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Licensavtal tecknade för underkläder och KIDS samt nylanseringar i Norden och UK 
 
Perioden 1 januari 2017 - 30 september 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 73,3 MSEK (101,2).  
• Bruttomarginalen uppgick till 37,7 procent (45,3). 
• Rörelseresultatet uppgick till -28,7  MSEK (-28,9). 
• Resultat efter skatt uppgick till -35,5 MSEK (-33,7), motsvarande -0,27 SEK per aktie (-0,42). 
• Eget kapital uppgick till -16,5 MSEK (12,9), motsvarande -0,07 SEK (0,13) per aktie före/efter 

utspädning. Soliditeten var negativ (11,8), respektive 82,5 procent (73,2) i moderbolaget. 
• Periodens kassaflöde uppgick till -6,4 MSEK (-2,3). Koncernens likvida medel uppgick till 1,5 

MSEK den 30 september 2017 (2,9). Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 9,1 MSEK 
(25,7). 

  

Tredje kvartalet 1 juli 2017 - 30 september 2017  
• Nettoomsättningen uppgick till 20,0 MSEK (39,4).  
• Bruttomarginalen uppgick till 33,6 procent (41,1). 
• Rörelseresultatet uppgick till -6,9 MSEK (-9,5). 
• Resultat efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-10,2), motsvarande -0,05 SEK (-0,09) per aktie 

före/efter utspädning. 
 
Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång 
 
• Omsättningstappet mot föregående år förklaras till störst del av försäljningen av dotterbolaget The 

Shirt Factory AB. Den övriga verksamheten är i linje med förväntningarna men hittills har nya 
försäljningskanaler inte kompenserat för avvecklingarna inom distributörsverksamheten. Även den 
lägre bruttomarginalen förklaras av denna försäljning. 
 

• WeSC har under och efter perioden tecknat två nya licensavtal avseende KIDS och underkläder. 
Båda avtalen är med aktörer som har stora återförsäljarnätverk inom respektive affärsområde. 
Bolaget har för närvarande diskussioner kring ytterligare licensavtal inom andra affärsområden. 

 
• Säljorganisationen har under perioden ingått agentavtal i Norge, Danmark, Finland och UK. 

Förflyttning i affärsmodellen att gå från distributörsdrivna marknader till agentverksamhet kommer 
att stärka upp marginalerna ytterligare och ge bolaget bättre kontroll över affärerna. 

 
• Försäljningstrenden i E-handel har utvecklats positivt i relation till föregående år och bolaget 

fortsätter att satsa på utvecklingen av E-handeln. En flytt av den nordamerikanska delen av E-
handelsförsäljningen pågår för att kunna erbjuda mer attraktiva leveransvillkor för kunden lokalt. 

 
• I augusti genomförde bolaget en företrädesemission med ett tillskott på 26,3 MSEK efter 

emissionskostnader. 
 

• Som ett resultat av utmaningarna i förflyttningen från en distributörsdriven verksamhet har 
styrelsen beslutat att ansöka om rekonstruktion i WeSC ABs dotterbolag We International AB som 
huvudsakligen bedrivit denna verksamhet. 

 
VD har ordet   
Det är ett omfattande förändringsarbete som har genomförts för att sätta den nya organisationen. Vi 
har lagt grunden för en effektivare organisation anpassad till bolagets förutsättningar. Vi arbetar 
samtidigt med att stärka vårt varumärke och anpassa detta till vår tids syn på streetwear. Den nya 
organisationen har arbetat med att gå från en distributörsdriven säljorganisation till att vara en mer 
återförsäljardriven organisation. Detta har medfört såväl försäljningstapp som ökade kostnader men 
ledningen har bedömt att detta varit nödvändigt för att klara en allt mer konkurrensutsatt 
marknadssituation. Försäljningen av förorder för vår/sommar 2018 ökade 20% för den 
nordamerikanska marknaden jämfört med föregående år och bruttomarginalen för kollektionen är 
generellt högre för alla marknader. Förberedelser för höst- och vinterkollektionen 2018 har varit fokus 
för organisationen under Q3 och försäljningen av denna kollektion börjar via de nya säljkanalerna i 
mitten av december. 
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VERKSAMHETEN I KORTHET 
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder 
och accessoarer inom segmentet premium 
streetwear på den internationella marknaden 
under varumärket WeSC (We are the 
Superlative Conspiracy).  
 
