091
42 097
100 188

193 522
230 000
–238 240

–45
17 085
588
17 628

–35 546
53 059
–428
17 085

37 122
17 000
–1 063
53 059

–905
7 127
6 222

–6 282
13 409
7 127

13 394
15
13 409

(Belopp i tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej likvidpåverkande poster
Resultat försäljning anläggningstillgångar
Nedskrivning fordran
Avsättningar
Övriga ej likvidpåverkande poster

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel från fusionerade bolag
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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42 480
227 762

Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern
(Belopp i tkr där ej annat anges)
• NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer och uttalanden.
Fusion av helägt Dotterbolag har redovisats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd.
Ersättning till anställda
Wedins Skor & Accessoarer AB tillämpar från och med den 1 september 2004 Redovisningsrådets rekommendation RR 29 – Ersättningar till anställda. Ingen omräkning har skett av
tidigare års årsredovisningar.
Avsättningar för förpliktelser relaterade till ersättningar efter avslutad anställning uppkommer då förpliktelserna är förmånsbestämda. Dessa förpliktelser och kostnader avseende
tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt, så kallad projected unit credit
method. Beräkning sker årligen för koncernens förmånsbestämda planer med hjälp av extern
aktuarie. Se not 20 för de viktigaste akturiella antagandena. Avsättningen i balansräkningen
utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna med justering för oredovisade
aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster uppkommer huvudsakligen
vid förändringar av de aktuariella antagandena samt vid skillnader mellan de aktuariella
antagandena och det faktiska utfallet. Den del av de ackumulerade belopp som överstiger tio
procent av det högsta av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, den så kallade korridoren vid föregående års utgång, redovisas i resultatet över den
förväntade genomsnittliga tjänstgöringsperioden för de personer som omfattas av planen.
För alla förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, vilken belastar resultatet
av kostnad för tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad, kostnad för tjänstgöring
under tidigare perioder samt amortering av aktuariella vinster och förluster. Skatt som utgår
på pensionskostnader, exempelvis särskild löneskatt på pensionskostnader, har beaktats vid
omräkningen ovan, vilket är i enlighet med URA 43 – Redovisning av särskild löneskatt och
avkastningsskatt.
Ovanstående princip för förmånsbestämda planer tillämpas endast i koncernredovisningen. Moderbolaget och dotterföretagen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt
lokala regler och föreskrifter i respektive land.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar
mer än 50 procent av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom
endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade bolag ingår i koncernens omsättning och resultat med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens
resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.
Wedins Skor & Accessoarer AB:s samtliga utländska dotterbolag klassificeras som
självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs.
Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Fordringar och skulder i utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Realiserade och
orealiserade kursvinster/förluster på fordringar och skulder av rörelsekostnader redovisas
i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder i utländsk
valuta redovisas bland finansiella poster.
Finansiella instrument
Låneskulder utgörs av skulder till kreditinstitut. Skulderna redovisas i balansräkningen till
anskaffningsvärde på likviddagen med tillägg för upplupen ränta. Räntekostnader periodiseras och redovisas löpande i resultaträkningen.
Valutaderivat ingås enbart i syfte att säkra kommersiella flöden. Derivaten utgörs av
valutaterminskontrakt. Valutakurseffekter hänförliga till derivaten resultatförs inom rörelseresultat vid samma tidpunkt som när valutakurseffekten på den underliggande säkrade
transaktionen redovisas.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
Intäktsredovisning
Intäkter från försäljning av varor redovisas vid leverans, med avdrag för returer och rabatter.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt
andel i intressebolags skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De
temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom nedskrivning av långfristiga
värdepappersinnehav, koncerninterna transaktioner och skattemässiga underskott.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella tillgångar skrivs av enligt plan som baseras på tillgångarnas
ursprungliga anskaffningsvärde och beräknade nyttjandeperiod.
• Goodwill 20 år*
• Hyresrätter tio år
• Inventarier fem år
* Goodwill återspeglar verksamhetens långsiktiga intjäningsförmåga vilket motiverar avskrivningstiden 20 år.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget
direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna eller på annat sätt har betydande
inflytande.
I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den s k kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen
i intresseföretagets nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt
koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under
bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande
andelen av vinsten.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde. Som
intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att
utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns,
beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och försäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resursen krävs
för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Nuvärdesberäkning görs för att ta hänsyn till väsentlig tidseffekt för framtida betalningar.
Pensioner
Huvuddelen av Wedinskoncernens pensionsåtaganden fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående organ, vilka administrerar planerna. För dessa pensionsplaner redovisas
löpande en pensionskostnad, vilken motsvaras av de erlagda avgifterna. I övriga fall beräknas en avsättning och årlig kostnad utifrån nuvärdet av framtida förpliktelser.
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Finansiella leasingavtal
När leasingavtal innebär att koncernen, som leastagare, i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är hänförliga till leasingobjektet,
redovisas objektet som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld.
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer,
dels
– handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
– har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Sverige

