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WYA Holding AB till Nasdaq Stockholm First North  
 
WYA Holding AB (publ) har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blir 
den 22 april. På www.wyaholding.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.  
 
WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers 
och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter över hela världen. Bland grundarna 
återfinns bl a Bea Åkerlund, en av världens ledande och mest kända stylister och kostymörer, som under sin 
karriär arbetat med flera av världens mest kända artister - bl a Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rhianna och 
Britney Spears. 
7 
Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen 
Shop@WHOYOUARE. Kring denna har det sociala nätverket och affärsverktyget Network@WHOYOUARE 
samt showroomet The Residency@WHOYOUARE byggts upp med målet att stötta e-handelsförsäljningen, 
men också generera egna intäkter. 
 
”Vårt mål är att etablera plattformen WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion, huvudsakligen 
online men även i fysiska kanaler. Till våra största styrkor hör dels förmågan att attrahera framstående 
designers, stylister och andra trendsättare inom fashion och mode, dels förmåga till integration mellan 
fysiska och digitala kanaler”, säger Tori Skoglund, VD för WYA Holding.   
 
Shop@WHOYOUARE är en onlinebaserad marknadsplats för mode och fashion. Genom Shop@WHOYOUARE 
möjliggörs för designers och varumärken att skapa sina egna online-butiker och genom dessa marknadsföra 
och sälja kollektioner till slutkonsumenter över hela världen. I mitten av april 2015 var cirka 300 butiker 
anslutna till Shop@WHOYOUARE. 
 
Network@WHOYOUARE är ett socialt nätverk och affärsverktyg för professionella aktörer inom mode och 
fashion. Här ges designers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare m.fl. möjlighet att skapa 
profilsidor och därigenom visa upp och marknadsföra kollektioner eller tjänster. Avancerad sökfunktionalitet 
gör det möjligt för världens ledande stylister, creative directors och andra trendsättare att snabbt och 
effektivt söka specifika designers, plagg, accessoarer eller tjänster inom utvalda områden. 
 
The Residency@WHOYOUARE är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los Angeles. I 
showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande designers, både 
etablerade och nya, delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a 
smycken, hattar och skor. I mitten av april 2015 var drygt 40 designers representerade genom The 
Residency@WHOYOUARE. 
 
WYA Holding har 6 760 500 utestående aktier varav 650 000 A-aktier (10 röster) och 6 110 500 B-aktier (en 
röst). Det är bolagets B-aktier som upptas till handel på Nasdaq Stockholm First North.  
 
För mer information, besök WYA Holdings webbplats - www.wyaholding.com - eller kontakta:  
Tori Skoglund, VD WYA Holding AB (publ) Erik Nerpin, Styrelseordförande 
tori@whoyouare.com  erik.nerpin@advokatnerpin.com 
Tel: 08-555 408 00 / 0708 17 49 39  Tel: 070 620 73 59 
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