Varumärket finns för närvarande representerat i 
14 länder, där försäljningen sker dels genom 
egna butiker och distributörsdrivna 
konceptbutiker samt genom återförsäljare.  
 
Bolaget har det senaste året minskat antalet 
distributörer och har idag kvar ett fåtal. 
Försäljningstappet de senaste fyra åren för 
WeSC är i allt väsentligt hänförligt till 
distributörsverksamheten som för 2017 bedöms 
omfatta mindre än 20 procent av omsättningen. 
För 3 år sedan var motsvarande siffra 80 
procent av omsättningen.  
 
Expansionen och den framtida tillväxten 
kommer att genereras genom positionering mot 
varuhus- och multibrand butikskedjor, vilket ger 
en högre genomsnittsorder per återförsäljare, 
och i viss utsträckning genom etablering på nya 
marknader.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 Jan-Dec 2016

Nettoomsättning, MSEK 20,0 39,4 73,3 101,2 123,2

Bruttomarginal % 33,6 41,1 37,7 45,3 41,5

Rörelseresultat, MSEK -6,9 -9,5 -28,7 -28,9 -70,4

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat före skatt, MSEK -7,3 -10,2 -35,7 -33,7 -70,9

Resultat per aktie, SEK -0,05 -0,09 -0,27 -0,42 -0,8
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WeSC har som strategi att själva ansvara för 
distributionen på större utvalda marknader. I 
USA är de största enskilda kunderna Saks, 
Bloomingdales och Nordstroms. I Sverige 
återfinns Åhléns bland de större kunderna.  
 

 
 
WeSC har idag ett tiotal egna och 
distributörsdrivna konceptbutiker runt om i 
världen (såsom Lyon, Hossegor, två butiker i 
Aten, Thessaloniki, Umeå, Örebro) samt egna 
butiker i Stockholm och New York. 
 
WeSC har ingen egen produktion utan 
använder sig av externa leverantörer. Dessa 
finns idag främst i Portugal, Turkiet, Kina samt 
Bangladesh.  
 
 
 
 
 
 
 

 
KOMMENTAR AVSEENDE PERIODEN JULI-
SEPTEMBER 2017 
Stort fokus i perioden har varit att fortsätta 
arbetet med att bearbeta och utveckla utvalda 
marknader. Aktiviteter för att stärka 
organisationen och samarbetet mellan 
företagets olika funktioner fortsätter enligt plan. 
Ytterligare varslingar har gjorts under perioden 
för att anpassa kostnaderna till kommande 
försäljningsprognoser.  
 
Försäljningen på den nordamerikanska 
marknaden fortsätter att utvecklas positivt och 
bolaget har ingått avtal med en ny distributör i 
Kanada. Bolaget har även tecknat två nya 
licensavtal gällande underkläder, strumpor och 
sovplagg samt KIDS som är en ny 
produktkategori.    
 
Bolaget fortätter utvecklingen av den brittiska 
marknaden genom nya samarbeten med 
återförsäljare. 
 
Bolaget har stärkt upp med ny CFO som är på 
plats sedan slutet av kvartalet. 
 
Under perioden har även stort fokus lagts på 
förberedelserna av höst- och vinterkollektionen 
2018 som kommer att börja säljas in i mitten av 
december 2017. 
  
Kostnadsbesparingar har gjorts i form av 
effektivare organisation och översyn av 
löpande kostnader. 
 
Framöver kommer fokus att vara på utvalda 
nyckelmarkader, butiker och egen e-handel 
samt utforska möjligheter till fler licensavtal. 
Bolagets utveckling är fortsatt beroende av 
punktliga leveranser och välfungerande logistik. 
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INTÄKTER 
Koncernens försäljning 
WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av 
försäljning till egen distribution (grossist-
verksamhet) i Sverige och USA samt till 
internationella samarbetspartners. Tre koncept-
butiker drivs i egen regi i Sverige och USA.  
 
