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Med ”World Class” och ”Bolaget” avses World Class Seagull International AB (publ) org. nr 556525-8083. Med ”Thenberg & Kinde” avses 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) med org.nr 556474-6518. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 § § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana 
begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, 
där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt 
är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt 
svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till World Class Seagull International AB (publ) är Thenberg & Kinde Fondkommission AB 
(publ) som bistått Bolaget vid upprättandet av prospektet. Thenberg & Kinde kommer också att agera som Certified Adviser åt Bolaget på First 
North. Thenberg & Kinde äger idag inga aktier i Bolaget. Informationen i prospektet är såvitt Thenberg & Kinde känner till uppriktigt återgiven 
samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. All information från tredje man har återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats (såvitt Bolaget 
kan känna till och försäkra sig om genom jämförelse gjord med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man) på ett sätt som skulle 
göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Innehållsförteckning 

Emissionsbelopp (högst):     29 997 000 kr     
Teckningskurs:      5,5 kr
Antal emitterade aktier (högst):     5 454 000 st
Teckningstid:      7-25 april 2008
Poster:       1 000 aktier (5 500 kr)

Halvårsrapport januari-juni 2008 - 29 augusti 2008
Kvartalsrapport juli-september 2008 - 14 november 2008
Bokslutskommuniké 2008 – 27 februari 2009
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Sammanfattning
Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till prospektet och beslut om att investera i de aktier World Class erbjuder 
genom prospektet skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett 
prospekt väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av prospektet. Endast i det fall att 
uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra 
delarna i prospektet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. 

AFFÄRSIDÉ
World Class affärsidé är att lönsamt utveckla, driva och  
exploatera varumärket, World Class, inom hälsa, rekreation 
och livsstil.

VERKSAMHETEN I KORTHET
World Class Seagull International AB (publ) driver idag 43 
hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder i Europa 
med fokus på Östeuropa. Under 2007 omsatte World Class 
Seagull International AB (publ) 144 mkr (proforma) samtidigt 
som varumärket World Class (inkl. franchise, management- 
och licensverksamhet) omsatte ca 260 mkr. World Class  
sysselsatte vid årsskiftet 2007/2008 i nätverket över 1000  
personer. World Class avser fortsätta expandera framgång-
srikt på den östeuropeiska marknaden. World Class är ett 
starkt och välrenommerat varumärke och har ett väletablerat 
nätverk av affärsrelationer såsom exklusiva hotellkedjor inklu-
derande Marriott International, Le Meridien, Renaissance och 
Radisson. 

Verksamheten i Sverige är och har varit utvecklings-
bas för Bolagets affärsmodell. Stora etableringsframgån-
gar i Rumänien har lett till att denna marknad nu är modell 
för fortsatt expansion i Östeuropa. Expansion sker initialt  
genom etablerade samarbeten med internationella hotell- 
kedjor. Då tiden är mogen expanderar World Class sedan med 
egna anläggningar. Förfarandet minimerar risktagandet för 
World Class och tillåter en högre expansionstakt.

Verksamheten i Bolaget utgörs huvudsakligen av hälso- och 
rekreationsanläggningar men World Class har två komplet-
terande affärsområden, Fitness Solutions som säljer Nautilus 
träningsutrustning och World Class Education, som säljer  
utbildningar inom Wellness.

MARKNADEN 
Den globala Wellnessmarknaden har under den senaste 20- 
årsperioden vuxit kontinuerligt. Tillväxten har dock varit 
koncentrerad till de nordamerikanska och västeuropeiska 
marknaderna. I övriga delar av världen har endast en mycket 
liten andel av befolkningen varit anslutna till träningsanläggnin-
gar. Detta håller nu på att förändras, i synnerhet i Östeuropa. 
Under år 2006 ökade antalet träningsanläggningar globalt 
till 98 000 vilket motsvarade en ökning på 6 %. Branschens  
totala intäkter nådde  44 miljarder euro, av detta stod den  
europeiska marknaden för cirka 20 miljarder euro och den 
amerikanska för cirka 13 miljarder euro.

Den ökande fetman, stressen och ohälsan i västvärlden har 
gjort att wellnessmarknaden har utvecklats från att ha varit  
en nischmarknad för initierade entusiaster  till att omfatta en allt 
större del av befolkningen. Allt fler inser att  regelbunden träning 
ger förbättrad prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. 
Mer fokus läggs även på betydelsen av sund kosthållning  
och kunskap om näringslära. 

Östeuropa är en av de regioner i världen som uppvisat absolut 
högst tillväxtsiffror under de senaste tio åren. Den reala BNP-
tillväxten under perioden 1999-2006 uppgick till drygt 38%. 
Under 2006 var tillväxten mer än 6 %. Den starka ekonomiska 
utvecklingen i Östeuropa har inneburit en starkt ökad tendens 
att aktivera sig efter västeuropeiskt mönster. Prisacceptansen 
på dessa marknader har också visat sig vara betydligt starkare 
än väntat eftersom de kapitalstarka är de som först närmar sig 
livsstilen i väst. Tillväxten på den ungerska träningsmarknaden 
förväntas under 2007 uppgå till 25 % beräknat i antal medlem-
mar samtidigt som Tjeckien förväntas ha haft en motsvarande 
tillväxt på 20 %. 

FINANSIELL UTVECKLING
Under de senaste fem åren har World Class haft en genom-
snittlig tillväxt om 23 % per år. World Class beräknas under 
2008 växa med över 25 % proforma och ha en rörelsemarginal 
om 15 procent inom de närmaste 3 åren. Bolaget har under 
fjärde kvartalet 2007 och första kvartalet 2008 etablerat fem 
nya helägda hälso- och rekreationsanläggningar i Rumänien 
och Ungern.

OMSÄTTNING PER LAND 2007

Sverige 48% Belgien 8%

Ungern 1%

Tjeckien 16%

Polen 7%

Rumänien 17%

Kroatien 3%

 Utfall
2006

Utfall
2007

Proforma
2007

Prognos  
Proforma*

2008

Omsättning, tkr 90 285 102 008 143 958 180 000

EBITDA, tkr 5 498 927 6 233 25 000

Rörelseresultat (EBIT), tkr 2 409 -3 024 1 009 19 000

*Proformasiffrorna avser den integrerade koncernern såsom den ser ut enligt beskrivningen på sidan 54.
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MÅLSÄTTNINGAR
World Class skall inom de närmaste tre åren dubbla om-
sättningen genom att bygga ut sina kluster på redan befintliga 
marknader, rekrytera nya medlemmar samt expandera på nya 
marknader. 

SYFTET MED EMISSIONEN
Förestående emission och listning av aktien syftar främst till att 
tillföra de finansiella resurser som krävs för att fullfölja World 
Class expansion i Östeuropa, samt att stärka balansräkningen 
och varumärkets kännedom. 

I samband med kapitalanskaffningen har styrelsen i World 
Class också beslutat att ansöka om listning för Bolagets aktier 
på Stockholmsbörsens First North.

RISKER 
Det är mycket viktigt att läsaren av detta prospekt tar sig tid 
att noga överväga de risker som är hänförliga till Bolagets 
verksamhet, marknad och Erbjudandet. Risker finns i Bolagets 
verksamhet relaterade till bland annat konjunkturutvecklingen 
och ökande konkurrens. Vidare finns risker hänförliga till nya 
marknader samt beroendet av nyckelpersoner. Det finns också 
risker relaterade till aktier och likviditeten i handeln av Bolagets 
aktie.

Ledningen bedömer att de tre mest väsentliga riskerna är poli-
tisk osäkerhet på nya marknader, begränsade resurser samt 
beroendet av ett antal nyckelpersoner.

Riskerna ovan är i övrigt inte rangordnade och skall heller inte 
ses som en uttömmande uppräkning. Potentiella investerare 
bör göra en egen bedömning av betydelsen av dessa och an-
dra risker innan fattandet av ett investeringsbeslut. Se vidare 
under Riskfaktorer.
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KONJUNKTURBEROENDE
Konsumenterna ändrar sina konsumtionsmönster utefter sin 
ekonomiska situation, och det är konsumtionen av tjänster 
som först försakas när hushållens ekonomi blir sämre. Träning 
ses av många som ett basbehov hos människan. Det kan dock 
inte uteslutas att en större nedgång i Europas ekonomi skulle 
påverka Bolaget negativt. World Class verkar i en bransch 
som historiskt sett har visat sig vara begränsat konjunktur- 
beroende.

MARKNADSTILLVÄXT
World Class bedriver verksamhet inom områden som utveck-
las snabbt, och som förväntas uppvisa en betydande tillväxt de 
kommande åren. Om tillväxten uteblir eller sker i en långsam-
mare takt än väntat kommer den förväntade omsättningen och 
lönsamheten att påverkas negativt. 

NYA MARKNADER MED POLITISK OSÄKERHET 
World Class expanderar på nya marknader primärt i Öst- 
europa. I dessa regioner kan politisk osäkerhet utgöra en 
risk framförallt på tillväxtmarknader såsom Polen och Rumän-
ien. Trots att de flesta länder i Östeuropa som bolaget är  
engagerat i är medlemmar av EU finns fortfarande en ökad 
politisk risk på dessa marknader.

VARUMÄRKET I RYSSLAND
De ryska bolagen startades av Ulf Bengtsson 1989 och ägdes 
av World Class International fram tills det förlorades till ryska 
affärsmän våren 1995. Bolaget har ingen kontroll av varumär-
ket World Class i Ryssland. Dialog har pågått mellan parterna 
under de senaste fyra åren. 

KONKURRENS
Undantaget den svenska marknaden är World Class huvud-
sakligen verksamt på marknader i stark tillväxt där konkur-
rensen hittills har varit relativt begränsad. 
Konkurrensen kommer sannolikt att öka på World Class vik-
tigaste marknad, Öst- och Centraleuropa, i och med att den 
förväntade tillväxten kommer att locka till sig nya aktörer. Det 
finns aktörer som har större finansiella resurser än World Class 
har idag och som kan komma att påverka Bolagets konkur-
renssituation, t.ex. genom aggressiv prissättning. 

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE
World Class är ett tjänsteföretag och är därmed beroende av 
att kunna attrahera och behålla kompetent personal. World 
Class framtida utveckling och lönsamhet beror i stor utsträck-
ning på ett antal nyckelpersoner. Konkurrensen om kvalificerad 
personal är betydande och förlust av nyckelpersoner kan ha 
negativ inverkan på World Class verksamhet.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Målet med nuvarande emission är främst att tillföra de finansi-
ella resurser som krävs för att fullfölja World Class expansion 
med fokus på Östeuropa. World Class kan i framtiden komma 
att behöva nytt kapital för att Bolaget skall kunna förändra sin 
verksamhet till marknadens förutsättningar. Bolagets möjlighet 
att klara av framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av 
hur verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för 
att World Class kommer att lyckas med en eventuell framtida 
kapitalanskaffning även om verksamheten utvecklas positivt. 
Detta avgörs även av det allmänna läget för riskkapital.

