
Inbjudan till teckning av aktier i BrandWorld AB (publ)



BrandWorlds koncept är unikt. Bolaget erbjuder 
märkeskläder från välkända leverantörer till låga priser, 
priser som ligger i samma lågprisprissegment som de 
etablerade kedjornas, men bland dessa erbjuds endast 
egna märken s.k. privat brands. Hos BrandWorld hittar 
man allt från Björn Borg till Billabong. BrandWorld har 
valt att bygga upp ett koncept som innefattar en enhet-
lig design på butikernas inredning och marknadsfö-
ringsmaterial samt att lokalisera butikerna till handels-
områden i större tätorter. Idag finns konceptbutiker på 
fyra platser i Sverige; Lund, Göteborg, Växjö och en 
nyöppnad butik i Sundsvall. Bolaget äger också sex 
stycken butiker med namnet Märkesoutlet och en med 
namnnet Jepson. Målsättningen är att göra om flertalet 
av dessa till BrandWorld butiker.

BrandWorld har växt snabbt. Under en period av lite 
drygt 2 år, öppnades sammanlagt 8 butiker och hyres-
kontrakt för ytterligare 2 tecknades. Omsättningen 
ökade från ingenting till 82 MSEK 2008. Hade inte den 
ekonomiska krisen kommit under hösten, hade omsätt-
ningen 2008 förmodligen snuddat vid 100 miljoners-
strecket. 

Som följd av den ekonomiska krisen drabbades Bola-
get av en försäljningsnedgång, detta samtidigt som 
stora investeringar gjordes i nyetableringar och mark-
nadsföring av BrandWorlds nya koncept. Bolaget 
genomgick under 2009 en företagsrekonstruktion och 
med hjälp av finansiering från Svenska Generations-
skiften samt en förstärkt styrelse är Bolaget nu väl 
rustat för att återuppta den expansion som tillfälligtvis 
fick avbrytas under lågkonjunkturen. 

Styrelsen bedömer att den exponering som en listning 
på AktieTorget ger, kommer att få en väldigt positiv 
effekt på affärsverksamheten. Listningsprocessen 
kommer att ge fler konsumenter vetskap om Brand-
World och dess erbjudande. Svenska Generationsskif-
ten och bolagets tre grundare ser långsiktigt på sitt 
innehav och är inte intresserade av att sälja sina aktier. 
Styrelsen har därför beslutat genomföra en mindre 
emission för att skapa förutsättningar för handel i bola-
gets aktie när väl listningen skett. 

Emissionen är i sin helhet, utan kostnad för bolaget, 
garanterad av Svenska Generationsskiften AB (publ)

Ryanair lyckades med att både skapa låga priser 

för sina kunder och skapa ett av världens mest 

vinstgivande flygbolag. Nu skall vi göra samma 

sak inom sport- och fritidssektorn!

Fredrik Herslow, styrelseordförande
Per Grettve, styrelseledamot
Andreas Olofsson, styrelseledamot 
Mats Olsson, styrelseledamot
Niklas Larsson, styrelseledamot och verkställande direktör

Niklas Larsson, verkställande direktör
Andreas Olofsson, ekonomichef
Daniel Nilsson, inköpschef

Revisorsgruppen i Malmö AB, med den auktoriserade 
revisorn Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor.

BrandWorld i sammandrag

Revisor 2009-

Ledande befattningshavare

Styrelse



BrandWorlds målsättning är att tillsammans med våra varumärkespartners 

skapa en kedja av handelsplatser som enbart fokuserar på att erbjuda 

kunderna en attraktiv prissättning på varor med kända varumärken. Under 

senare delen av 2010 kommer vi också att utöka vår web-site med online 

försäljning inom segmentet skor där det finns en mycket stor potential.  

Affärsidén är idag tydligare mot våra samarbetspartners, vilket resulterat i 

bättre produkter till högre marginaler än tidigare. Ur detta perspektiv ser jag 

ljust på framtiden och tillsammans med mina medarbetare hälsar jag er 

välkomna att komma med på den spännande resa som vi har framför oss.

Niklas Larsson

Verkställande direktör

Vd har ordet

Finansiell information i sammandrag

Ägarförhållanden

Hänvisning till memorandum

Prognos 2010
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83 245
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-2 801
4 581
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2008
82 283
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2 146
48 369
6 106 
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2007
43 596

 
3 459
2 799
2 219

26 639
-373

-2 177
-40
12
20

2006
16 083

1 653
1 520

862
9 984
1 618

-1 385
58
12
9

kSEK
Summa omsättning
Ackordsvinst
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Eget kapital
Balansomslutning
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Soliditet %
Medelantalet anställda

Antal aktieäagare i BrandWorld uppgick den 1 Februari 2010 till 32. 

