
WRSD och Odd Molly fastslår
tillträdesdatum samt ny styrelse
föreslås i WRSD
We aRe Spin Dye (WRSD) AB publ (”WRSD”) och Odd Molly International AB publ
(”OM”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”OMS”).
Samtidigt meddelas även förslag till ny styrelse i WRSD.

WRSD och OM har överenskommit att 1 juli ska vara tillträdesdag för WRSD:s förvärv av
OMS. Försäljningen är sedan tidigare godkänd av bolagsstämma i OM och styrelsen i WRSD
avser fatta beslut om emission av vederlagsaktierna under gällande bemyndigande inför
tillträdet.

Samtidigt föreslår nuvarande största ägare i WRSD, Christian Rasmussen, med stöd av
tillkommande storägare från OM att årsstämman i WRSD den 23 juni ska välja ny styrelse i
WRSD bestående av Christian Rasmussen (omval), Johan Mark (nyval), Christina Tillman
(nyval) samt Dennis Lundquist (nyval). En längre beskrivning av de nya ledamöterna med
relevant bakgrund kommer att finnas tillgängliga på WRSD:s hemsida senast två veckor före
årsstämman.

WRSD låter slutligen meddela att eventuellt namnbyte på bolaget, vilket indikerats i tidigare
pressmeddelande, är under utredning och att beslut om detta kommer att fattas på extra
bolagsstämma efter slutförd varumärkesundersökning m.m. Bolaget och den nya koncernen
fortsätter därmed tillsvidare att arbeta under namnet WRSD.

WRSD:s VD Andreas Andrén kommenterar transaktionen ”Det är enormt kul att nu formellt ta
steget och tillträda aktierna i Odd Molly Sverige och därmed börja byggandet av en ny koncern
med starkt fokus på hållbarhet samt både tech- och modekompetens inhouse. Jag ser fram
emot att nu börja den resan med stöd från den nya styrelsen. Vi ser även att trenden med
OMS resultatupphämtning samt starka digitala försäljning verkar hålla i sig, vilket än mer gör
att förvärvet känns helt rätt”.

OM:s styrelseordförande Patrik Tillman kommenterar affären ”Även vi ser fram emot att nu dels
formellt slutföra affären och därmed renodla fastighetsverksamheten i OM, dels få vara med
som aktieägare i den koncern som ska byggas upp i WRSD:s regi.”

För ytterligare information

Andreas Andrén, VD We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), andreas@spindye.com, +46 736 79 14 75

Om We aRe Spin Dye

Bolaget  är  ett  svenskt  cleantech-bolag  som tillhandahåller  och  erbjuder  en  teknik  och  plattform för
produktions-  och kvalitetskontroll  som möjliggör  för  aktörer  inom mode-  och konfektionsindustrin  att
kraftigt  reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att  etablera en ny, hållbar och transparent
standard  för  färgning  av  syntetiska  textilier  inom  mode  och  konfektionsindustrin  på  ett  enkelt  och
användarvänligt sätt.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.
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