Norge

Övriga
Norden

Koncern

Intäkter
Extern försäljning

705 800

209 800

40 680

956 280

Resultat
Rörelseresultat per område

–77 134

632

–2 797

2003-09-01 – 2004-08-31

Räntekostnader
Ränteintäkter

• NOT 2

RAPPORTERING PER SEGMENT

Wedinskoncernen har verksamhet inom skor och accessoarer inom Norden, merparten i Sverige och Norge. I varje land finns egna juridiska enheter med eget resultatansvar. Den framtida inriktningen går mot en ökad sametablering av butiker, innebärande att skor och accessoarer säljs i samma butik. De olika segmenten skall även modemässigt matcha varandra.
Mot bakgrund av detta redovisas som primärt segment geografiska marknader i Norden.
Sekundärt segment är koncernens olika rörelsegrenar Wedins (skor), Wedins Accent (accessoarer) och Rizzoprodukter. Uppgifter om tillgångar och investeringar har utelämnats då
dessa inte kan fördelas i det integrerade butikskonceptet.
Ofördelade kostnader nedan representerar gemensamma kostnader. Tillgångar består
framför allt av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, varulager, fordringar
och exkluderar huvudsakligen finansiella tillgångar. Skulder består av rörelsegrenar men inte
poster som skatt och viss företagsupplåning.

1 718

Årets skattekonto

13 028

Årets nettoresultat
Övriga upplysningar
Tillgångar

–79 299
–18 993

–83 486

445 438

87 756

12 633

545 827

Ofördelade tillgångar

119 386

Summa tillgångar

665 213

Skulder

119 580

28 550

2 748

150 878

Ofördelade skulder

422 280

Summa skulder

573 158

Investeringar (inkl. finansiell leasing)

76 342

15 845

6 894

99 081

–40 648

–9 426

–1 346

–51 420

Intäkter
Extern försäljning

453 014

136 735

21 361

611 110

Resultat
Rörelseresultat per område

–76 666

–16 721

–2 394

Avskrivningar
2003-01-01 – 2003-08-31

Primära segment – Geografiska områden
Sverige

Norge

Övriga
Norden

Koncern

Räntekostnader

2004-09-01 – 2005-08-31
Intäkter
Extern försäljning

Ränteintäkter
829 903

217 921

41 923

1 089 747

2 154

Årets skattekonto

42 442

Årets nettoresultat
Resultat
Rörelseresultat per område

–221 610

–26 167

–146

Räntekostnader

–247 923
–20 168

Ränteintäkter

988

Årets skattenetto

–66 726

Årets nettoresultat

Övriga upplysningar
Tillgångar

398 677

81 410

6 632

486 719
147 523

Summa tillgångar

634 242

–333 829

438 291

75 486

17 626

531 403

Ofördelade tillgångar

27 122

Summa tillgångar

558 525
169 754

68 340

1 737

–112 853

–25 015

–2 210

–140 078

Ofördelade skulder

–376 080

Summa skulder

–516 168

Investeringar (inkl. finansiell leasing)
Avskrivningar

Skulder

–69 263

Ofördelade tillgångar

Skulder
Övriga upplysningar
Tillgångar

–95 781
–18 078

24 110

147

-

24 257

–30 437

–7 295

–881

–38 613

239 831

Ofördelade skulder

395 524

Summa skulder

635 355

Sekundärt segment – Rörelsegrenar
2004-09-01 2003-09-01 2003-01-01
–2005-08-31 –2004-08-31 –2003-08-31

Investeringar (inkl. finansiell leasing)
Avskrivningar, nedskrivningar
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83 727

18 808

4 306

106 841

–137 476

–35 716

–1 776

–174 968

Extern försäljning
Wedins (skor)

499 888

401 480

266 900

Wedins Accent (accessoarer)

424 024

402 400

255 900

Rizzo

165 831

152 400

88 310

1 089 743

956 280

611 110
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• NOT 3

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

1 543

1 488

724

800

775

316

982

960

167

814

452

167

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag

-

-

254

-

-

-

Andra uppdrag

-

-

241

-

-

230

Statsaukt Rev R Hensvold
Revisionsuppdrag

-

-

1 158

-

-

-

Andra uppdrag

-

-

-

-

-

-

2 525

2 448

2 544

1 614

1 227

713

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

• NOT 4

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

HYRESKOSTNADER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

Förfaller till betalning inom ett år

147 231

-

-

-

-

-

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

260 404

-

-

-

-

-

43 652

-

-

-

-

-

451 287

-

-

-

-

-

Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter, avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning senare än fem år
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• NOT 5