Koncernens nettoomsättning uppgick under 
perioden januari 2017 - september 2017 till 
73,3 MSEK (101,2). Koncernens 
nettoomsättning uppgick under det tredje 
kvartalet juli 2017 - september 2017 till 20,0 
MSEK (39,4). 
. 
Försäljning Egna marknader 
Försäljningen på egna marknader uppgick 
under perioden januari 2017 – september 2017 
till 62,4 MSEK (78,2). Försäljningen på egna 
marknader uppgick under det tredje kvartalet 
juli 2017 – september 2017 till 16,2 MSEK 
(28,8).  
 
Försäljning Distributör 
Försäljningen till distributörer uppgick under 
perioden januari 2017 – september 2017 till 
10,9 MSEK (23,0). Försäljningen till 
distributörer uppgick under det tredje kvartalet 
juli 2017 – september 2017 till 3,8 MSEK 
(10,6).  
 
KOSTNADER OCH RESULTAT 
Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under 
perioden januari 2017 – september 2017 till 
37,7 procent (45,3). Koncernens 
bruttovinstmarginal uppgick under det tredje 
kvartalet juli 2017 – september 2017 till 33,6 
procent (41,1). 
 
Omstruktureringskostnader påverkar kvartalet 
med 0,7 MSEK. 
 
Koncernens rörelseresultat för perioden januari 
2017 – september 2017 uppgick till –28,8  

 
MSEK (-28,9). För perioden juli 2017 – 
september 2017 var rörelseresultatet –6,9 
MSEK (-9,5).  
 
Försäljning av dotterbolaget The Shirt Factory 
AB genomfördes per 2017-06-30. Reavinst från 
avyttringen uppgick till 8,1 MSEK i koncernen. 
Den redovisas som en övrig intäkt i 
resultaträkningen. The Shirt Factory´s 
nettoomsättning under perioden jan – juni 2017 
ingår med 21,7 MSEK (23,9) och resultat från 
The Shirt Factory AB ingår i koncernen med -
1,6 MSEK. 
 
Resultat efter skatt för perioden januari 2017 – 
september 2017 uppgick till -35,6 MSEK (-33,7) 
och resultat per aktie före/efter utspädning till -
0,27 SEK (-0,42). Resultat efter skatt för 
perioden juli 2017 – september 2017 uppgick 
till -7,3 MSEK (-10,2) och resultat per aktie 
före/efter utspädning till -0,05 SEK (-0,09).   
 
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 1,5 MSEK (2,9). 
 
Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen 
uppgående till 9,1 MSEK (25,7), inklusive 
volymberoende factoring. 
 
Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital 
uppgick under året till -7,9 MSEK (-30,6). 
Koncernens totala kassaflöde uppgick under 
samma period till -6,4 MSEK (-2,3). 
 
Räntebärande skulder uppgick vid periodens 
utgång till 42,5 MSEK (70,0) varav 41,3 MSEK 
(53,9) avser kortfristiga rörelsekrediter. 
 
Efterställt lån med garanterad konvertering som 
redovisas inom eget kapital är också 
räntebärande och uppgår till 1,2 MSEK. 
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Eget kapital uppgick vid periodens utgång till  
-16,5 MSEK (-12,9). Eget kapital i 
moderbolaget uppgick till 40,1 MSEK (70,1). 
 
Triangle Capital har tidigare påkallat 
skiljeförfarande mot WeSC gällande 
minimiersättning enligt ett från 2012 
undertecknat Engagement Letter. Beloppet 
uppgår till USD 720 000. WeSC har bestridit 
kravet. Det är i nuläget inte möjligt att uttala sig 
om utgången av detta förfarande. 
 

 
  
Bolaget har genomfört en företrädesemission 
som har tillfört 26,3 MSEK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Förflyttningen som skett från en 
distributörsdriven verksamhet har drabbat det 
operativa dotterbolaget We International AB 
med minskad försäljning och kundförluster. 
Ansökan om rekonstruktion har därför gjorts 
den 23 november. 
 