En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att 
påverka verksamheten i World Class. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att 
inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de 
risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig 
betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som 
idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning eller 
resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig 
information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller 
delar av sitt investerade kapital.

Riskfaktorer 

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
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BEGRÄNSADE RESURSER
World Class är ett litet företag med begränsade resurser,  
finansiella så väl som personella. Om Bolaget inte kan utnyttja 
sina begränsade resurser på ett effektitvt sätt kan det få bety-
dande negativa konsekvenser för Bolaget som helhet.

VALUTAEXPONERING
Bolaget är verksamt i ett flertal länder och är i begränsad ut-
sträckning exponerat för valutakursförändringar. Större delen 
av Bolagets intäkter/inbetalningar erhålls i EUR, SEK och 
RON och Bolagets kostnader/utbetalningar sker i framförallt 
SEK, USD och EUR. 

RISKER FÖRENAT MED AKTIEN

LIKVIDITETSRISK
Likviditeten i World Class aktie kan komma att påverkas av ett 
antal olika faktorer såsom offentliggöranden av bolagsförvärv, 
kvartalsvariationer i Bolagets affärer, förändringar i Bolagets 
prognoser, samt förändringar i eventuella rekommendationer 
av aktieanalytiker. Risken finns att omsättningen av Bolagets 
aktie kan komma att variera under perioder och att avstån-
det mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan vara stort. 
Det finns därför ingen garanti att aktier förvärvade genom  
erbjudandet kan säljas under en kort tid och till acceptabla 
nivåer.

Det har inte förekommit någon officiell handel med Bolagets 
aktier före erbjudandet. Bolagets aktie har godkänts för anslut-
ning till First North under förutsättning att spridningskravet 
på First North uppfylls, vilket inte kan garanteras på förhand. 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika 
börserna som ingår i OMX. Bolag vars aktier handlas på First 
North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoter-
ade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till 
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

AKTIEKURSEN KAN VARA VOLATIL OCH FÖRLORA
VÄSENTLIGT I VÄRDE
Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är ofta 
volatil under en period efter erbjudandet. Aktiemarknaden, och 
marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande 
kurs och volymsvängningar som många gånger har saknat 
samband eller varit oproportionerliga med bolagens utveckling 
och faktiskt redovisat resultat.

AKTIEFÖRSÄLJNING FRÅN NUVARANDE AKTIEÄGARE 
EFTER ERBJUDANDET
Huvudaktieägarna har för avsikt att fortsätta vara aktivt engag-
erade i Bolaget och har förbundit sig gentemot Thenberg & 
Kinde Fondkommission AB (publ) att inte avyttra sina aktier i 
World Class innan 1 mars 2009.
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Since World Class was founded back in 1983, it has been 
at the forefront of the evolution of the fitness industry 
from a European perspective. Moreover, World Class has, 
through the years, diversified to become a corporation 
that takes a holistic grip on the lifestyle segment, through 
the creation of the diverse branches World Class Health 
& Recreation, Fitness Solutions, World Class Education 
and World Class Events. More than any other company 
on the global arena, World Class focuses on becoming an 
international partner that assists humankind in their strive 
to a more healthy, happy and productive life. The core 
philosophy of World Class is the understanding of human 

needs. World Class will serve and develop its services to 
meet the high expectations of individuals and corpora-
tions that deserve and demand the highest level of qual-
ity. Our statement is “The Naked Truth”. This is symbolized 
with images of the finest, most valuable instrument ever 
created on our earth; the human body. With the essence 
of our lives, our souls and our minds. “The Naked Truth” 
has been our position in the past and will be our state-
ment leading into the future. “The Naked Truth” will result 
in perceived value, fun and satisfaction for those who 
choose us, wherever we are.

The Naked Truth 
– the core philosophy of World Class.
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Vi skapar former

Kroppen är ditt tempel som 
du ska försöka vårda på bästa 
möjliga sätt. Den är det finaste 
och mest värdefulla instru-
ment som någonsin skapats 
– men den måste också har-
monisera med det inre. Vi tror 
på träning som formar och 
stärker både kropp och själ. 
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Bolagstämman i World Class Seagull International AB (publ)
har den 14 mars 2008, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta 
utveckling och tillväxt beslutat att genomföra en riktad nyemis-
sion till allmänheten och institutionella investerare. Emissionen 
genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
och kommer att öka aktiekapitalet med högst 545 400 kr  
genom nyteckning av högst 5 454 000 aktier. Anledningen till  
avvikelsen från företrädesrätten är att bredda ägandet i  
Bolaget inför kommande listning. Styrelsen i World Class har 
ansökt om listning av Bolagets aktier på First North. Emission-
skursen är 5,5 kr per aktie. Vid fullteckning kommer bolaget 
att tillföras 29 997 000 kr innan emissionskostnader, vilka  
kommer att uppgå till ca 3,5 mkr. En handelspost utgörs av 
1000 aktier. Första dag för handel beräknas ske under vecka 
23, 2008.

Bolaget söker genom listningen uppnå en likvid handel i 
Bolagets aktie och därigenom en värdering av Bolaget vilka  
samtliga aktieägare, nuvarande och nya, kommer att dra 
fördel av. Styrelsen bedömer också att First Norths pan-nord-
iska närvaro och samhörighet med OMX kan stärka Bolagets  
synlighet bland kunder och investerare.

Värderingen som ligger till grund för kursen i erbjudandet  
bygger på en diskonterad kassaflödesanalys baserad på  
Bolagets egna prognoser, samt en värdering baserad på  
jämförbara bolag. Styrelsen gör den samlade bedömningen att 
teckningskursen 5,5 kr utgör en skälig värdering av Bolaget. 

Teckningsgraden kommer att offentliggöras under vecka 18 i 
en pressrelease. Styrelsen kommer att bestämma hur fördeln-
ing av tecknade aktier skall ske till dem som anmält intresse att 
förvärva aktier. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske 
med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller 
i vissa fall helt utebli. 

Samtliga emitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till 1 röst och medför 
rätt till utdelning för räkenskapsåret 2008. VPC kommer att 
ombesörja eventuell utdelning. Aktier kan fritt överlåtas och 
förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. 

Med anledning av ovanstående erbjudande inbjuds härmed till 
teckning av aktier i World Class enligt villkoren i detta prospekt 
vilket är upprättat av styrelsen. 

Stockholm mars 2008, Styrelsen

Inbjudan till förvärv av aktier i 
World Class Seagull International AB (publ)



��

World Class är redo att ta steget fullt ut. Vi är redan ett interna-
tionellt tjänsteföretag med verksamhet i nio länder som syssel-
sätter över 1000 personer i nätverket. Vi har nu den plattform 
vi behöver och är redo att möta den stora efterfrågan på våra 
tjänster och produkter som råder på befintliga och närliggande 
marknader.

World Class har satsat allt på att bygga varumärket samt 
att långsiktigt skapa ett ledande internationellt tjänste- 
företag inom hälsobranschen. Ett bolag som inte ser någon  
begränsning i ett internationellt perspektiv men som ändå har 
sin bas i Sverige. 
 
World Class ska ta fasta på sin befintliga strategiska och 
marknadsledande position i Central- och Östeuropas  
huvudstäder, såsom Warszawa, Prag, Budapest, Zagreb och  
Bukarest, och utveckla dessa marknader vidare. Det finns  
dessutom redan framförhandlade avtal för byggande av exklu-
siva, sofistikerade och nytänkande anläggningar i Sofia, Abu-
Dhabi och Dubai. World Class internationella nätverk av kon-
takter saknar motstycke i branschen och leder till en ständig 
ström av intressanta affärsmöjligheter.

Med utbyggnad av kluster på våra befintliga marknader  
kommer volymerna och skalfördelarna att bli stora vilket ger 
oss möjlighet att expandera med god lönsamhet.

World Class varumärke står idag för exklusivitet och anses 
prestigefyllt av kunderna, speciellt i Östeuropa. Varumärket 
har legat i framkant gällande hela branschens utveckling i 
ett internationellt perspektiv och står även för innovation och 
nytänkande, inte minst genom att vi etablerat vårt ”Total Care” 
koncept. Där har vi integrerat sjukvård med friskvård i special-
byggda enheter.
 
Vi ska inte bara dubbla storleken på World Class under tre år, 
vi ska även implementera all utvecklad tjänsteteknologi i varje 
gammal och ny enhet. Detta leder till en galax av World Class-
anläggningar som till fullo kontrollerar sin verksamhet samt 
rekryterar nya medlemmar till vårt internationella nätverk från 

nuvarande 45 000 till närmare 80 000 medlemmar. När an-
läggningen har uppnått en kritisk medlemsbas som täcker de 
fasta kostnaderna är ca 80 procent av varje ny medlemsavgift 
ren vinst. Som exempel skulle 5 000 nya medlemmar på befint-
liga anläggningar ge en ökad vinst om ca 20 miljoner kronor. 

World Class beprövade strategi att etablera sig och bli 
marknadsledande på nya tillväxtmarknader i Östeuropa innebär 
självklart låg lönsamhet i initialskedet. Återinvesteringar av  
vinstmedel har historiskt gjorts för att expandera verksamheten 
så att behovet av de över 120 miljoner konsumenter som iden-
tifierats kan tillfredsställas samtidigt som en marknadsledande 
position säkerställs. Strategin innebär med andra ord en lång-
siktigt hållbar plattform för lönsamhet och stabilitet.

Förutom World Class storsatsning i Öst- och Centraleuropa 
kommer vi att redan under 2008 öppna World Class Paris 
samt även bygga ut World Class Sverige, primärt i Stockholms 
innerstad. 

World Class ska vara ett publikt bolag för människor som tror 
att hälsa är en förutsättning för ett modernt samhälles över-
levnad samt att hälsoområdet blir en av världens ledande till-
växtbranscher. World Class inser att människans behov är i 
stort sett lika över hela världen. Därför måste världen bli World 
Class arena.

Som grundare och VD för World Class erbjuder jag dig att bli 
ägare till en hälsosam aktie.

Health is wealth

VD, Ulf Bengtsson

VD har ordet
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Bakgrund och Motiv
World Class Seagull International AB (publ) har under de  
senaste fem åren vuxit från en omsättning på 37 mkr till en 
omsättning proforma på 140 mkr 2007.

World Class har i Öst- och Centraleuropa skapat sig en 
stark position. Bolaget har framgångsrikt uppnått detta 
genom att bygga sofistikerade hälso- och rekreations- 
anläggningar, samt inrikta sig mot ett kapitalstarkt kund- 
segment. Denna positionering uppnås genom Bolagets nära 
samarbete med exklusiva hotellkedjor vilket ger Bolaget  
tillgång till attraktiva ytor i centrala delar av storstäder och huvud-
städer. World Class har etablerade affärsrelationer med kedjor 
som bland annat Marriott International med totalt 2 900 hotell- 
anläggningar i världen. Enbart i Rumänien har World Class idag 
över 15 nya anläggningar i förhandlingsläge. Bolaget har för 
avsikt att utveckla ett flertal av de 30-tal framarbetade potentiella  
samarbeten med investmentbolag och hotellföretag som  
Bolaget har utvärderat i Östeuropa. Målsättningen är att inom 
en 36 månadersperiod öppna totalt 27 nya anläggningar  
under varumärket World Class.