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND
2004-09-01
–2005-08-31

Moderbolaget
Sverige
Styrelsen och VD

3 367

2003-09-01
–2004-08-31

3 050

3 165

Övriga anställda

147 068

128 179

54 820

Totalt i moderbolaget

150 436

131 229

57 985

Dotterföretag
Sverige
Styrelse och VD

1 242

-

-

Övriga anställda

19 075

16 368

37 484

Norge
Styrelse och VD

-

-

-

Övriga anställda

51 536

44 937

38 051

Finland
Styrelse och VD

-

-

-

Övriga anställda

6 327

5 656

3 900

Danmark
Styrelsen och VD

-

-

-

Övriga anställda

1 024

1 768

1 270

Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

• NOT 6

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

Moderbolaget
Sociala avgifter enligt lag och avtal

56 941

48 012

26 794

Pensionskostnader ingår ovan med
(varav för styrelse och VD 803 tkr
(600 tkr 2004-08-31, 489 tkr 2003-08-31)

11 845

12 477

6 521

Koncernen
Sociala avgifter enligt lag och avtal

74 287

60 539

47 693

Pensionskostnader ingår ovan med
(varav för styrelse och VD 803 tkr
(600 tkr 2004-08-31, 709 tkr 2003-08-31)

15 422

15 835

11 164

2003-01-01
–2003-08-31

79 204

68 729

80 705

229 640

199 958

138 690

Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman att fördela mellan styrelsens ordinarie ledamöter. Ersättning till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare
består av grundlön, en resultatbaserad bonus samt förmåner i form av tjänstebil samt
pension. Bonus har ej utgått under året. Uppsägningstiden för verkställande direktören
samt övriga ledande befattningshavare är sex månader och vid uppsägning från bolagets
sida tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören rätt till
ytterligare tolv månadslöner i avgångsvederlag, dvs totalt 24 månader. För övriga ledande
befattningshavare finns inget avtal om avgångsvederlag.
Under räkenskapsåret har styrelsens ordförande erhållit arvoden på 480 tkr (150 tkr
2004-08-31, 160 tkr 2003-08-31) och övriga ledamöter vardera 90 tkr (90 tkr 2004-08-31,
85 tkr 2003-08-31). Totalt har 930 tkr (600 tkr 2004-08-31, 500 tkr 2003-08-31) utgått i
styrelsearvoden, vilket är i enlighet med bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode ingår
i uppgift om lön till styrelse och verkställande direktör ovan.
Till verkställande direktören har utgått grundlön om 2 200 tkr (2 400 tkr 2004-08-31,
1 600 tkr 2003-08-31). Pensionspremieinbetalningar motsvarar 33,5% av grundlön intill
pensionering. Utöver detta finns inga pensionsförpliktelser till verkställande direktören.
För övriga ledande befattningshavare har grundlön utgått med totalt 6 597 tkr (6 075 tkr
2004-08-31, 4 390 tkr 2003-08-31). Utöver detta finns sedvanliga pensionsförmåner inom
ramen för allmän pensionsplan. Pensionsåldern för samtliga i ledningsgruppen är 65 år.
Ersättningarna har beslutats av styrelsens ersättningskommitté.

MEDELANTALET ANSTÄLLDA MED GEOGRAFISK FÖRDELNING PER LAND
Anställda
2004/2005

varav
män

Anställda
2003/2004

varav
män

Anställda
2003

Varav
män

Moderbolaget
Sverige

491

50

425

39

350

19

Summa moderbolag

491

50

425

39

350

19

Dotterföretag
Sverige

63

8

48

5

184

14

Norge

151

3

166

8

169

9

Finland

28

-

24

-

28

-

2

-

6

-

6

-

Summa dotterföretag

244

11

244

13

387

23

Koncernen totalt

735

61

669

52

737

42

Danmark
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE & SJUKFRÅNVARO*

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2004/2005

2003/2004

Antal på
balansdagen

Varav
män, %

Antal på
balansdagen

Varav
män, %

Koncernen (inkl dotterbolag)
Styrelseledamöter

13

77

12

75

VD och ledande befattningshavare

6

50

8

63

Moderbolaget
Styrelseledamöter

8

75

8

50

VD och andra ledande
befattningshavare

1

0

1

100

Sjukfrånvaro, % *
MODERBOLAGET
2004-09-01
–2005-08-31

Total sjukfrånvaro

2003-09-01
–2004-08-31

8,1%

8,5%

– långtidssjukfrånvaro

63,5%

61,0%

– sjukfrånvaro för män

4,3%

5,6%

– sjukfrånvaro för kvinnor

8,5%

8,8%

– anställda –29 år

3,2%

3,6%

– anställda 30–49 år
– anställda 50 år–

7,3%

8,6%

15,9%

13,5%

* Motsvarande uppgifter för räkenskapsåret 2003-01-01–2003-08-31 finns ej tillgängliga