Johan Lindwall, som varit styrelseledamot och 
även haft ett operativt engagemang utöver 
styrelseuppdraget, har lämnat styrelsen och det 
operativa uppdraget har avslutas. 
 
WeSC gör en nylansering av varumärket i 
Storbritannien genom att öppna en pop-up-
butik i London på 59 Redchurch Street i 
Shoreditch. Butiken är ett sammarbete med vår 
nya agent, New Beach Retail Ltd i 
Storbritannien. 
 
I november utförs en sample sale/utförsäljning 
av gamla varor på huvudkontoret i Stockholm 
för att minska lager och stärka kassan 
 
Under tredje kvartalet 2017 har de finansiella 
parametrarna enligt avtalet med kreditgivaren 
ej uppnåtts vilket medfört att bolaget har begärt 
s.k. waiver från kreditgivaren. Det är en tillfällig 
acceptans för bristen. Bolaget inväntar 
förnärvarande bankens besked i denna del.  
Bolagets fortsatta finansiering är beroende av 
att nuvarande nivå på bankfinansiering 
bibehålls och bolaget kommer under 2017 
fortsatt vara beroende av att eventuella avsteg 
från avtalade särskilda villkoren accepteras av 
kreditgivaren. 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
För att säkerställa det kortsiktiga 
likviditetsbehovet har WeSC erhållit lån om 1,2 
MSEK från styrelsens ordförande Theodor 
Dalenson.  
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I enlighet med vad som beslutades på 
årsstämman den 23 maj 2017 har aktierna i  
 
The Shirt Factory avyttrats i enlighet med 
villkoren i låneavtalet till lånekonsortiet. 
Betalning skedde genom kvittning av det 
lämnade lånet samt upplupen ränta per den 30 
juni 2017.  
 
Vissa större aktieägare, däribland 
styrelseledamöter och närstående, 
förskotterade emissionslikvid i samband med 
att beslutet om företrädesemission fattades. 
Dessa förskott har konverterats till aktier i 
samband med företrädesemissionen. 
 
Johan Lindwall, tidigare styrelseledamot i 
WeSC har sedan den 23 maj 2017 varit 
verksam som advokat och är delägare vid J. 
Lindwall Law Group Advokatbyrå AB. Johan 
Lindwall har varit arbetande styrelseledamot 
och har erhållit marknadsmässig ersättning för 
nedlagd tid avseende operativt arbete utöver 
styrelsearvode. Han har även tillhandahållit 
affärsjuridisk rådgivning till Bolaget. Tjänsterna 
har upphandlats på marknadsmässiga villkor 
och har inte varit knutna till Johan Lindwall som 
person och ligger utanför det uppdrag som 
Johan Lindwall utfört inom ramen för sitt 
styrelseuppdrag för vilket han uppburit 
styrelsearvode i likhet med övriga 
styrelseledamöter i bolaget. 
 
INVESTERINGAR 
Koncernens investeringar under perioden 
uppgick till totalt 0,3 MSEK (1,7) varav 0,1 
MSEK (1,7) avser materiella anläggnings-
tillgångar. 
 
PERSONAL 
Antalet heltidsanställda på balansdagen 30 
september 2017 uppgick till 19 personer (74). I 
siffran för föregående år ingår personal från 
The Shirt Factory AB (38).  

 
MODERBOLAGET 
Moderbolaget hade under perioden januari - 
september en försäljning om 3,4 MSEK (0,0). 
Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-4,4).  
 
Balansomslutningen uppgick till 48,6 MSEK 
(95,9), varav eget kapital utgjorde 40,1 MSEK 
(70,1). Likvida medel i moderbolaget uppgick till  
0,2 MSEK (0,5). Moderbolagets investeringar 
under perioden uppgick till 0 MSEK (0,1). 
 
