
E-handelsbolaget Önskefoto AB - ledande leverantör av personifierade 
bildprodukter i Norden - listas på First North med beräknad första dag för 
handel den 16 april. Önskefoto AB har nyligen genomfört en övertecknad 
nyemission som tillförde bolaget 17 389 212 kr och ca 800 nya aktieägare. 
Emissionslikviden ska användas till bolagets redan inledda internationella 
expansion och breddning av produktportföljen.

 
- Vi noterar med glädje intresset för Önskefoto och ser fram emot den kommande listningen 
på First North. Vi ser listningen som ett naturligt steg i vår affärsutveckling och hälsar alla nya 
aktieägare välkomna. Vi ser dessutom fram emot lanseringen av vår nya fotobok nu när bild-
säsongen står för dörren, säger Peter Norrhede, VD i Önskefoto AB.

Önskefoto är en ledande aktör och är marknadsdominerande inom försäljning av 
personifierade bildprodukter. Önskefoto AB har nått sin nuvarande position genom 
att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna 
går från analog fotografering till digital. År 2006 omsatte Önskefoto 48,4 MSEK med 
ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. 

I den övertecknade emissionen nyemitterades 4 347 303 aktier vilket medför ett totalt 
aktiekapital efter emissionen om 1 434 730,30 kr, fördelat på 14 347 303 aktier med 
ett kvotvärde på 0,10 SEK.

Avräkningsnotor kommer att sändas ut till dem som erhåller tilldelning under vecka 13 och 
likviddag är den 5 april 2007. Listning på First North beräknas ske den 16 april 2007. Ticker 
kommer att bli OFAB.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) har varit finansiell rådgivare till Önskefoto AB i 
samband med emissionen och kommer att vara Certified Advisor åt bolaget på First North.

 

För mer information, besök www.onskefoto.se eller kontakta:

Peter Norrhede, VD Önskefoto AB, +46 706207072, peter.norrhede@onskefoto.se
Göran Nordlund, styrelseordförande Önskefoto AB, +46 704331320, göran.nordlund@4c.se

eller

Torben Oskarsson, Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 03, to@thenberg.se

Mer om Önskefoto (publ)
 
Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom marknadsföring, försäljning och produktion av 
personifierade bildprodukter såsom kalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto 
har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog 
fotografering till digital. År 2006 omsatte Önskefoto 48,4 MSEK med ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och 
har ca 26 årsanställda. Önskefotos aktie kommer att handlas på First North under tickerkoden OFAB.

Önskefotos nyemission övertecknad och listning 
på First North planeras till den 16 april
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