• NOT 8

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
2004-09-01
–2005-08-31

MODERBOLAGET

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

Ränteintäkter m m

988

1 718

2 154

1 217

1 287

786

Summa

988

1 718

2 154

1 217

1 287

786

-

-

-

672

371

311

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

–66 727

13 028

42 442

–44 779

27 687

4 950

-

-

-

-

-

16 520

–66 727

13 028

42 442

–44 779

27 687

21 470

Varav avseende koncernföretag

• NOT 9

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN

Uppskjuten skatt
Skatt avseende mottaget koncernbidrag
Summa

MODERBOLAGET
2003-01-01
–2003-08-31
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• NOT 10 UPPSKJUTEN SKATT
KONCERNEN

Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader
Tidigare inte redovisade skattefordringar avseende outnyttjade underskottsavdrag

MODERBOLAGET

2004/2005

2003/2004

2003

2004/2005

2003/2004

2003

–4 963

–7 725

34 292

-

-

-

-

20 753

8 150

-

27 687

4 950

Nedskrivning av uppskjuten skattefordran

–61 764

-

-

–44 779

-

-

Uppskjuten skatt i resultaträkningen

–66 727

13 028

42 442

–44 779

27 687

4 950

–267 103

–96 513

–111 705

–295 165

–134 788

101 655

74 789

27 024

31 277

82 646

37 740

28 463

–32 554

-

-

–25 632

-

-

-

-

-

–16 777

–5 186

–8 271
-

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och
skattekostnad baserad på gällande skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteffekt av ej avdragsgilla kostnader
Nedskrivning goodwill
Nedskrivning koncernbolag
Nedskrivning hyresrätter
Avskrivning goodwill
Övriga ej avdragsgilla kostnader

-

-

-

-

–3 300

–3 511

–3 610

–2 428

–1 762

–1 762

-

–450

–384

–3 091

–122

–207

–1 928

Skatteffekt av ej skattepliktiga intäkter
Övriga ej skattepliktiga intäkter

598

1 091

110

558

62

98

4 358

-

3 108

4 358

-

3 108

Skattekostnad på grund av ändrad lagstiftning i Norge

-

–11 093

-

-

-

-

Skatteeffekt på grund av korrigering underskott 2003

-

-

-

-

340

-

Skatteeffekt på emissionskostnader i eget kapital

Skatteeffekt på grund av korrigering skatt 2002 (Norge)
Summa
Härav ej balansförd uppskjuten skattefordran
Summa

-

-

13 466

-

-

-

43 230

13 028

42 442

43 269

27 687

21 470

–109 957

-

-

–88 048

-

-

–66 727

13 028

42 442

–44 779

27 687

21 470

28%

28%

28%

28%

28%

28%
8,14%

Skattesats
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen.
Skattesatsen är 28% (28%)
Skillnad mellan koncernens gällande skattesats och den
effektiva skattesatsen består av följande komponenter:
Gällande skattesats
Skatteeffekt av kostnader som ej är avdragsgilla
Nedskrivning koncernbolag

-

-

-

–5,68%

–3,85%

Nedskrivning hyresrätter

-

-

-

-

–2,45%
-

Nedskrivning goodwill

12,19%

-

-

–8,68%

Avskrivning goodwill

1,31%

–3,67%

–2,17%

–0,59%

-

-

-

-

–1,31%

0,02%

–0,4%

-

–0,15%

Övriga ej skattepliktiga intäkter

0,02%

1,11%

0,1%

-

0,1%

-

Skatteeffekt på emissionskostnader i eget kapital

1,63%

-

2,77%

1,47%

-

3,16%

Skattekostnad på grund av ändrad lagstiftning i Norge

-

–11,3%

-

-

-

-

Skatteeffekt på grund av korrigerat underskott 2003

-

-

-

-

0,2%

-

Avskrivning goodwill vid fusion dotterbolag
Övriga ej avdragsgilla kostnader

–2,77%

–1,90%

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter

Skatteeffekt på grund av ändrad lagstiftning i Norge 2002

-

-

12,05%

-

-

-

16,13%

13,74%

37,98%

14,52%

20,54%

21,12%

Härav ej balanserad uppskjuten skattefordran

–41,17%

-

-

–29,83%

-

-

Summa

–25,04%

13,74%

37,98%

–15 31%

20,54%

21,12%
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Not 10 fortsättning
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004/2005

2003/2004

2003

2004/2005

2003/2004

2003

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders
redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Uppskjutna skattefordringar
Temporära skillnader
Underskottsavdrag
Ej balansförd skattefordran
Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag vid fusion av dotterbolag
Summa uppskjutna skattefordringar