VALUTAHANTERING 
Valutakursförändringar påverkar WeSCs 
resultat främst genom att försäljning och inköp 
görs i olika valutor. Eftersom WeSCs 
redovisningsvaluta är den svenska kronan, och 
inköpen främst sker i amerikanska dollar och 
euro, samtidigt som en väsentlig andel av 
försäljningen sker i andra valutor än den 
svenska kronan, är WeSC exponerat för en 
valutatransaktionsrisk avseende svenska 
kronor mot amerikanska dollar och euro. Då 
WeSC har dotterbolag i USA och England finns 
dessutom en omräkningsrisk i dessa 
dotterbolags resultat, tillgångar och skulder 
hänförlig till respektive bolags lokala valuta. 
WeSC har inte någon valutasäkring.  
 
Valutarisken reduceras delvis då stor andel av 
inköp och försäljning sker i samma valuta. 
 
SÄSONGSVARIATIONER 
Klädbranschen generellt sett är påverkad av 
säsongsvariationer på grund av olika 
kollektioner och olika försäljningsperioder. I 
WeSC-koncernen är overhead kostnaderna 
relativt konstanta under räkenskapsåret, medan 
försäljningsvolymer och produktionskostnader 
varierar mellan kvartalen.  
 
WeSCs försäljningsutveckling ska därför bäst 
ses över en längre tidsperiod. 
Säsongsvariationer påverkar även bolagets 
rörelseresultat och likviditet. 
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FRAMTIDSUTSIKTER 
Bolagets långsiktiga målsättning är att nå en 
årlig försäljningstillväxt om 15 procent i lokala 
valutor och en rörelsemarginal om minst 10 
procent.  
 
 
 

 
 
 
 
WeSC-AKTIEN 
Antalet aktieägare uppgick per den 30 
september 2017 till 3 395 (2 357). Antalet aktier 
var vid periodens utgång 222 695 988 (114 882 
751). WeSC listades i november 2010 på First 
North Premier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernredovisningen har i denna delårs-
rapport, i likhet med årsbokslutet för 2016, 
upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de har  
 
antagits av EU, och den svenska 
årsredovisningslagen. Moderbolagets redo-
visning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer. 
 
Denna delårsrapport för koncernen har 
upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.  
 
För koncernen och moderbolaget har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats som i årsredovisningen för 2016. Nya 
eller omarbetade IFRS-standarder under 2017 
har inte påverkat koncernen och moderbolaget 
under perioden. 
 
Koncernen tillämpar samma redovisnings-
principer såsom de har beskrivits i 
årsredovisningen för 2016. Nya redovisnings-
rekommendationer som godkänts för 
tillämpning inom EU bedöms inte att få någon 
effekt för WeSCs räkenskaper. 
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DEFINITIONER NYCKELTAL 
Soliditet (%): 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

Kassalikviditet (%):  
Omsättningstillgångar exkl. lager i förhållande till kortfristiga 
skulder 

Avkastning på eget kapital (%):  
Nettovinsten i förhållande till genomsnittligt eget kapital 
under perioden 

Avkastning på totalt kapital (%):  
Resultat efter finansnetto i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning under perioden 

Resultat per aktie (SEK):  
Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier under 
perioden 

Eget kapital per aktie (SEK):  
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med totalt antal 
utestående aktier vid periodens utgång 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN OCH 
ÖVRIG INFORMATION 
 

o Bokslutskommuniké och delårsrapport 
för fjärde kvartalet publiceras den 23 
februari 2018. 

 
Stockholm den 24 november 2017 
WeSC AB (publ) 
 
Styrelsen 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av 

bolagets revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV: 
 
Aktieägarfrågor: 
 
Styrelseordförande, Theodor Dalenson 
+46 8 545 01750 
 
Verksamhetsfrågor: 
VD Joseph Janus +1 917 826 4031 
 
BOLAGETS ADRESS 
WeSC AB (publ) 
Humlegårdsgatan 14 
114 41   Stockholm 
 
E-mail: ekonomi@wesc.com 
Hemsida: www.wesc.com 
 
BOLAGSUPPGIFTER 
Org nr 556578-2496  
Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms 
kommun 
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Resultaträkning-koncernen 
 