Bolaget kommer att satsa på att förädla, utveckla och  
lansera banbrytande produkter, tjänster och koncept inom 
hälsa, friskvård och livsstilsegmentet.  

Förestående emission syftar främst till att tillföra de  
finansiella resurser som krävs för att fullfölja World Class  
expansion med fokus på Östeuropa. Bolaget kommer även att 
stärka sin organisation på strategisk nivå för att i ännu högre 
grad än idag kunna styra och koordinera utvecklingen av  
Bolaget och därmed skapa starkare kassaflöde och ökad  
lönsamhet. Det nuvarande säljfokus som finns i Bolaget  
kommer ytterligare att stärkas för att öka medlemsbasen och 
Bolagets marginaler.

Styrelsen för World Class Seagull International AB (publ) är 
ansvariga för innehållet i detta prospekt . Styrelsen för World 
Class Seagull International AB (publ) försäkrar härmed att den 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting utelämnats 
som skulle kunna påverka prospektets innebörd.

Stockholm mars 2008 
World Class Seagull International AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och Motiv
> World Class Jolie Ville Fitness & Spa Bukarest Rumänien, lounge område.

> World Class Jolie Ville Fitness & Spa Bukarest Rumänien. Upplyst entré tunnel med en filmduk i slutet.  
Innovativ design och en känsla av förväntningar när man kommer till klubben.
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Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Emissionsbelopp    29 997 000 kr

Teckningskurs:     5,5 kr

Poster:     1000 aktier  
    (5 500 kr per post)

Antal emitterade aktier  5 454 000 
Anmälningstid:   7 april  – 25 april 2008 
 
Beräknad första dag  
för handel på First North:  Under vecka 23

ANMÄLAN INSÄNDES TILL:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
Att: Emissioner
Box 2108
403 12 GÖTEBORG
Tel: 031-745 50 00
Fax: 031-711 22 31

ANMÄLAN KAN ÄVEN LÄMNAS DIREKT PÅ
NEDANSTÅENDE ADRESSER:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
Strandvägen 7B, entré 3
114 56 Stockholm
08-545 845 00

Alternativt:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
Stortorget 9
211 22 Malmö
040-698 90 00

Anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde Fondkom-
mission AB (publ) tillhanda senast klockan 17:00 den 25 april 
2008. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar 
får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. 

Kunder till Nordnet Bank AB kan anmäla sig för erbjudnadet 
att teckna aktier direkt över Internet. Ytterligare information kan 
erhållas på www.nordnet.se.

 

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är fastställd till 5,5 kr per aktie.

TECKNINGSPOST/HANDELSPOST
De nyemitterade aktierna tecknas i poster om 1 000 aktier, 
motsvarande 5 500 kr per post. Aktierna kommer att handlas 
på First North i poster om 1 000 aktier.

TECKNINGSTID
Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden 
7 april  – 25 april 2008.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera  
teckningsposter om 1 000 aktier. Observera att endast en  
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall 
det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. 
Anmälan skall ske på ”Anmälningssedel för teckning av aktier” 
som bifogas prospektet. Anmälningssedeln samt prospekt kan  
laddas ner på www.thenberg.se/worldclass alt. 
www.worldclass.se. Anmälningshandlingar kan även rekvireras 
från Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) enligt:
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RÄTT TILL FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSTIDEN 
SAMT EMISSIONENS FULLFÖLJANDE 
World Class Seagull International AB (publ) förbehåller sig  
rätten att förlänga anmälningstiden och flytta fram likvid-
dagen samt, att under alla omständigheter, fatta beslut 
att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja  
emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor  
sänds ut och därmed före det att handeln i aktien inleds.

TILLDELNING
Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden 
anmälan inges. Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen 
i World Class Seagull International AB (publ). Vissa kunder till 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB samt anställda och 
medlemmar i World Class Seagull International AB (publ) kan 
komma att prioriteras vid tilldelningen. 

BESKED OM TILLDELNING
Resultatet av emissionserbjudandet offentliggörs genom ett 
pressmeddelande. Information kommer även att finnas på 
Bolagets hemsida. När fördelning av aktier fastställts, sänds 
avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräk-
nas ske vecka 19, 2008. Handeln kommer ej att inledas innan 
tilldelningsbeslutet har sänts ut till de som erhållit teckning.  De 
som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. I händelse  
av överteckning kommer styrelsen att bestämma om hur till-
delning skall ske samt hur aktierna skall fördelas. Vid överteck-
ning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än 
vad anmälningssedlarna avser eller i vissa fall helt utebli.  

BETALNING
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg & 
Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av 
avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna kom-
ma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan 
försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet 
kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som 
ursprungligen tilldelades aktierna.

ERHÅLLANDE AV AKTIER
Leverans av aktier levereras till angivet VP-konto eller depå 
så snart detta kan ske vilket normalt innebär några bankdagar 
efter betalningen. 

LISTNING
World Class Seagull International AB (publ) har ansökt om  
listning för de nya aktierna på First North. Första dag för  
handel beräknas ske under vecka 23, 2008. Datum för första 
dag för handel kommer att offentliggöras via en pressrelease. 
Aktier kommer att handlas i poster om 1 000 st.

UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksam-
hetsåret 2008. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via 
VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB, kvarstår 
aktieägarens fordran på World Class Seagull International 
AB (publ) avseende utdelningsbelopp och begränsas endast 
genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdel-
ningsbeloppet World Class Seagull International AB (publ). 
Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfar-
anden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell  
likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till 
antalet aktier aktieägaren innehar.
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WELLNESSMARKNADEN  
– EN MARKNAD MED MÅNGA DRIVKRAFTER

Från att ha varit en nischmarknad för insiktsfulla entusiaster har 
Wellnessmarknaden utvecklats till att innefatta en allt större del 
av befolkningen. Allt fler inser vikten av regelbunden träning för  
förbättrad prestationsförmåga och allmänt välbefinnande. Det 
läggs även mer fokus på betydelsen av riktig kosthållning för ett 
bra liv.

En av grunderna bakom det ökade intresset för träning och 
välmående är det globala fenomenet med miljontals människor 
som har problem med övervikt och fetma. Under 2006 var det för 
första gången fler personer som hade problem med övervikt och 
fetma än de som var undernärda och fetman kryper ner i åldrarna. 
Enligt World Health Organization är över en miljard människor 
överviktiga och minst 300 miljoner är kraftigt överviktiga. Över 20 
procent av Sveriges 12-åringar är diagnostiserade med obesitas 
(kraftig övervikt). Under våren 2007 kom nyheten att över 50 pro-
cent av Sveriges män har för högt BMI (Body Mass Index). 

Hälsoproblem orsakar stora samhällsekonomiska kostnader 
för många länder. I USA uppgick kostnaderna för sjukvård till 2 
100 miljarder USD under 2006, vilket motsvarar 16 % av landets 
BNP. USA:s utgifter för sjukvård förväntas stiga till 4 100 miljarder 
USD år 2016. Det skulle motsvara en femtedel av USA:s BNP.   
Vetenskapliga studier runt om i världen påvisar stora hälsofördelar 
med regelbunden motion. Den ökade medvetenheten 

om fördelen med god hälsa och en sund levnadsstil är en av de 
största drivkrafterna inom träningsmarknaden. Detta har lett till att 
både privatpersoner och företag har börjat inse vikten av regel-
bunden motion och träning. Ett ökat samarbete mellan tränings-
branschen, politiker och sjukhus skapar välmående och minskar 
samtidigt kostnaderna för sjukdomar och sjukskrivningar.

Wellnessmarknaden styrs av tillgång i högre grad än av efter- 
frågan. Ju fler aktörer som etablerar sig och marknadsför sig och 
sina tjänster, desto fler personer blir intresserade av att ta steget 
till att börja träna. Det är fortfarande så att mellan 80-99 procent 
av befolkningen i de flesta länder inte använder sig av tränings-
relaterade tjänster. Medlemmar av träningsanläggningar i Europa 
angav i en undersökning genomförd av Deloitte vilka kriterier som 
var viktigast för att påbörja medlemskap. 70 % av nuvarande 
och tidigare medlemmar angav att läget var bland de viktigaste  
kriterierna. Detta indikerar att det finns ett stort behov på 
marknaden. 
 
Den starka ekonomiska utvecklingen i Östeuropa har inneburit 
en ökad tendens att börja träna efter västeuropeiskt mönster. 
Prisacceptansen på dessa marknader har också visat sig vara  
betydligt starkare än väntat eftersom de kapitalstarka är de som 
först närmar sig livsstilen i väst. 

Wellnessmarknaden
Den globala Wellnessmarknaden har utvecklats från en marknad fokuserad på styrketräning och aerobicsklasser till 
att omfatta en helhetssyn på kropp och själ. Folk i allmänhet strävar idag efter att uppnå en hög grad av välmående 
och söker därmed en mer aktiv livsstil. Den globala träningsmarknaden har visat kontinuerlig stark tillväxt under en 
lång period. Denna utveckling har letts av USA och Västeuropa men allt fler människor runt om i världen börjar nu 
träna via olika typer av träningsanläggningar, inte minst i Östeuropa. 
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> World Class Fitness & Spa, Jolie Ville Galleria Bukarest Rumänien.

Allt fler inser vikten av regelbunden träning för förbättrad 
prestationsförmåga och allmänt välbefinnande.
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WELLNESSMARKNADEN  
– EN MARKNAD I KONTINUERLIG TILLVÄXT

Den globala Wellnessmarknaden har under den senast 20-års-
perioden vuxit kontinuerligt. Tillväxten har varit koncentrerad till de 
nordamerikanska och västeuropeiska marknaderna. I övriga delar 
av världen har endast en mycket liten andel av befolkningen varit 
anslutna till träningsanläggningar. Detta håller nu på att förändras, 
i synnerhet i Östeuropa. 

Under år 2006 ökade antalet träningsanläggningar globalt med  
6 %. Antalet träningsanläggningar ökade till 98 000 och totala  
intäkter från branschen uppnådde cirka 44 miljarder euro. Av 
detta stod den europeiska marknaden för cirka 20 miljarder euro 
och den amerikanska för cirka 13 miljarder euro. Den ameri-
kanska marknaden har vuxit med 140 % i antal medlemmar  
sedan 1987 samtidigt som den europeiska marknaden också  
uppvisat en kraftig tillväxt (Källa: IHRSA). 

Vid utgången av 2006 fanns knappt 37 000 träningsanläggningar  
i Europa och cirka 29 000 på den amerikanska marknaden. 

Antalet medlemmar hos träningsanläggningar uppgick till 107 
miljoner. Branschorganisationen International Health, Racquet 
and Sportsclub Association (IHRSA) har som mål att 120  
miljoner människor kommer att vara anslutna till någon form av 
träningsklubb år 2010 vilket är på god väg att uppnås.  