24 496

26 755

37 462

-

-

-

106 479

60 836

38 811

88 048

41 140

13 453

–109 957

-

-

-

-

-

-

-

-

–88 048

-

-

-

-

3 639

-

21 018

87 591

76 273

0

44 779

13 453

• NOT 11 HYRESRÄTTER OCH LIKNANDE RÄTTIGHETER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Aktiverade utgifter

77 547

50 634

53 596

114 227

93 627

-

11 147

28 602

4 050

25 800

93 627

– Försäljningar och utrangeringar

–1 500

–1 688

–2 962

–5 300

–5 200

-

64

-

-

-

-

--

87 259

77 548

50 634

112 977

114 227

93 627

–36 078

–32 072

–30 608

–12 727

–3 890

-

– Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar
– Avskrivningar
– Omräkningsdifferenser

150

117

1 461

1 057

218

-

–7 296

–4 123

–2 925

–11 731

–9 055

–3 890

–44

-

-

-

-

-

–43 268

–36 078

–32 072

–23 401

–12 727

–3 890

Ingående nedskrivningar
– Återförda nedskrivningar

-

-

-

–11 785

-

-

-

-

-

938

-

-

– Nedskrivningar

-

-

-

-

–11 785

-

43 990

41 470

18 562

78 729

89 715

89 737

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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• NOT 12 GOODWILL
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar

312 912

311 957

331 715

125 851

-

-

-

-

–9 824

– Genom fusion av dotterföretag

-

-

-

-

125 851

-

– Omklassificeringar

-

-

2 618

-

-

-

6 927

–1 663

–9 934

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

319 839

312 912

311 957

125 851

125 851

-

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar

–69 329

–54 850

–61 494

–28 015

-

-

-

-

9 824

– Genom fusion av dotterföretag

-

-

-

-

–21 722

-

–12 538

–12 894

–8 673

–6 292

–6 293

-

-

–2 618

-

-

-

-

– Omräkningsdifferenser

– Avskrivningar
– Omklassificeringar
– Omräkningsdifferenser

-

–4 497

1 033

5 493

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

–86 364

–69 329

–54 850

–34 307

–28 015

-

Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
– Nedskrivningar

–84 868

–84 868

–84 868

-

-

-

–116 263

-

-

–91 544

-

-

–1 499

-

-

-

-

-

–202 630

–84 868

–84 868

–91 544

-

-

30 845

158 715

172 239

0

97 836

-

– Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

• NOT 13 BOSTADSRÄTTER
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden

MODERBOLAGET

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

839

339

-

-

339

339

Årets förändringar
– Genom fusion

-

-

-

339

Nedskrivningar

-

-

–500

-

-

-

339

339

339

339

339

-

Utgående anskaffningsvärden
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• NOT 14 FINANSIELLA LEASINGAVTAL
KONCERNEN
2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som
innehas enligt finansiella leasingavtal
enligt följande
Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärden

30 237

28 392

14 727

–14 677

–8 520

–2 948

15 560

19 872

11 779

Nominella värden
Inom ett år

3 145

7 809

5 106

Senare än ett men inom fem år

2 570

5 715

4 167

-

-

-

5 715

13 524

9 273

Ackumulerade avskrivningar

Framtida minimileasingavgifter har
följande förfallotidpunkter:

Senare än fem år

Skuld avseende finansiell leasing ingår
i följande balansposter
Övriga långfristiga skulder

2 157

5 144

3 814

Övrig kortfristig skuld

4 196

7 429

4 953

6 353

12 573

8 767

• NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
– Inköp

310 408

240 032

251 040

201 135

20 506

7 156

66 765

70 479

24 257

37 321

36 900

13 350

– Försäljningar och utrangeringar

–6 287

–4 476

–33 767

–1 483

–4 126

-

-

5 080

-

-

-

-

3 448

–707

–1 498

-

-

-

-

-

-

-

147 855

-

374 333

310 408

240 032

236 973

201 135

20 506

–208 727

–173 944

–181 267

–147 453

–5 502

–4 198

– Omklassificeringar
– Omräkningsdifferenser
– Genom fusion
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar

3 532

4 134

31 983

353

3 840

-

– Genom fusion

-

-

-

-

–126 055

-

– Avskrivningar

–38 148

–34 403

–27 015

–20 798

–19 736

–1 304

-

–5 044

-

-

-

-

–2 531

530

2 355

-

-

-

–245 874

–208 727

–173 944

–167 898

–147 454

–5 502

128 459

101 681

66 088

69 075

53 681

15 004

– Omklassificeringar
– Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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• NOT 16 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Org nr