(MSEK) 
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

 Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 JAN-DEC 2016 

 Nettoomsättning 20,0 39,4 73,3 101,2 123,2 

 Övriga rörelseintäkter/kostnader  0,3 0,1 8,4 0,7 2,2 

 Summa försäljning 20,3 39,5 81,7 101,9 125,4 

 Handelsvaror -13,3 -24 -45,9 -56,4 -72,1 

 Övriga externa kostnader -7,8 -12,5 -35,9 -36,7 -62,8 

 Personalkostnader -5,9 -11,8 -26,8 -35,0 -43,3 

 Avskrivningar -0,2 -0,7 -1,9 -2,7 -17,6 

 Rörelseresultat före finansnetto -6,9 -9,5 -28,8 -28,9 -70,4 

 Finansnetto -0,4 -0,7 -6,9 -4,8 -0,5 

 Resultat före skatt -7,3 -10,2 -35,7 -33,7 -70,9 

 Skatt 0 0 0,1 0 0,6 

 Periodens resultat -7,3 -10,2 -35,6 -33,7 -70,3 

 
       Periodens resultat per aktie före/efter 
utspädning, SEK -0,05 -0,09 -0,27 -0,42 -0,8 

 Genomsnittligt antal aktier under 
perioden 161.758.071 79.391.854 130.679.562 79.391.854 88.313.063 

  
Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
 
Koncernens rapport över totalresultatet 
 

 
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

  Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 JAN-DEC   
2016 

Periodens resultat -7,4 -10,2 -35,5 -33,7 -70,3 

 

     Övrigt totalresultat 

 
Omräkningsdifferenser 2,3 0 6,4 -0,3 -5,0 

Kursdifferens utvidgad investering -2,3 0,2 -6,4 0 3,2 

Uppskjuten skatt kursdifferens utvidgad 
investering 0,7 0 1,4 0 -0,7 

Totalresultat för perioden -6,7 -10,0 -34,1 -34 -72,8 

      
Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 
1) I övriga rörelsetäkter ingår realisationsresultat på 8,1 MSEK avseende försäljning av The Shirt Factory AB. 
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Balansräkning- koncernen 
      2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar   0,3 25,7 12,3 

Materiella anläggningstillgångar   1,9 4,6 4,5 

Övriga anläggningstillgångar     8,8 19,6 10 

S:a anläggningstillgångar   11,0 49,9 26,8 

Omsättningstillgångar           

Varulager   18,0 36,7 33,3 

Kundfordringar   20,6 28,2 20,5 

Övriga omsättningstillgångar   3,6 11,7 7,1 

Likvida medel     1,5 2,9 8,1 

S:a omsättningstillgångar     43,8 79,5 69,0 

S:a tillgångar     54,8 129,4 95,8 

 
     EGET KAPITAL OCH SKULDER 

(MSEK)      

      
Eget kapital   -16,5 15,3 -8,8 

Avsättningar   0 0 2 

Långfristiga skulder   1,2 3,6 2,1 

Leverantörsskulder   21,2 37,3 28,4 

Lån från närstående   1,2 16,2 19,7 

Övriga kortfristiga skulder     47,7 57 52,4 

S:a eget kapital och skulder     54,8 129,4 95,8 

 
Förändring av eget kapital-koncernen 
 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

(MSEK) Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 JAN-DEC   
2016 

Vid periodens ingång -36,1 -10,9 -8,7 -15,6 -15,7 

Värde konverteringsrätt - - - - 0,1 

Efterställt lån konverteringsrätt - - - - 15,7 

Nyemission 27,0 37,0 27,0 66,6 66,7 

Emissionskostnader -0,7 -3,2 -0,7 -4,4 -2,7 

Totalresultat för perioden -6,7 -10,0 -34,1 -33,7 -72,8 

S:a eget kapital vid periodens utgång -16,5 12,9 -16,5 12,9 -8,7 

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Kassaflödesanalys-koncernen 

(MSEK) 
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 
2017 

Jan-Sep 
2016 

JAN-DEC   
2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -7,2 -12,2 -39,0 -32,6 -47,8 