Marknadspenetrationen, d.v.s den andelen av befolkningen 
som är ansluten till en träningsklubb, skiljer sig markant mellan 
olika länder i världen. I Europa räknar man med en marknads- 
penetration på i snitt 7 % medan USA har en penetration på i snitt  

 
 
 
16 %. I vissa amerikanska städer är marknadspenetrationen så 
hög som 25 %. I Sverige var marknadspenetrationen 10 % under 
2006 vilket är bland det högsta i Europa.  Den genomsnittliga 
marknadspenetrationen inom EU uppgår till 8 %. Antalet aktiva 
medlemmar hos träningsanläggningar ökar kraftigt. Andelen av 
befolkningen som är medlemmar i någon form av träningsklubb 
varierar från 18 % i Nederländerna till 0,1 % i Indien. 

Trots att andelen människor som tränar har ökat kraftigt i  
många länder de senaste åren är majoriteten av befolkningen inte  
engagerad i någon typ av träning. Tillväxtpotentialen är stor i de  
länder som ännu inte har en någon marknad med etablerade tränings- 
anläggningar. Det innebär en stor potential för företag som 
försöker utveckla specialiserade träningsmodeller till nischade 
marknader och ett brett spektra av kunder, från barnfamiljer till 
äldre människor. 

Om man ser till enskilda noterade bolag inom träningsbranschen 
så är tillväxten över lag hög. Flera av marknadens största aktörer 
har lyckats uppnå en årlig tillväxt på över 10 % de senaste åren. 
Life Time Fitness omsatte ca 500 miljoner USD år 2006 och hade 
samma år en tillväxt på ca 31 %. Andra större aktörer med hög  
tillväxt är Town Sports och Health Fitness Corporation. Town Sport  
omsatte 433 miljoner USD med en tillväxt på 11 % under 
2006. Health Fitness Corporation omsatte under samma period  
63,5 miljoner USD med en tillväxt på drygt 10 %. 
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Källa: IHRSA Global  Report, 2007.

ANDEL AV BEFOLKNINGEN MED MEDLEMSKAP I TRÄNINGSKLUBB
UPPSKATTNING AV MARKNADSPENETRATION UNDER 2007

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20

Slovenien
Slovakien

Litauen
Polen

Estland
Tjeckien
Ungern
Turkiet

Lettland
Ryssland

Belgien
Österrike
Portugal

Frankrike
Schweiz
Grekland
Danmark

Australien
Italien

Finland
Tyskland

Irland
Sverige

Nya Zeeland
Storbritannien

Norge
Kanada
Spanien

USA
Nederländerna

ANTAL MEDLEMMAR AV TRÄNINGSKLUBBAR I USA

Källa: IHRSA/American Sports Data Health Club Trend Report

 2
00

6
 2

00
5

 2
00

4
 2

00
3

 2
00

2
 2

00
1

 2
00

0
 1

99
9

 1
99

8
 1

99
7

 1
99

6
 1

99
5

 1
99

4
 1

99
3

 1
99

2
 1

99
1

 1
99

0
 1

98
9

 1
98

8
19

87
0

10

20

30

40

50(milj.)

%



�0

ÖSTEUROPA
Den östeuropeiska marknaden är mycket mindre utvecklad 
än den i Västeuropa och Nordamerika. Endast en mycket liten  
andel av befolkningen har varit anslutna till någon träningsanläg-
gning. Med ökad stark ekonomisk tillväxt håller denna situation nu 
snabbt på att förändras.

Östeuropa är en av de regioner i världen som uppvisat absolut 
högst tillväxtsiffror under de senaste tio åren. Den reala BNP-
tillväxten under perioden 1999-2006 uppgick till 39 %. Under 
2006 var tillväxten dryga 6 %. 

Det intressanta med utvecklingen i Östeuropa inom Wellness-
marknaden är att marknadspenetrationen har varit betydligt lägre 
där än i övriga Europa. Detta kan jämföras med t.ex.  Nederlän-
derna som hade en marknadspenetration på drygt 15% under 
2006. I takt med att befolkningens disponibla inkomst ökar, ökar 
också utrymmet att spendera pengar på tjänster som leder till  
upplevelser och högre välbefinnande. Befolkningen i Östeuropa 
vill som det verkar i allt större utsträckning efterlikna livsstilen i 
väst. 

Detta trendskifte märks av inom den östeuropeiska tränings-
marknaden där tillväxten redan är hög och andelen av befolk-
ningen som tränar stiger kraftigt i många länder. Ett exempel 
på detta är Ungern vars tillväxt under 2007 beräknas uppgå till 
25 % beräknat i antal medlemmar. Tjeckien förväntas ha haft en 
motsvarande tillväxt på 20 % (IHRSA, European Market Report 
2006). Storstäderna är oftast de områden som demografiskt  
gynnas mest i tillväxtländer. Medvetenheten om vikten av träning 
är också vanligtvis högre i storstäder med hög tillväxt. 

De genomsnittliga månadsavgifterna för medlemskap i tränings- 
anläggningar ligger på ca 450 kr i Europa. Det är stora skillnader 
mellan utvecklade länder och nya marknader. På de nya marknad-
erna så används strategin att skumma marknaden för fullt. Detta 
visar sig genom väldigt höga avgifter i framförallt Östeuropa.

KONKURRENSSITUATION
Wellnessmarknaden är än så länge fragmenterad med få inter-
nationella kedjor. Antalet aktörer skiljer sig mycket mellan olika 
länder. Vissa aktörer väljer att enbart fokusera sin verksamhet 
på ett land. Några av de största internationella aktörerna på den  
europeiska marknaden är Holmes Place, Fitness First, Injoy, SATS 
Sports Club och Virgin Active (IHRSA, European market report 
2006). 

Fitness First är en av världens största aktörer med över 460  
träningsanläggningar och 1,4 miljoner medlemmar i Storbritan-
nien, Europa, Asien, Australien och Dubai. 

Virgin Active har i nuläget 167 träningsanläggningar och 900 000 
medlemmar globalt. Bolaget är verksamt i bl.a. Storbritannien,  
Italien, Spanien och Sydafrika. Bolaget planerar att öppna ytter-
ligare 30 träningscentrum i Europa under de kommande åren. 
Virgin förvärvade under hösten 2006 den brittiska verksamheten 
av Holmes Place, bestående av 47 anläggningar i Storbritannien 
med ca 190 000 medlemmar. 

Holmes Place är även en av de största globala aktörerna med 
stor nationell närvaro. De har bl.a. verksamhet i länder som USA, 
Tyskland, Spanien, Portugal, Grekland och Tjeckien. 

Injoy är den ledande aktören inom träningsmarknaden i Österrike 
och Tyskland. Bolaget har även verksamhet i Italien och Schweiz. 

På den nordiska marknaden är SATS den största aktören med 
en omsättning på ca 1,2 miljarder SEK under 2006. SATS  
byggdes upp av riskkapitalbolaget Nordic Capital men ägs sedan 
årsskiftet 2006/2007 av hälsogruppen Tryg i Danmark. I Sverige 
har SATS 41 helägda träningscentrum . (ovanstående information 
har hämtats från respektive bolags hemsidor och årsredovisnin-
gar).

KONSOLIDERING
Det pågår en konsolidering inom träningsmarknaden och det har 
under de senaste åren genomförts många förvärv av såväl hela 
bolag som enstaka anläggningar. Denna utveckling har till stor 
del drivits av de skalfördelar som uppnås genom att centralisera  
inköp, marknadsföring mm. Fristående enheter utan en specifik 
nischinriktning kommer att ha svårt att överleva när kedjorna  
expanderar. 

Private equity-bolag har köpt in sig i bolag samtidigt som fitness 
kedjor har köpt upp andra mindre aktörer eller enskilda gym för 
att växa. Några exempel på transaktioner som har genomförts 
under den senaste tiden är BC Partners köp av Fitness First för 
1,23 miljarder EUR, MidOcean Partners köp av LA Fitness Plc för 
205 MEUR och Holmes Place försäljning av 15 anläggningar i  
Portugal och Spanien till ett konsortium av private equity firmor till 
ett värde av 110 MEUR. På den nordiska marknaden genomförde 
SATS ett köp av e2 för ca 58 MSEK. SATS med en omsättning 
om 1,1 miljarder SEK (2005) såldes 2006 till Tryg i Danmark för 
1,6 miljarder SEK.
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Den starka ekonomiska utvecklingen 
i Östeuropa har inneburit en starkt 
ökad tendens att börja träna efter 
västeuropeiskt mönster.

> Prag, Tjeckien
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The World of World Class
World Class har idag 45 000 medlemmar i 9 länder. Målsättningen är att nå 80 000 medlemmar inom  
tre år. World Class utvecklar hela tiden sina produkter och tjänster för att öka servicen mot befintliga 
medlemmar och attrahera nya kunder. Under 2008 öppnar nya klubbar i Paris, Sofia och Stockholm. 

World Class Sverige
22 Klubbar. Medlemmar: 30 000

World Class Belgien
4 Klubbar. Medlemmar: 2895

World Class Kroatien
1 Klubb. Medlemmar: 500

World Class Frankrike / Paris
1 Klubb öpnnar sommaren 2008

World Class Bulgarien / Sofia
1 Klubb öpnnar 2008

Stockholm

Budapest
Paris

Brussels
Prague

Zagreb
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World Class Polen
5 Klubbar. Medlemmar: 1911

World Class Ungern
3 Klubbar (2008). Medlemmar: 490

World Class Tjeckien 
3 Klubbar. Medlemmar: 2450

World Class  Rumänien
6 Klubbar. Medlemmar: 8000

World Class  Jordanien
1 Klubb. Medlemmar: 605

World Class Serbien
1 Klubb. Medlemmar: 540

Stockholm

Warsawa

Bucharest

Sofia

Novi Sad

Amman
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World Class Seagull International AB (publ)  
– Ett internationellt tjänsteföretag

World Class Seagull International AB (publ) 
driver 43 hälso- och rekreationsanläggningar i 
nio länder i Europa med fokus på Östeuropa. 
World Class driver och äger 24 st av anlägg-
ningarna, resterande är management- eller fran-
chiseanläggningar. 

Under 2007 omsatte World Class Segull  
International AB (publ) 144 mkr (proforma) 
samtidigt som varumärket World Class (inkl. 
franchise, management- och licensverksamhet) 
omsatte ca 260 mkr.

World Class nätverket sysselsatte vid årsskiftet 
2007/2008 över 1000 personer. Bolaget  
avser att fortsätta expandera på den öst- 
europeiska marknaden. World Class är ett 
starkt och välrenommerat varumärke med ett 
väletablerat nätverk av affärsrelationer såsom 
de exklusiva och internationella hotellkedjorna 
Marriott International, Le Meridien, Renais-
sance och Radisson.

