
Beslut om fastställt ackord i dotterbolaget We International AB den
28 september 2018
Stockholm, Sverige, 1 oktober 2018

Stockholms tingsrätt avkunnade den 28 september beslut om att fastställa ackordet i dotterbolaget We International AB:s
företagsrekonstruktion som påbörjades den 23 november 2017 samt att företagsrekonstruktionen ska upphöra i samband med att
beslutet vinner laga kraft den 19 oktober. Ackordet innebär att bolagets externa skulder om ca sju och en halv miljon kronor skrivs
ned med 75 % till knappt två miljoner kronor som ska utbetalas till borgenärerna inom ett år.

Rekonstruktionen av We International AB har varit en lång och kostsam process som har resulterat i åtskilliga utmaningar i
affärsverksamheten under det gångna året. WeSC är mycket glada över att den här fasen i bolagets historia har kommit till ett
avslut och ser fram emot att börja 2019 med en avsevärt förbättrad balansräkning och att bolaget nu kan fokusera på att åter
bygga upp verksamheten.

Även i WeSC AB har överenskommelser träffats med borgenärer sedan tidigare om nedskrivning av fordringar. Koncernens
totala skulder kommer att minskas med ytterligare drygt två miljoner kronor vilket kommer att ha en positiv påverkan på
koncernens resultat under det andra halvåret 2018, vilket kommunicerades den 25 juni 2018.

"Det är uppenbart att detta kommer att ha positiv effekt på resultatet, vilket kommer att avspeglas under andra halvåret 2018. Vi
har anpassat kostnader på ett sätt som gör att vi kan nå lönsamhet redan vid relativt låga försäljningsvolymer. Nu återstår arbetet
med att bygga upp försäljning och marginaler med en affärsstrategi som inte enbart bygger på enskilda distributörer på enskilda
marknader. Det är visserligen en utmaning i nuvarande klimatet på retailmarknaden men förutsättningarna för att lyckas är bättre
än på flera år”. -säger Marcus Hyltbring VD/Försäljningschef, We international AB. 

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhets- och aktieägarfrågor: Marcus Hyltbring, VD/Försäljningschef, We international AB, +46 8 121 344 32

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 07.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden
under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
tel. +46 8 503 015 50. 