Förändring av rörelsekapital -12,6 -29,3 -7,9 -30,6 -6,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19,8 -41,5 -46,9 -63,2 -54,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -1,1 1,3 -1,7 -1,3 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -19,9 -42,6 -45,6 -64,9 -55,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19,9 42,2 39,2 62,6 58,8 

Periodens kassaflöde 0,0 -0,4 -6,4 -2,3 3,2 

 
Nyckeltal-koncernen 

 
3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

  Jul-Sep 2017 Jul-Sep 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 JAN-DEC   
2016 

Soliditet, % neg 11,8 neg 11,8 neg 

Kassalikviditet, % 39,6% 41,6% 39,6% 41,6% 35,5% 

Bruttovinstmarginal, % 33,6% 41,1% 37,7% 45,3% 41,5% 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg 

Antal aktier vid periodens utgång 222.695.988 114.882.751 222.695.988 114.882.751 114.882.751 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 161.758.071 79.391.854 130.679.562 79.391.854 88.313.063 

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,05 -0,12 -0,27 -0,42 -0,80 

Eget kapital per aktie, SEK -0,07 0,13 -0,07 0,13 -0,08 

Resultat per aktie har beräknats utifrån befintliga antal aktier, exklusive aktier från konvertering konvertibel, vilket inte har registrerats. 
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Moderbolagets resultaträkning 
(MSEK)   9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN 

      Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016 Jan-Dec   
2016 

Nettoomsättning   3,4 - 2,5 

Summa försäljning     3,4 - 2,5 

Övriga externa kostnader   -5,0 -2,6 -6,0 

Personalkostnader   -0,2 -1,8 -1,7 

Avskrivningar     -0,1 0,0 -0,2 

Rörelseresultat före finansnetto   -2,0 -4,4 -5,4 

Resultat från andelar i koncernföretag     4,6 - - 

Övriga finansiella poster     -1,4 -1,3 -0,6 

Resultat efter finansnetto     1,2 -5,7 -6,0 

Koncernbidrag     -19 -5,0 -59,9 

Skatt     - - - 

Periodens resultat   -17,8 -10,7 -65,9 
 

Moderbolagets balansräkning 
(MSEK)     2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar   0,2 0,3 0,3 

Andelar i koncernföretag   23,6 43,4 47,7 

Långfristiga fordringar koncernföretag     19,9 13,3 19,0 

S:a anläggningstillgångar   43,7 57,0 67,0 

Omsättningstillgångar           

Övriga omsättningstillgångar   4,7 38,4 1,8 

Likvida medel     0,2 0,5 5,4 

S:a omsättningstillgångar     4,9 38,9 7,2 

S:a tillgångar     48,6 95,9 74,2 

 
     EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK)      

      
Eget kapital   40,1 70,1 31,7 

Långfristiga skulder   1,2 - 1,2 

Leverantörsskulder   3,4 4,2 4,7 

Skulder till koncernföretag   - - 13,8 

Övriga kortfristiga skulder     3,9 21,6 22,8 

S:a eget kapital och skulder     48,6 95,9 74,2 
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WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 03. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för 

offentliggörande den 24 november 2017 kl 08:10. 
 

Rörelsesegment i  MSEK

Koncernens resultaträkn
WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensamma Totalt

WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensamma Totalt

Nettoomsättning 16,2 3,8 20,0 28,8 10,6 39,4

Avskrivning -0,2 -0,6 -0,8 -0,7 -0,7

Rörelseresultat -15,0 -15,0 -9,0 -9,0

Koncernens resultaträkn
WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensamma Totalt

WeSC Egna
 Marknader

WeSC 
Distributör

Koncern-
gemensamma Totalt

Nettoomsättning 62,4 10,9 73,3 78,2 23,0 101,2

Avskrivning -1,1 -0,8 -1,9 -2,7 -2,7

Rörelseresultat -36,9 -36,9 -28,3 -28,3

Januari - September Januari - September

2017 2016
Juli-September Juli-September

2017 2016
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