Säte

Kapitalandel (%)

556302-1012

Lindesberg

33,33

Redovisat värde i
koncernen

Antal
andelar

Redovisat värde i
moderbolaget

6 273

1 665

Skokanonen AB

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

33

33

Direkt ägda
Skokanonen AB
Summa

6 273

6 273
6 273

Skillnaden mellan redovisat värde i koncernen och koncernens andel av intresseföretagens egna kapital uppgår till –2 766 tkr 2005-08-31 (–2 973 tkr 2004-08-31, –3 775 tkr 2003-08-31).
Aktieinnehavet i Skokanonen AB har ej förändrats under räkenskapsåren 2003-01-01–2003-08-31, 2003-09-01–2004-08-31 och 2004-09-01–2005-08-31.

• NOT 17 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp, (%)
Försäljning, (%)

2004/2005

2003/2004

2003

13

3

7

7

2

4

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning
som vid transaktioner med externa parter.
Lån till andra närstående än ledande befattningshavare
Lån till Skokanonen AB:
Ingående balans
7 118

10 908

Amortering

–2 272

–4 000

-

488

210

692

5 334

7 118

10 908

Ny utlåning/ränta/utdelning
Utgående balans

10 216

Lånen till intresseföretaget har affärsmässiga villkor. Ränteintäkten avseende lånen
uppgick till 154 tkr (502 tkr 2004-08-31, 477 tkr 2003-08-31). Lånen förfaller i maj 2008
och löper med 7% ränta.
Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
– löner m m till styrelse och VD
– andelar i koncernföretag, intresseföretag
– ställda säkerheter för koncernföretag
– ansvarsförbindelser för koncernföretag

• NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

80

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

14 677

11 796

10 020

10 884

7 003

2003-08-31

7 808

2 880

8 434

4 614

3 661

9 195

4 468

17 557

20 230

14 634

14 545

16 198

12 276

Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern
• NOT 19 VARUMÄRKEN
KONCERNEN
2005-08-31

MODERBOLAGET

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

Årets förändringar
– Genom förvärv av dotterföretag

28 930

-

-

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 930

-

-

-

-

-

Årets förändringar
– Avskrivningar

–723

-

-

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

–723

-

-

-

-

-

28 207

-

-

-

-

-

Utgående restvärde enligt plan

• NOT 20 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER *
KONCERNEN
2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

Pensionsavsättningar i
norska dotterbolag

4 090

3 852

8 540

Pensionsavsättningar i Sverige

6 463

1 936

-

10 553

5 788

8 540

702

-

-

-

-

Summa
Nettobelopp redovisad i resultaträkningen
avseende förmånsbestämda planer
Kostnad avseende tjänstgöring
intjänade under året
Räntekostnad

1 341

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna

–598

Aktuariella vinster

–772

Sociala avgifter

213

Summa pensionskostnad

886

-

-

5 788

-

-

4 886

-

-

3,5

-

-

3

-

-

Avstämning av nettobelopp för
pensioner i balansräkningen
Nettobelopp per 2004-08-31
Effekt av byte till redovisningsprincip till
RR29, 2004-09-01
Nettobelopp per 2004-09-01
Nettokostnad redovisad
i resultaträkningen
Avgifter
Valutakursdifferens
Nettobelopp i balansräkningen
per 2005-08-31
Aktuariella antaganden %
Diskonteringsränta
Framtida löneökningar
Förväntad avkastning på
förvaltningstillgångar
Inflation
Personalomsättning

10 674
886
–1 360
353
10 553

4

-

-

1,75

-

-

0,4

-

-

*Motsvarande uppgifter för räkenskapsåren 2003-01-01–2003-08-31 och

2003-09-01–2004-08-31 finns ej tillgängliga
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• NOT 21 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Org nr

Säte

Kapitalandel (%)

Wedins Skor AB (fusion 2003/04)

556114-0418

Stockholm

100

Wedins Accent AB (f d Sko-Line AB)

556272-1315

Stockholm

100

AB Walter Rosander Skoaffär

556060-2814

Stockholm

100

Wilkensons Handskmakar`n AB (fusion 2003/04)

556063-8941

Stockholm

100

Wilken Wilkenson Fastighets AB

556014-8685

Stockholm

100

Rizzo Skor AB

556257-9093

Stockholm

100
100

Wedins OY (f d Navara OY)
Rizzo International AB
–Rizzo AS
–Rizzo OY (f d Lagersons OY)
Wedins Norge AS

261.889

Helsingfors

556213-1457

Stockholm

100

974.228.769

Oslo

100

678.421

Helsingfors

100

982.284.244

Oslo

100

–H.P Hagen AS (likvidation 2003/04)

960.268.335

Oslo

100

–Park Sko AS (fusion 2003/04)