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för BrandWorld Sverige  AB (publ) finns en beskrivning av 
potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med 
övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet för BrandWorld Sverige  AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.brandworld.se.

Namn

Svenska Generationsskiften

Niklas Larsson

Andreas Olofsson

Daniel Nilsson

Per Stenbäck

Thomas Tell

Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond 2

Övriga (25 stycken)

Totalt

Antal aktier

3 525 000*

721 000

696 000

696 000

87 000

85 000

60 000

630 000

6 500 000

Innehav

54,23

11,10

10,70

10,70

1,34

1,31

0,92

9,70

100

* Svenska Generationsskiften AB har drygt 30 aktieägare. De ägare som har flest röster i bolaget är Fredrik Herslow, MA-system, som ägs till 100% av Per Grettve, Per-Olof 

Jönsson, Per Paulsson. Dessa äger vardera 7,12% av kapitalet och representerar vardera 17,75% av rösterna. Fredrik Herslow och Per Grettve ingår i styrelsen för BrandWorld. 

Optionsprogram
BrandWorld har ställt ut teckningsoptioner som i slutändan innebär att den nuvarande ledningen i bolaget har rätt att teckna aktier för 6,21 kronor per aktie.

Om optionen utnyttjas innebär det, efter den nu pågående emissionen, en utspädning om ca 10%.



Anmälningssedel för teckning av aktier i Brandworld Sverige AB (publ.)

Anmälningssedeln skall skickas till och 
vara nedanstående tillhanda senast den 
2 mars 2010 klockan 16.00.

Brandworld Sverige AB
Lundavägen 19
212 18 Malmö
Eller faxas till 040-29 09 01

Teckningstid:  
Teckningskurs: .
Antal aktier i erbjudandet:  
Teckningspost:  

Antal aktier före emission:
Värdering:  
Listning på Aktietorget:  

16 februari - 2 mars
4 SEK per aktie
750 000 
Minsta teckningspost är 1000 
aktier
6 500 000 aktier
26,0 MSEK (pre-money)
Aktien i Bolaget planeras att 
listas  på Aktietorget. Första 
dag för  handel beräknas bli  
den 29 mars 2010 

Erbjudandet i sammandrag:

Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i februari 2010 av styrelsen för Brandworld Sverige  AB, se www.brandworld.se. Vid en 
bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av 
effekten av dessa risker, av övrig information från memorandumet samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från 
www.brandworld.se eller www.aktietorget.se.

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen. Vid tilldelning kommer den turordning i vilken anmälningssedlarna inkommer att beaktas. Dock kommer 
styrelsen att eftersträva att AktieTorgets spridningskrav uppnås, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien 
erhålls. Tilldelning av aktier kommer att ske i poster om 1000 aktier. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än 
vad anmälan avser eller helt utebli.

 
 
 

       
 
(Teckning sker i poster om 1000 aktier) 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Brandworld Sverige AB (publ), á 4 SEK per aktie.

I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:
 Vp konto/service konto 

 
 0 0 0          

Eller till depå hos bank eller annan förvaltare:
  

 
 

            Bank/förvaltare 

Ev. kontaktperson på utländsk bank 
 
 

E-mail till kontaktperson 

Telefon dagtid (inkl landsnummer) 
 
 

Fax (inkl landsnummer) 

Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas till 
angiven adress nedan. 

Undertecknad är medveten om och medger att:
• Anmälan är bindande;
• Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska    
 person beaktas;
•  Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna     
 anmälningssedel;
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
  lämnas utan avseende;
• VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid
  inlämnandet av denna anmälningssedel;
• Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan
 inte garanteras;

• Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras;
• Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte
 garanteras;
• Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras;
• Genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigas
 Brandworld Sverige AB, att för undertecknads räkning verkställa teckning   
 avaktier  enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av Styrelsen   
 i Brandworld Sverige AB  (publ) i februari 2010.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT
Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (gata, box, e dyl) Telefon dagtid

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige)

E-post Ort och datum

Emissionen är i sin helhet, utan kostnad för bolaget, garanterad 
av Svenska Generationsskiften AB (publ)