Verksamheten i Sverige är och har varit ut-
vecklingsbas för Bolagets affärsmodell. Stora 
etableringsframgångar i Rumänien har lett till 
att denna marknad nu är modell för fortsatt 
expansion i Östeuropa (se sid. 32). Expansion 
sker initialt genom de etablerade samarbeten 
som finns med de exklusiva hotellkedjorna, där 
World Class driver hälso- och rekreationsan-
läggningar i deras lokaler. Då tiden är mogen 
expanderar World Class sedan med egna an-
läggningar. Förfarandet minimerar risktagandet 
för World Class och tillåter en högre expan-
sionstakt.

Kärnverksamheten i Bolaget utgörs av hälso- 
och rekreationsanläggningar som kompletteras 
av  två ytterligare affärsområden. Fitness Solu-
tions som säljer Nautilus träningsutrustning och 
World Class Education som säljer utbildning 
inom Wellnessmarknaden.

World Class Seagull International AB (publ) driver 43 hälso- och rekreationsanläggningar i nio länder i Europa.  
Bolaget  fokuserar på huvudstäder i Central- och Östeuropa, såsom Warszawa, Prag, Budapest, Zagreb och  
Bukarest, där man har nått en marknadsledande position. World Class har på dessa marknader, genom sitt  
internationella nätverk uppnått en hög status hos en kapitalstark målgrupp. Varumärkets goda anseende leder  
till en ständig ström av intressanta affärsmöjligheter.

World Class Seagull  
International AB (publ)

Ungern 

Tjeckien

Rumänien

Polen

Belgien

Sverige

Fitness Solutions

W C Education

Övriga marknader
(Kroatien, Serbien, 

Jordanien)
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EBIT 2005-2007

1 793

2 409

-3 024

1 009

2005 2006 2007 2007 proforma

Tkr2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

-500
-1 000
-1 500
-2 000
-2 500
-3 000
-3 500
-4 000

OMSÄTTNING KONCERNEN 2005 - 2007

2005 2006 2007 2007 proforma

80 492
90 285

102 008

143 958

Tkr150 000

120 000

90 000

60 000

30 000

0

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER LAND 2007

Sverige 48% Belgien 8%

Ungern 1%

Tjeckien 16%

Polen 7%

Rumänien 17%

Kroatien 3%
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World Class grundades 1983 av idrottsmannen och  
entreprenören Ulf Bengtsson. Han hade då avslutat en fram- 
gångsrik idrottskarriär som en av världens främsta body- 
builders, obesegrad svensk och nordisk mästare tio år i rad 
samt som bäst rankad trea i världen. Ulf bodde under 70-talet 
i Los Angeles och ur miljöer som World Gym och Golds Gym, 
där han verkade sida vid sida med bland annat Frank Zane 
och Arnold Schwarzenegger, föddes idén om World Class. 
Ett företag med visionen att kunna erbjuda produkter och  
tjänster för att tillgodose den moderna människans behov 
av hälsa och rekreation. Ulf Bengtsson såg redan då det 
självklara i att varje individ behöver fysisk aktivitet för att må 
bra, vara produktiv och finna tillfredsställelse i sitt liv.

AFFÄRSIDÉ
World Class affärsidé är att lönsamt utveckla, driva 
och exploatera varumärket, World Class, inom hälsa, 
rekreation och livsstil. 

VISION 
World Class vision är att befästa varumärket World 
Class som ett globalt etablerat hälso- och livsstils-
företag i det övre prissegmentet.

MÅL
Under de senaste fem åren har World Class haft en  
genomsnittlig tillväxt om 23 % per år. World Class 
beräknas under 2008 växa med över 25 % proforma 
och ha en rörelsemarginal om 15 procent inom de när-
maste 3 åren. Bolaget har under fjärde kvartalet 2007 
och första kvartalet 2008 etablerat fem nya helägda 
hälso- och rekreationsanläggningar i Rumänien och 
Ungern.

World Class skall inom de närmaste tre åren dubbla  
omsättningen genom att bygga ut sina kluster på redan 
befintliga marknader, rekrytera nya medlemmar samt  
expandera på nya marknader. 

På längre sikt är målet att exploatera varumärket ytter-
ligare för att leverera hög avkastning till aktieägarna. 

1983   Första anläggningen öppnas på  

 Luntmakargatan i Stockholm 

1989  World Class startar verksamhet i Sovjetunionen

1995  World Class i Ryssland förloras till ryska affärsmän

1997  World Class öppnar mitt emot Europaparlamentet i  

 Bryssel. Konceptet World Class Health Academy  

 lanseras. 

1999  World Class öppnar i Marriott hotell, Prag.

2001  World Class öppnar i det exklusiva hotellet J. W.  

 Marriott i Bukarest samt i Radisson SAS i Warszawa.

2003  Ny ledning anställs för att öka Bolagets strategiska  

 fokus. Bolaget genomför flera strukturella och   

 organisatoriska förändringar. 

2005  World Class fortsätter sin expansion och har sedan  

 2003 öppnat 12 nya anläggningar. Bolaget   

 inhandlar och implementerar ett av branschens  

 ledande kundssystem och förvärvar World   

 Class Education. 

2007  Tre nya anläggningar öppnas i Rumänien och   

 dagens expansionsstrategi utformas. Samtidigt  

 öppnar Bolaget verksamhet i Kroatien och Serbien. 

  World Class startar upp affärsområdet Fitness   

 Solutions med distributionsrätten till Nautilus   

 Group på flera marknader i Europa.  World Class  

 utvecklar sin hälsovårdssatsning, pilotprojektet   

 Total Care. World Class passerar 45 000 medlemmar  

 i nio länder. 

Historik
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World Class Health Academy 
erbjuder rekreation i större 
utsträckning än träning.

> World Class Health Academy Zagreb Kroatien
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World Class består idag huvudsakligen av 43 st hälso– och 
rekreationsanläggningar i nio länder. Idag har World Class 
över 45 000 medlemmar som tränar på World Class anläg-
gningar.

World Class Health Academy™ är affärsområdets “premium 
brand”. De femstjärniga hälsocenterna är oftast belägna  
centralt i exklusiva hotell i europeiska storstäder och attraherar 
en köpstark målgrupp. World Class Health Academy erbjuder 
sina medlemmar rekreation i större utsträckning än träning. 
Dessa anläggningar är förutom moderna träningscenters alltid  
utrustade med pool, bubbelpool samt specialiteter som steam-
sauna och spafaciliteter. Idag finns World Class Health Acad-
emy främst i Östeuropa.

World Class Fitness Center-konceptet finns på flertalet av 
World Class marknader. Varje träningsanläggning erbjuder 
sina medlemmar de bästa träningsinstruktörerna, personlig 
tränare samt kvalitativ träningsutrustning i en modern och 
stimulerande träningsmiljö. På den svenska marknaden är alla 
anläggningar idag fitness centers.

AFFÄRSMODELL 
Den grundläggande modellen består i att World Class själva 
äger och driver anläggningarna med undantag från Sverige där 
större delen bedrivs utifrån franchiseavtal med lokala entre-
prenörer.  Affärsmodellen bygger på att World Class rekryterar 
medlemmar som betalar en årlig avgift för att nyttja samtliga 
faciliteter i anläggningen.

En stor del av Bolagets kostnader är fasta. När anläggningen 
har uppnått en kritisk medlemsbas som täcker de fasta kost-
naderna blir varje ny medlemsavgift ett bidrag till resultatet 
med ca 80 procent av totala medlemsavgiften. 

I en etableringsfas avseende nya marknader, utanför Sverige 
använder sig Bolaget av managementavtal. Managementavtal 
innebär att World Class sköter ledningen av verksamheten 
och bidrar med varumärket. World Class erhåller genom man-
agementavtal fasta avgifter för marknadsföring, personal, IT  
system m.m. samt en andel av bruttoresultatet.

Franchiseavtalen generar intäkter via procent på omsättningen 
hos franchisetagaren samt fasta avgifter för marknadsföring, 
IT system m.m.  

World Class driver och äger 24 st av de totalt 43 st anläggningar 
som finns idag varav resterande är management eller fran-
chiseanläggningar.

Hälso- och rekreationsverksamheten
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43 st hälso- och 
rekriationsanläggningar 
i nio länder

> World Class Health Academy Down Town Bukarest Rumänien 
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Hälsoproblem orsakar  
stora samhällsekonomiska  
kostnader för många länder.
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World Class Total Care™ är ett nytt banbrytande  
koncept som kombinerar friskvård och sjukvård. Inom 
World Class Total Care™ skapar World Class en 
miljö med all kompetens samlad på en plats vilket ger  
trygghet för kunden. Man förenar i konceptet läkare 
och sköterska med personliga tränare, grupp- 
träningsinstruktörer, massörer samt naprapater i en 
gemensam servicemiljö genom att dela receptions-
service via en gemensam lounge. 

Den vision och de mål som World Class har ger  
Bolaget en naturlig ledarposition inom innovation 
och utveckling av nya koncept inom branschen. I 
fallet Total Care handlar det om ett samhällsproblem 
som kostar privata och statliga bolag miljardbelopp  
årligen. Några av dessa problem innefattar sjuk-
skrivningar, ohälsa och sjukvårdens misslyckade 
försök att komma åt kärnproblemet, de tidiga symp-
tomen och inaktiviteten hos människor.
 
Personalen hos de anslutna företagen fyller varje 
månad i sin hälsostatus som ger underlagen för det 
hälsobokslut som är under utveckling, kallat Care- 
takerTM. Detta bokslut levereras likt ett månatligt finan-
siellt bokslut till ledningen och upptäckten av ohälsa 
leder till rekrytering av personer till friskvårdsdelen 
inom World Class. Här ligger enligt branschkännare 

den huvudsakliga tillväxten de närmaste fem åren. 
Företagen får genom tidig upptäckt av ohälsa friskare 
personal och lägre sjukskrivningskostnader. 

En välkommen bieffekt är att kapacitetsutnyttjande av 
World Class anläggningar går upp då träningsfabrik-
erna under dagtid delvis står tomma med personal, 
utrustning och lokaler som bara väntar på att få kunder. 
Genom World Class Total Care™ kommer personer i 
närområdet ner på dagtid och vaccinerar sig, gör häl-
soundersökningar och hälsokontroller eller träffar en 
läkare. På detta sätt ökas intäkterna per kvadratmeter 
och lokalernas kapacitet utnyttjas maximalt.

World Class bedömer att konceptet mycket väl kan 
vara hela branschens framtidsverktyg. Sjukvårds-
systemen kommer i framtiden inte att klara av den  
växande ohälsan. Ett nytt system som detta där fokus 
ligger på preventiv och inte reaktiv sjukvård kom-
mer att vara den framtida samhällslösningen för att  
undvika systemets kollaps. Den pilotanläggningen som 
under 2007 lanserades i samarbete med hälsovårds-
företaget Quality Care går under namnet World Class 
Quality Care Europe AB och ligger i Alvik, Stockholm. 
Nya Careenheter är byggda eller planerade i Bukarest, 
Budapest samt Kista.