829.268.302

Vestby

100

–Franz Schulz AS (likvidation 2003/04)

981.410.335

Halden

100

–Torps Köpcenter Väskor AB

556555-4473

Uddevalla

100

556666-8181

Stockholm

92

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Wedins Skor AB (fusion 2003/04)

100

100

200

Wedins Accent AB (f d Sko-Line AB)

100

100

1 500

AB Walter Rosanders Skoaffär

100

100

1 000

199

199

199

Wilkensons Handskmakar’n AB (fusion 2003/04)

100

100

2 500 000

0

0

125 367
2 111

Don Donna AB

Redovisat värde
2005-08-31

Redovisat värde
2004-08-31

Redovisat värde
2003-08-31

0

0

11 032

180

180

180

Wilken Wilkenson Fastighets AB

100

100

900

2 111

2 111

Rizzo Skor AB

100

100

4 000

965

965

965

Wedins OY (f d Navara OY)

100

100

400

3 909

3 909

6 897

100

100

100 500

42 628

42 628

45 851

100

100
15 000

12 505

12 505

24 505

Rizzo International AB
–Rizzo AS
–Rizzo OY (f d Lagersons OY)

100

100

100

100

–H.P. Hagen AS (likvidation 2003/04)

100

100

–Park Sko AS (fusion 2003/04)

100

100

–Franz Schulz AS (likvidation 2003/04)

100

100

–Torps Köpcenter Väskor AB

100

100

92

92

Wedins Norge AS

Don Donna AB

1 114

Summa

Ingående anskaffningsvärden

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

267 534

403 621

350 269

Årets förändringar
–Inköp av andelar
–Kapitaltillskott
–Genom fusion
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar

5 127

-

10 352

59 918

311

43 000

-

–136 398

-

332 579

267 534

403 621

–205 037

–186 514

–156 974

–59 918

–18 523

–29 540

–264 955

–205 037

–186 514

67 624

62 497

217 107

Årets förändringar
-Nedskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
Utgående redovisat värde

82

5 127

0

0

67 624

62 497

217 108

Noter, gemensamma för
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• NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Samtliga skulder i både koncern och moderbolag förfaller mellan ett och fem år.

• NOT 23 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 155,1 mkr 2005-08-31 (162,5 mkr 2004-08-31, 147,8 mkr 2003-08-31)
och i moderbolaget till 135,0 mkr 2005-08-31 (135,0 mkr 2004-08-31, 120,0 mkr 2003-08-31).

• NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

3 599

4 364

2 978

3 052

3 972

2003-08-31

2 462

24 656

20 664

31 284

18 105

15 533

22 646
14 236

Upplupna sociala avgifter

23 265

19 001

15 136

18 745

16 134

Övriga poster

26 876

11 596

2 959

17 134

11 243

2 238

Summa

78 396

55 625

52 357

57 056

46 882

41 582

• NOT 25 VALUTAKURSDIFFERENSER OCH VALUTASÄKRINGAR AV FLÖDEN
Totala säkringen av framtida flöden avseende de viktigaste valutorna, jämfört med förväntade flöden under de närmaste tre månaderna, var på balansdagen följande:
EUR
80% (80% 2004-08-31, 75% 2003-08-31)
USD
80% (80% 2004-08-31, 75% 2003-08-31)
Per balansdagen utgörs säkringsinstrumenten av valutaterminskontrakt, vilka förfaller inom fyra månader från balansdagen. Koncernen tillämpar säkringsredovisning avseende dessa kontrakt
innebärande att kontrakten inte omvärderas vid förändrade valutakurser.
För att minska valutarisken valutasäkrar Wedins en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy skall minst 80 procent
av kontrakterade flöden säkras. Valutarisker följs upp och kursdifferenser beräknas som skillnaden mellan faktisk betald kurs och kalkylkurs. Någon uppföljning mellan faktiskt betald kurs
och avista kurs på förfallodagen görs ej.

• NOT 26 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
Nedskrivningar
–Wedins Accent AB (f d Sko-Line AB)
–Wedins Skor AB
–Wedins Norge AS
–Wedins Oy
–Don Donna AB
–Rizzo International AB
–Rizzo OY (f d Lagersons OY)
–Wilkenson Handskmakar’n AB
Summa

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

–41 500
–8 368
–10 500
–59 918

–311
–12 000
–2 989
–3 223
–18 523

–15 600
–12 500
–1 440
–29 540

• NOT 27 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN
2004-09-01
–2005-08-31

MODERBOLAGET

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

2004-09-01
–2005-08-31

2003-09-01
–2004-08-31

2003-01-01
–2003-08-31

Utdelningar

-

-

-

334

217

217

Summa

0

0

0

334

217

217
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Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern
• NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

