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Moment Group erhåller teckningsförbindelse om
8 100 420 kronor och offentliggör avsikt att föreslå att
årsstämman beslutar att genomföra en fullt
säkerställd riktad nyemission om 8 100 420 kronor till
Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag samt
säkrar finansiering om 12 miljoner kronor genom en
lånefacilitet
Som ett led i att säkerställa rörelsekapital för bolaget för det närmaste kvartalet avser
styrelsen att föreslå att årsstämman beslutar om en säkerställd riktad nyemission om
5 400 280 aktier. Bolaget har idag erhållit en teckningsförbindelse om 8 100 420 kronor
från Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag och styrelsen avser föreslå att
årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om en riktad
emission till Johan von Essen och Hans Thyrén genom bolag. Styrelsen kommer att föreslå
en teckningskurs om 1,50 kronor och att 5 400 280 aktier emitteras, vilket medför att
aktiekapitalet ökas med 2 700 140 kronor till 16 200 844,50 kronor och medför en ökning
av antalet aktier och aktiekapitalet med knappt 20 procent vilket motsvarar en utspädning
om ca 16,6 procent. Bolaget tillförs 8 100 420 kronor i teckningslikvid.
Teckningskursen är satt efter förhandling med investeraren med utgångspunkt i aktiens
viktade genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission är möjlig att
genomföra med kort varsel och till en lägre kostnad. I kombination med den finansiering
den nya ägaren kommer in med, som redogörs för nedan, ger emissionen bolaget
förutsättningar att arbeta sig igenom den kris branschen nu genomgår. Som tidigare
meddelats har styrelsen för Moment Group beslutat att skjuta upp årsstämman och
kommer att återkomma med datum för årsstämman. Aktieägare representerande ca 40
procent av antalet röster i bolaget har åtagit sig att rösta för den riktade emissionen på
bolagsstämman, som måste godkännas av två tredjedelar av rösterna representerade på
bolagsstämman.
Som en åtgärd för att stärka koncernens likviditetsposition har Moment Group sedan en
tid tillbaka utvärderat förutsättningarna för att erhålla en rörelsefinansiering från en eller
flera externa finansiärer. Bolaget har nu ingått ett avtal med Johan von Essen och Hans
Thyrén genom bolag samt med Engströms Trä i Brynje AB om ett lån om 12 miljoner kronor
i syfte att finansiera bolagets löpande verksamhet (”Lånefaciliteten”). Lånefaciliteten har
en årlig ränta om sex procent, en löptid om tolv månader och är säkerställd i form av
aktiepant i bolagets dotterbolag, Conciliance AB. Då Engströms Trä i Brynje AB äger ca
15,9 procent av rösterna i bolaget är Lånefaciliteten i förhållande till Engströms Trä i
Brynje AB villkorad av bolagsstämmans godkännande. Vidare är Lånefaciliteten villkorad
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av att bolagsstämman beslutar om att genomföra den riktade emissionen till Johan von
Essen och Hans Thyrén genom bolag senast den 30 juni 2020.
–

Det känns positivt att ha arbetat fram ett första steg på finansieringslösning
som också stärker kapitalet i bolaget. Det ger förutsättningar att fortsätta det
intensiva arbete som pågår med fokus på aktiviteter kring att minska
kostnadsbasen och att stärka balansräkningen på längre, säger Josefin Dalum,
tf VD/Koncernchef för Moment Group.

–

Framåt innebär det ett intensivt arbete med fortsatta diskussioner med aktörer
kopplat till bolagets finansiering såväl som fortsatta förhandlingar med
motparter på kostnadssidan för att kunna ta bolaget igenom den kris hela
upplevelsebranschen nu befinner sig i, fortsätter Josefin Dalum.

För ytterl igare information, vänligen kontakta:
Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com, 0703-94 80 92
Martin du Hane, interim Group CFO Moment Group
Martin.duHane@momentgroup.com, 0721-64 85 65
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com
Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den11 april 2020 klockan 16.00 CEST.
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Moment Group i korthet
Omsättning: 956 msek
Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom
upplevelseindustrin
Affärsområden: Event, Immersive Venues & Live Entertainment
Börslista: Nasdaq Stockholm, Main Market
Antal aktieägare: ca 2 900
Medelantal anställda: fler än 500 personer
Tf VD/Koncernchef: Josefin Dalum
Styrelseordförande: Jan Friedman
Varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger
Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota
Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Vallarnas friluftsteater, Wallmans,
Wallmans Group

Moment Group – shaping the experience industry
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm,
Main Market, och omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2
miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre
affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom
eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand
Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala
lösningar.
Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största
städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder
dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg
erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat
& dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd
underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China
Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger
Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.
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