World Class Total Care™ 
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WORLD CLASS EXPANSIONSMODELL
Framgångarna för World Class Seagull International AB (publ) på den rumänska marknaden har resulterat i bolagets nuvarande 
expansionsmodell. Modellen beskriver Bolagets expansion från inträdet på en ny marknad till marknadsledare inom industrin på 
samma marknad.  Bolagets utveckling i Rumänien beskrivs mer utförligt på nästa sida. 

Fas 1 - Ny marknad
Etablering i exklusivt hotell  
centralt i huvudstad.

Fas 2 - Tillväxt på ny marknad
Etablering av egna anläggningar  
runt första anläggningen, kluster skapas.

Fas 3 - Säkring av marknadsposition
Ytterligare addering av egna anläggningar  
och mervärden till kunderna.

VARUMÄRKESSTRATEGI
Varumärkesvård är en viktig del av företagets strategi. Den 
främsta varumärkesstrategin som Bolaget använder är 
att tillsammans med andra starka varumärken positionera 
sig på marknaden. Bolaget väljer noggrant ut samarbets- 
partners. Etablerade affärsrelationer skapas med stora välkända  
exklusiva hotellkedjor såsom Marriott International, Le Meridien, 
Radisson och Ritz Carlton vilka garanterar varumärkets dignitet 
och exklusivitet. Varumärket genomsyrar allt som görs i Bolag-
et. Bolagets produkter och tjänster genomgår kvalitetssäkring 
och noggrann paketering för att kommunicera varumärket och 
dess värderingar.  Bolaget använder sig i sin varumärkes- 
kommunikation av bolaget World Class Events, vilket är det 
produktionsbolag som har tjänat som plattform för TV-exponering 
av World Class under de senaste åtta åren.

PRODUKT- OCH TJÄNSTESTRATEGI
Bolagets tjänstestrategi är att erbjuda innovativa och kvalita-
tiva produkter och tjänster. World Class utvecklar ständigt sitt 
tjänsteutbud gentemot sina medlemmar. 

EXPANSION PÅ NYA MARKNADER
World Class nuvarande expansionsstrategi bygger på låg 
kapitalbindning, lågt risktagande, maximal varumärkes- 
exponering och stor vinstpotential. Strategin är möjlig 
genom etablerade affärsrelationer med hotellkedjor  
såsom Marriott International, Le Meridien och Radisson.  
World Class lokalisering på absoluta topplägen i huvudstad 
eller centralort ger snabbt stark lokal varumärkeskännedom 
och marknadsposition inför vidare expansion. Den initiala  
samarbetsformen är att World Class via managementavtal 
driver och ansvarar för anläggningen i hotellet mot fasta  
avgifter och vinstdelning.

Personal i ledande befattning hämtas från World Class anläg-
gningar i framförallt Sverige och en aktiv marknadsföring star-
tas mot medel- och höginkomsttagare på orten. World Class 
testar priselasticiteten genom att ta ut mycket höga priser. 
Bolaget kan därför göra ett relativt riskfritt intåg på marknaden 
med en snabb etablering av en stark klustermotor för fortsatt 
tillväxt. 

EXPANSION PÅ BEFINTLIGA MARKNADER
Efter att etablerat sig på ny marknad fortsätter expansionen  
genom etablering av flera egna anläggningar strategiskt. 
World Class använder sig av en så kallad klusterstrategi på 
alla sina marknader. Bolagets klusterstrategi innebär att flera  
anläggningar är placerade nära varandra i huvudstäderna.  
Klustret byggs med hjälp av en central klustermotor som  
omringas av ett antal strategiskt placerade kompletterande 
anläggningar.

Klusterstrategin ger Bolaget möjlighet att dra nytta av det 
starka varumärke som efterhand byggs upp med start i  
klustermotorn, ofta situerad i ett exklusivt hotell på central plats 
i huvudstaden. Det ger ett mervärde för World Class medlem-
mar samtidigt som det för Bolaget uppstår såväl administrativa 
som övriga skalfördelar.

Varumärkesexponeringen tillsammans med de exklusiva  
hotellen avser att ge en överlägsen lokal varumärkes- 
kännedom och marknadsposition för World Class som vid vidare  
expansion gör det  kostsamt för konkurrenter att gå in på 
marknaden i fråga.  

Strategier och tillväxt
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FAS 1
World Class öppnar 2001 en anläggning i hjärtat av  
Bukarest med ledorden låg kapitalbindning, lågt riskta-
gande och maximal varumärkesexponering (sk klustermo-
tor). De goda affärsrelationerna med hotellkedjan Marriott 
International innebär att World Class kan öppna en av de 
mest exklusiva och bästa hälso - och rekreationsanläggn-
ingarna i Östeuropa.

Anläggningen bedrivs utifrån ett managementavtal vilket 
innebär att hotellet tar alla investeringar och World Class 
får låga uppstartskostnader samt minimala investerings-
kostnader. Strategin är att försöka testa priselasticiteten 
och detta görs med en avgiftsnivå på fyra-fem ggr mer 
än den i Stockholm. Klustermotorn behöver syskon då 
medlemstillströmningen har fyllt klubben 2004. 
 
FAS 2  
2004 inleds fas två genom ett aktivt sökande efter 
attraktiva lägen och lokaler. Den första anläggningen fi-
nansierar projektering, marknadsanalyser och uppstarts-
kostnader.
Klustermotorns attraktivitet och den operationella överläg-
senheten gör att förhandlingar kring olika lägen fortlöper 
bättre än väntat. 

2005 rekryteras svensk ledning samtidigt som tvillingen 
World Class Down Town öppnar som helägd klubb i 
exklusiva lokaler i absoluta centrum av Bukarest. 

Dessutom öppnades ytterligare en sattelitenhet vid Svarta 
havet för att komplettera huvudstadsanläggningarna.

2006-2007 öppnar ytterligare tre hälso- och rekreations- 
anläggningar i mycket attraktiva områden i Rumänien 
till stor del finansierade av de två ursprungliga anläggn-
ingarna. 2007 hade Bolagets egen anläggning World 
Class Down Town och anläggningen World Class Health 
Academy i JW Grand Marriott (Managementavtal) en om-
sättning på 32,2 miljoner kr med ett rörelseresultat före 
avskrivningar på 15,8 miljoner kr. Detta bidrar till finansier-
ing av uppstarten av de tre nya anläggningarna. 

FAS 3
Innebär att World Class skapar hinder för konkurrenter att 
etablera sig och World Class Bukarest är nu i denna fas. 
Försök av konkurrenter att ta sig in i högprissegmentet i 
Bukarest har genomförts med magert resultat.
Nu inleds också alla former av kommunikation mot med-
lemmarna via World Class TV, World Class Radio och 
World Class B-fresh . Detta gör sammantaget att anläg-
gningarna har kölistor och medlemmar redan skriver upp 
sig för nästa etablering. Nu lyfter Bolaget också in övriga 
tjänster såsom World Class Total Care samt World Class 
Education för att ytterligare säkra marknadspositionen för 
World Class Seagull International AB (publ). 

Rumänien - en framgångssaga

Bakgrundsfakta
Befolkning: 22 miljoner personer

Befolkning Bukarest 2,2 miljoner personer
Målgrupp: 375 000 personer

Klustermotor World Class Health Academy at 
JW Grand Marriott, Bukarest

Egna klusterenheter: 5 

Varumärket i Rumänien
(inkluderar management)

Omsättning: 40 500 000 kr (2007)
EBITDA: 15 600 000 kr (2007)

BNP Sverige 47 069 US Dollar per person
BNP Rumänien 7 352 US Dollar per person
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INDIVIDUELL TRÄNING OCH GRUPPTRÄNING
World Class erbjuder sina medlemmar ett stort utbud 
av produkter och tjänster. Ett viktigt område är Bolagets  
träningsutbud. Grundfilosofin är att tillhandahålla funktionell 
träning kombinerat med ren styrketräning och på så vis  
erbjuda medlemmarna aktiviteter som både är roliga att 
deltaga i, som hjälper individen att nå sina mål, som skapar 
hälsa och ett komplett välbefinnande.

World Class Seagull International AB (publ) har alltid drivits 
av en strävan av att vara ett av de mest innovativa företagen 
i branschen. Det arbetet har resulterat i att Bolagets anlägg-
ningar är utrustade med träningsutrustning av högsta kvalitet. 
Dessutom utvecklar man gruppträningskonceptet kontinu-
erligt med flera framgångsrika koncept såsom Express-, 
Effect- och Introklasser. De populära Express- och Effektk-
lasserna vänder sig till den moderna människan med ont om 
tid och innebär 30 minuters aktivitet i olika svårighetsgrader 
från nybörjare till avancerad. Klasserna är mycket populära 
på vardagar under lunchtid. Alla klasser leds av välutbildade 
instruktörer som guidar, motiverar och skapar träningsglädje. 
Finns det behov ger instruktören alternativa rörelser så att 
träningen passar alla. För att underlätta valet av träning är 
samtliga klasser indelade  i Dans & Koordination, Puls & 
Kondition och Styrka & Smidighet. 

WORLD CLASS MEDIA
Medlemmarna är viktiga för Bolaget både för medlems-
kapsintäkter och som annonskontakter mot tredje part. En 
medlem i World Class är på många marknader en mycket 
attraktiv målgrupp vilket lett till att nya intäktsströmmar  
uppkommit. Idag möts på många platser en World Class 
besökare av bland annat  World Class TV, World Class  
Radio och B-fresh med annonsering från ett stort spektra av 
annonsörer. 

Produkter och tjänsteutbud

T O T A L  C A R E
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World Class medlemmar är både företag och privatpersoner.  
World Class genomsnittsmedlem är kvinna strax över 30 år, 
individualist, bor i storstad, har höga krav på sig själv och sin 
miljö. World Class använder idag ett av branschens mest 
avancerade kundsystem. Bolaget är idag i slutfasen av att 
implementera detta på samtliga anläggningar. Bolaget kan 
kommunicera till samtliga medlemmar via e-post, sms och 
nyhetsbrev. Systemet möjliggör en personlig bearbetning 
och en hög servicegrad gentemot samtliga medlemmar 
oavsett om medlemmen besöker World Class i Stockholm, 
Zagreb eller Bukarest. World Class vill erbjuda en underhål-
lande totalupplevelse med fokus på hälsa och välmående. 
Medlemmen skall vara del av World Class-galaxen. Inne på 
en anlägging kan medlemmarna mötas av både World Class 
TV och World Class Radio med underhållning och medlems-
information varvat med reklam och tips. 

Medlemmen

Ju fler aktörer som etablerar  
sig och marknadsför sig och  
sina tjänster, ju fler personer  
blir intresserade av att ta steget  
mot ett mer aktivt liv.
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Rörelseresultatet ökade 2007  
med 90 % jämfört med 2006 till 3,2 mkr.  
Detta trots uppstartskostnader på 4 Mkr.

> Överst: Parlament Palatset (People’s Palace) Bukarest. Nedan: World Class Health Academy Fitness & Spa Jolie Ville Bukarest Rumänien. 
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MARKNADEN
I Rumänien finns idag cirka 200 träningsanläggningar med 
totalt ca 40.000 medlemmar. Det utgör en marknadspenetration 
om mycket låga 0,2 %. 