MODERBOLAGET

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2003-08-31

166 232

155 645

156 289

105 000

105 000

-

Banktillgodohavanden

4 887

2 013

3 750

2 043

2 013

3 750

Aktier i dotterföretag

54 244

55 933

207 818

43 593

56 098

207 720

6 273

6 273

6 273

6 273

6 273

6 273

61 597

56 467

49 305

-

-

Aktier i intresseföretag
Pantsättning i varulager och fordringar
Pantsättning av reversfordran

-

-

-

51 334

53 118

123 910

Summa avseende avsättningar och egna skulder

288 233

276 331

423 435

208 243

222 502

341 653

Summa ställda säkerheter

288 233

276 331

423 435

208 243

222 502

341 653

2003-08-31

2005-08-31

• NOT 29 ANSVARSFÖRBINDELSER
KONCERNEN
2005-08-31

MODERBOLAGET

2004-08-31

2004-08-31

2003-08-31

Eventualskulder
Borgensåtagande för dotterföretag

-

-

-

-

-

5 667

Summa ansvarsförbindelser

-

-

-

-

-

5 667

Bolaget har, förutom ovanstående, utställt kapitaltäckningsgaranti för Wedins Norge AS. Garantin är begränsad att uppgå till totalt högst 100 miljoner norska kronor.

• NOT 30 EGET KAPITAL
Aktier
Antal aktier
Antal 2003-01-01

A-aktier

B-aktier

Totalt antal

1 000 000

6 578 581

7 578 581

204 621 687

204 621 687

1 000 000

211 200 268

212 200 268

26 830 000

26 830 000

Nyemission 2003-05
Antal 2003-08-31
Nyemission 2004-06
Apportemission 2004-07
Antal 2004-08-31
Nyemission 2005-03
Sammanläggning 100:1

1 000 000

84

244 030 268

2 000 000

486 060 536

488 060 536

–721 799 895

–724 769 896

608 000

608 000

Apportemission 2005-04

Aktiernas nominella värde är 10 kr.
Före sammanläggningen 0,10 kr.
Samtliga aktier är fullt betalda.

5 000 000

243 030 268

–2 970 000

Nyemission 2005-03
Antal 2005-08-31

5 000 000

30 000

47 904

47 900

7 946 813

7 976 813

Revisionsberättelser
REVISIONSBERÄTTELSE 2004/2005

TILL BOLAGSSTÄMMAN I WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB (PUBL) ORG NR 556540-1493

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 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 årsredovisningen, 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 styrelsens 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 årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
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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Revisionsberättelser

REVISIONSBERÄTTELSE 2003/2004

TILL BOLAGSSTÄMMAN I WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB (PUBL) ORG NR 556540-1493

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) för år 2003-09-01 – 2004-08-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 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 Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. 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 styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Solna den 14 december 2004
Ulf Westin
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Revisionsberättelser

REVISIONSBERÄTTELSE 2003

TILL BOLAGSSTÄMMAN I WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB (PUBL) ORG NR 556540-1493

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) för år 2003-01-01–2003-08-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 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 Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. 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 styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag till mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Solna den 19 december 2003
Ulf Westin
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Revisorsrapport avseende historiska finansiella rapporter

TILL STYRELSEN I WEDINS SKOR & ACCESSOARER AB (PUBL)

Vi har granskat de finansiella rapporterna för Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) på sidorna 65-84 som omfattar balansräkningen
per 31 augusti 2003, 31 augusti 2004 och 31 augusti 2005 och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dessa år samt ett
sammandrag över väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i
enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av EG-förordningen 809/2004. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern
kontroll som är relevant för att ta fram och på lämpligt sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om det beror på oegentligheter eller fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet med FARs
förslag till RevR5 Granskning av prospekt. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.
En revision som utförts i enlighet med FARs förslag till RevR5 Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder
för att erhålla revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna
baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om det beror på oegentligheter
eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och presentation av de
finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte
för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att
utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande.
Uttalande

Vi anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden av Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) resultat, ställning och kassaflöde per 31 augusti 2003, 31
augusti 2004 och 31 augusti 2005.
Stockholm den 15 februari 2006
Ulf Westin
Auktoriserad revisor
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Wedins huvudkontor

Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma
Telefon: 08 508 992 00
Finansiella rådgivare

Bankirfirman Lage Jonason AB
Hamngatan 27
111 47 Stockholm
Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm
Revisorer

Örhlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
103 99 Stockholm
Kontoförande institut

VPC AB
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Källor

Konjunkturinstitutet
Box 3116
Kungsgatan 12-14
103 62 Stockholm
SCB
Box 24300
Karlavägen 100
104 51 Stockholm
AB Handelns Utredningsinstitut
Blasieholmsgatan 4A
103 29 Stockholm
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