World Class Seagull International AB (publ) är den enda 
internationella eller nationella träningskedjan med sex anläg-
gningar, tre i Bukarest, en i Timisoara, en i Cluj-Napoca och 
en i Constanta. Alla andra aktörer är lokala gym eller mindre 
country club-liknande anläggningar. Rumänien befinner sig i en 
stark ekonomisk tillväxt men utbudet av träningsmöjligheter är 
starkt begränsat. Landets allt större grupp höginkomstagare 
driver idag efterfrågan för större anläggningar med fitness, 
spa och pooler, de anläggningar som finns är idag framförallt  
koncentrerade till Bukarest.

WORLD CLASS I RUMÄNIEN
World Class gick in på den rumänska marknaden under 2001 
och är idag den mest välkända fitnesskedjan med landets 
höginkomsttagare som målgrupp. Efterfrågan på denna typ av 
tjänster är hög och för att kunna bemöta den på ett tillfredsstäl-
lande sätt kommer fokus att läggas på öppnandet av nya  

 
anläggningar. I Rumänien har World Class utvecklats enligt sin 
expansionsmodell där Bolaget nu är i fas tre, där det gäller 
att bygga etableringshinder, stärka varumärket och kund- 
lojalitet. Tre hälso- och rekreationsanläggningar har startats  
under 2007 och Q1 2008.  World Class i Rumänien har  
varit mycket lönsamt historiskt. Rörelseresultatet ökade 2007  
med 90 % jämfört med 2006 till 3,2 mkr. Detta trots uppstarts-
kostnader på 4 Mkr. Samtidigt växte omsättningen med 57  
procent till 26,3 mkr.

EXPANSIONSPLANER
Mot bakgrund av hur framgångsrikt World Class-konceptet har 
visat sig vara kommer det att ske stora satsningar framöver 
på den rumänska marknaden. Innan utgången av 2009 ska  
World Class öppna minst fyra nya enheter, primärt i Bukarest.
För närvarande sker diskussioner med olika shoppingmalls, 
hotell, affärsdistrikt och bostadsområden gällande ca 15 
nya anläggningar där de mest intressanta projekten till över- 
vägande del ligger i eller strax utanför Bukarest.

World Class Rumänien

Nyckeltal Rumänien 2007

Omsättning (Tkr)    26 298
EBIT (Tkr)     3 224
Andel av koncernomsättning   17% 
Antal helägda anläggningar   5
Antal anläggningar via management/franchise 1

Största aktörer   Antal anläggningar

World Class    6
Wellness Center    1
Atlantis Spa & Fitness   1
Pescario Tennis Club    1

Källa: IHRSA, European Market Report 2006.
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Förhandlingar pågår om  
etablering avminst två nya  
hälso- och rekreations- 
anläggningar i Prag. 

> Överst:Rådhuset i de gamla delarna av Prag. Nedan; World Class Health Academy Marriott Hotell
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World Class Tjeckien
MARKNADEN
Tjeckien hade under år 2006 450 träningsanläggningar med 
totalt ca 120 000 medlemmar. Marknadspenetrationen  
uppgick till 1%. Huvudstaden Prag utgör ett av de största 
tillväxtområden i Tjeckien för träningsmarknaden. Prag har  
inuläget ca 15-17 premium träningsanläggningar som varierar
i storlek och erbjudanden.

WORLD CLASS I TJECKIEN
World Class i Tjeckien har idag tre anläggningar i huvud- 
staden Prag. Dessa ligger strategiskt fördelade på tre ställen. 
Den första i exklusiva Marriott Hotell, den andra på Prags  
absoluta centralplats, Vaclavplatsen, samt den tredje i det  
internationella företagsområdet, the Park, med storföretag som 
DHL och IBM. Bolaget har etablerat sig starkt med

sina nuvarande enheter och det finns en stor potential för 
ett etablerande av nya anläggningar i Tjeckien. Bolaget drog  
under 2005 på sig uppstartskostnader i samband med 
den tredje anläggningen. 2006 och 2007 års siffror inkluderar 
numera bolagiserade Fitness Solutions siffror. Under 2007  
tillsattes en ny landschef för att öka lönsamhet och tillväxten i 
landet. Dessa åtgärder beräknas redan under våren 2008 ge 
resultat.

EXPANSIONSPLANER
Förhandlingar pågår om etablering av minst två nya hälso-  
och rekreationsanläggningar inom tre år i Prag för att stärka 
klustret. Dessa anläggningar kommer att väljas och placeras 
strategiskt i Prag, så att det blir ett heltäckande nätverk.
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Största aktörer   Antal anläggningar

BBC     7
Factory Pro    3
World Class    3
Holmes Place    1
Gold’s Gym    1

Källa: IHRSA, European Market Report 2006.

Nyckeltal Tjeckien 2007

Omsättning (Tkr)    24 884
EBIT (Tkr)     705
Andel av koncernomsättning   16% 
Antal helägda anläggningar   3
Antal anläggningar via management/franchise 0

* Fitness Solutions ingår i omsättning och resultat till och med 2007
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World Class är för närvarande i en  
strategisk förhandling med en av  
Polens största hotellkedjor.

> Överst: Down Town Warzawa Polen, Nedan: World Class Health Academy Marriott Hotell
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World Class Polen
MARKNADEN
Polen hade ca 700 träningsanläggningar med totalt ca 210 000  
medlemmar under 2006. Det utgör en marknadspenetra-
tion om 1%. Den polska fitnessmarknaden utvecklas i snabb 
takt men tillväxten har hittills begränsats till storstäderna med 
stark tillväxt, som t.ex. Warszawa, Wroclaw, Gdánsk, Poznan 
och Kraków. Polen befinner sig i stark tillväxt och under 2007 
beräknas den reala BNP-tillväxten stiga till 6,6% från 6,1% 
föregående år.

WORLD CLASS I POLEN
World Class etablerade sig på den polska marknaden år 
2002 med en Health Academy i exklusiva Radisson SAS i  
Warsawa. World Class är idag med ytterligare tre anlägg- 
ningar, där bland annat Marriott Hotell i Warsawa ingår, känt 
som ett professionellt träningsinstitut med internationellt gott 
rykte, hög kompetens, välutbildad personal, hög servicenivå 
och unik ”klubbanda”. World Class i Polen var 2005 i upp-
startsfas med bara 2 anläggningar varav en management med 
en marginell omsättning och ett mycket svagt resultat. 

2007 har Bolaget fyra helägda anläggningar och visar på god 
lönsamhetstillväxt. Tillväxten 2007 var 107 % samtidigt som 
bolaget vände en miljonförlust till vinst. 

EXPANSIONSPLANER
Med ytterligare tre träningsanläggningar i Warsawa inom de 
närmaste tre åren kommer World Class att vara marknads- 
ledande och bygga på fas tre i tillväxtstrategin. World Class 
kan framgent också överväga en nationell expansion men bara 
om goda kontraktsvillkor har uppnåtts och om man har hit-
tat rätt samarbetspartners (t ex hotellkedjor). Målet för World 
Class Polen är att inom tre år:

> stärka positionen för de existerande anläggningarna
> starta tre nya anläggningar i Warsawa 
 
World Class är för närvarande i en strategisk förhandling med 
en av Polens största hotellkedjor om en omfattande nationell 
etablering.

Största aktörer   Antal anläggningar
    
Gymnasion    6
World Class    4
World Fitness    2

Källa: IHRSA, European Market Report 2006.

Nyckeltal Polen 2007

Omsättning (Tkr)    11 609
EBIT (Tkr)     26
Andel av koncernomsättning   7% 
Antal helägda anläggningar   4
Antal anläggningar via management/franchise 0
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Våren 2008 öppnas den nya topputrustade  
anläggningen Sun Palace i Budapest  
bestående av 2 000 m2 hälsa och spa.

> Överst: Budapest, Nedan: World Class Health Academy Avenue Garden i Budapest, Ungern. 
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World Class Ungern
MARKNADEN
Ungern hade en marknadspenetration som uppgick till 1,2% 
under 2006. IHRSA beräknar att den stiger till 1,5% under 
2007. Det fanns 200 anläggningar och totalt ca 120 000 
medlemmar. Den ungerska marknaden omsatte ca 570 mkr 
under 2006. 

WORLD CLASS I UNGERN
Under 2007 investerar Marriott International betydande  
summor för att under våren 2008 relansera verksamheten 
som 

World Class historiskt har haft i Marriott International hotellet 
i Budapest. Under 2008 startar World Class även två stycken 
nya, strategiskt placerade anläggningar i Budapests inner-
stad vilket leder till att World Class intar en marknadsledande 
position i Budapests innerstad.

EXPANSIONSPLANER 
World Class kommer de närmaste tre åren att fokusera på att 
god lönsamhet uppnås i de nystartade anläggningarna samt 
komplettera med ytterligare en anläggning i Budapest.

Nyckeltal Ungern 2007

Omsättning (Tkr)    1 268
EBIT (Tkr)     -906
Andel av koncernomsättning   1% 
Antal helägda anläggningar   3*
Antal anläggningar via management/franchise 0

*2 st öppnar kvartal 1 2008

Största aktörer   Antal anläggningar

Alexandra     4
World Class*    3
A1     1
ATSA     1
Gold’s Gym    1

Källa: IHRSA, European Market Report 2006.
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World Class Health Academy mitt emot 
Europaparlamentet, är idag en väleablerad 
träningskedja som riktar sig till landets 
medel- och höginkomsttagare.

> Överst: EU Parlamentet Nedan: World Class Health Academy Bryssel 
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MARKNADEN
Den belgiska marknaden hade en marknadspenetration som 
uppgick till 3,9% år 2006. Det totala antalet träningsanläg-
gningar uppgår till 750 st med cirka 400 000 medlemmar. 
Marknaden är väldigt fragmenterad. De fem största företagens 
marknadsandel uppgår till 9,1%. Större träningsanläggningar 
är vanligast förekommande i storstäderna medan mindre an-
läggningar med endast ett eller två gym har lättare att etablera 
sig i mindre städer. 

Friskvård och hälsomarknaden växer sig starkare i Belgien och 
flera företag börjar förstå och uppskatta hur viktigt det är att 
ha frisk personal. 

WORLD CLASS I BELGIEN
Verksamheten i Belgien startade 1997, med den exklusiva 
Health Academy anläggningen mitt emot Europaparlamentet, 
och är idag en väletablerad träningskedja som riktar sig till 
landets medel- och höginkomsttagare. Verksamheten har fram  

 
till år 2006 fungerat som en projektbas för World Class 
Seagull International AB (publ) och för utvecklingen av World 
Class Fitness solutions i Europa. I och med renodlingen av 
verksamheten i Belgien under 2006 förlorade Belgien en stor 
del av sin kringomsättning vilket gav en omsättningsminskning 
samt ett planerat svagt resultat under 2006. Samtidigt genom-
fördes en kostsam nyetablering av två anläggningar i Belgien. 
Under 2006 utsattes klustermotorn för en omfattande brand 
vilket omvandlade den tidigare mycket vinstrika anläggningen 
till svaga resultat under 2006 och 2007. Åtgärdsprogram har 
under 2008 vidtagits gällande både personal och verksam-
het.  

EXPANSIONSPLANER
Under 2008 ska förutsättningar för lönsamhet återupprättas för 
vidare expansion under 2009 med två anläggningar i Bryssel.

World Class Belgien

Nyckeltal Belgien 2007

Omsättning (Tkr)    13 313
EBIT (Tkr)     -3 404
Andel av koncernomsättning   8% 
Antal helägda anläggningar   3
Antal anläggningar via management/franchise 1

Största aktörer   Antal anläggningar

Passage Fitness    26
Got Fit     13
Sportopolis    13
Lifestyle Quality    7
LA Gym     5
World Class                           4

Källa: IHRSA, European Market Report 2006.
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World Class i Sverige ökade 
omsättningen organiskt mellan 
2004 och 2007 med 76 %.

> Överst: Stockholm Sverige Nedan vänster: World Class Alviks Strand Total Quality Care. Höger: World Class City Sheraton Göteborg
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MARKNADEN
Den svenska marknaden hade en marknadspenetration som 
uppgick till 10% år 2006. Det finns ca 650 tränings- 
anläggningar i Sverige (källa Eniro 2007-12-26) med ca 900 
000 personer som har medlemskap i en träningsklubb. Den  
genomsnittliga årliga tillväxten har uppgått till ca 5% de  
senaste fem åren. Marknaden är relativt fragmenterad med 
flera små aktörer. De tio största aktörerna står för ca 38% av 
den totala marknaden.
 
WORLD CLASS I SVERIGE
World Class Sverige startade 1983 och är idag ett av Sveriges 
mest kända varumärken inom träning med en kännedom 
på 61 procent hos allmänheten. Bolaget har genomfört en 
ökad satsning på omsättnings- och lönsamhetstillväxt och 
sedermera en kvalitetshöjning genom modern utrustning, unika 
gruppträningsklasser, utbildning i kundvård och bemötande, 
system och processer inom försäljning och CRM. Avsikten är  

 
att World Class ska uppfattas som lite lyxigare, lite mer  
personligt och lite bättre än konkurrenterna. Träning skall ge  
resultat och World Class skall vara ett naturligt val för den  
aktive kunden. World Class i Sverige ökade omsättningen  
organiskt mellan 2004 och 2007 med 76 %. Bolaget har trots 
att det agerar som provbänk för World Class en historia av 
lönsamhet. 2007 ökade medlemsantalet i det svenska nät- 
verket med 19,8 %.
 
EXPANSIONSPLANER
Under 2008 kommer World Class Sverige att etablera en 
starkare närvaro i Stockholms innerstad. Förhandlingar pågår 
om att öppna egna anläggningar samt två nya anläggningar 
på franchisebasis. Målet för World Class Sverige är att inom 
24 månader ha 22 anläggningar i Stockholm varav sju egna  
(två i Stockholms innerstad) samt öka antalet franchiseanläg-
gningar med 10 stycken till och med 2009.

World Class Sverige

Nyckeltal Sverige 2007

Omsättning (Tkr)    76492
EBIT (Tkr)     1890
Andel av koncernomsättning   48% 
Antal helägda anläggningar   5
Antal anläggningar via management/franchise 15

Största aktörer   Antal anläggningar

SATS    41
World Class  20
Friskis & Svettis           20

Källa: IHRSA, European Market Report 2006 och FRISK  
(branschorganisationen i Sverige).
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World Class Health Academy - Amman, Jordanien

> World Class Health Academy Amman Jordanien

> World Class Health Academy Amman Jordanien

> Eifffeltornet Paris Frankrike > Katedral i Sofia Bulgarien

> World Class Fitness Center Novi Sad Serbien. (Klubben ligger längst upp med egen terass på taket som syns till vänster i bild)
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World Class driver förutom tidigare beskrivna marknader även    
verksamhet i Kroatien, Serbien och Jordanien.

World Class driver sedan flera år en anläggning i Amman,  
Jordanien, (via managementkontrakt) som genererar årliga  
kassaflöden till moderbolaget. I Kroatien har World Class 
etablerat en stor och exklusiv Health Academy i Hypo  
Alpe-Adria banks företagskomplex i centrala Zagreb. Avtalet 
är mycket förmånligt med bland annat säkrade kassaflöden 
då  banken köper träningskort åt alla sina medarbetare på  
balkankontoret i byggnaden i Zagreb. I Novi Sad, Serbien, har 
en affärspartner till World Class öppnat en stor anläggning på 
licens under 2007.

I februari månad signerades även kontrakt om öppnande av en 
anläggning i hotellet Marriott i Paris.

Övriga marknader 
Etablerade affärsrelationer med kedjor 
som Marriott International med totalt 
2 900 hotellanläggningar i världen har 
resulterat i intressanta erbjudanden från 
Östeuropa och Asien.
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World Class har ett distributionsrättighetsavtal med Nautilus 
Group Inc som är en av de tre största tillverkarna av tränings- 
utrustning i världen.

Fitness Solutions grundat 2007, levererar all utrustning till 
moderbolaget World Class Seagull International AB (publ) 
för bolagets egen expansion. Bolaget är ”preferred supplier” 
till Marriott International World Wide (med 2900 anslutna 
hotell) utanför USA och Kanada. 

Bolaget har vidare distributionsrättigheterna för Nautilus 
på marknaderna Tjeckien, Polen, Slovakien, Rumänien och  
Ungern.

Privatmarknaden för hemträningsutrustning har en stark  
tillväxt och World Class har med Nautilus långt gångna 
planer på att leverera denna typ av utrustning på utvalda 
marknader i Europa.

Fitness-solutions, Nautilus
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World Class Education är ett utbildningsföretag inom Well-
ness och har både interna och externa kunder.  

World Class Seagull International AB (publ) expanderar nu 
för att under 2008 producera utbildningar för instruktörer 
på fler marknader än den svenska. Under 2008 lanseras ett 
antal nya utbildningar för försäljning i både Rumänien, Polen, 
Belgien, Tjeckien och Sverige. Utbildningarna är framförallt 
inriktade på försäljning gentemot näringslivet och omfattar 
bland annat stresshantering och vikten av god kosthållning. 

World Class Education™ är en rekryteringsmotor för ny  
personal till World Class-anläggningarna samtidigt som det 
tillförsäkrar World Class egen personal en gedigen utbild-
ning. Bolaget skapar även trovärdighet för varumärket via 
egna utbildningar som ger internationella licenser. 

World Class Education ska generera positiva kassaflöden 
genom att erbjuda ett basutbud till träning- och friskvårds-
branschen i allmänhet. World Class Education ska utveckla 
nya koncept och utbildningar för marknader där Bolaget 
verkar. 

World Class Education AB
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STRUKTUR
World Class Seagull International AB (publ) har idag sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Här finns koncernens ledningsgrupp.
Varje land har sin egen organisation, anpassad till verksamhetens storlek i landet.

WORLD CLASS SEAGULL INTERNATIONAL AB (PUBL)

World Class Organisation

VD
Ulf Bengtsson

Ekonomi- och finanschef
Stefan Karlsson

Marknadschef
Carl Reinestam

Fitness Solutions
Jimmy Lilja

W C Education
Dorotka Baburin

Sverige
P. Johansson

Belgien
M. Hesselgren

Polen
M. Federowicz

Rumänien
M. Fredholm

Tjeckien
M. Bulirova

Ungern & 
övriga marknader

M. Mirkovic

Nya marknader
Mikael Fredholm
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Legal struktur

– Förvärvades av World Class Seagull International AB (publ) i februari 2008, betalning sker med aktier i World Class Seagull International    
AB (publ) i samband med listningen. 

– Ägs idag till 37,5 % av World Class Seagull International AB (publ), resterande aktier förvärvades av World Class Seagull International AB 
(publ) i februari 2008, betalning sker med aktier i World Class Seagull International AB (publ) i samband med listningen. 
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I följande kapitel belyses de uppskattningar och bedömningar som World 
Class Seagull International AB (publ) gjort gällande framtiden samt de 
planer som utarbetats. På grund av prognostiserandets inneboende 
osäkerhet kan Bolagets resultat komma att skilja sig väsentligt från de 
uppskattningar som redovisas nedan. Faktorer som kan orsaka eller  
bidra till nämnda skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, de  
som diskuteras i detta kapitel men också på andra platser i prospektet,  
inklusive avsnittet ”Riskfaktorer”.

Prognos för räkenskapsåret 2008
World Class Seagull International AB:s (publ) omsättning för räkenskaps-
året 2008 bedöms uppgå till cirka 180 miljoner kronor. Rörelse-resultatet 
beräknas uppgå till cirka 19 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelse-
marginal om 10,6 procent. Dessa prognoser är baserade på Bolagets  
finansiella utveckling de första två månaderna av 2008 samt den infor-
mation som anges i avsnittet ”Redogörelse för de viktigaste antagandena 
som ligger till grund för prognos.
 

 
Utfall 
2006

Utfall 
2007

Proforma 
2007

Prognos 
Proforma 

2008

Omsättning, tkr 90 285 102 008 143 958 180 000

Omsättingstillväxt, % 12,2% 13,0% 59,4% 25,0%

EBITDA, tkr 5 498 927 6 233 25 000

EBITDA, % 6,1% 0,9% 4,3% 13,9%

Rörelseresultat (EBIT), tkr 2 409 -3 024 1 009 19 000

Rörelsemarginal, % 2,7% -3,0% 0,7% 10,6%

Redogörelse för de viktigaste antagandena 
som ligger till grund för prognosen
Nedan framgår en redogörelse för de viktigaste allmänna antaganden 
som ligger till grund för prognosen avseende omsättning och rörelsere
sultat för räkenskapsåret 2008. 

World Class prognostiserade omsättning och rörelseresultat  •	
har sammanställts baserat på faktiskt utfall under de första två  
månaderna samt budget/prognos för respektive dotterbolag. 

Prognoserna baseras på antaganden om antal befintliga och •	
nya medlemmar i nätverk samt nya anläggningar. Under 2007 
investerades det i totalt fem nya anläggningar som per idag har  
en tillfredställande medlemsökning för att prognos skall uppnås. 

Prognosernas medlemsutveckling stöds av mätning av faktiskt •	
medlemsnetto per månad under januari och februari 2008. 

Den ökade omsättningen räknas på respektive lands snittpris  •	
multiplicerat med antalet ökade medlemskap. 

Det ökade rörelseresultatet i relation till omsättningstillväxten •	
speglar den låga direktkostnaden vid försäljning av ytterligare  
ett medlemskap.  
 

Finansiella mål och framtidsutsikter

Nedan framgår en redogörelse för de viktigaste landsspecifika  
antaganden som ligger till grund för prognosen avseende omsättning  
och rörelseresultat för räkenskapsåret 2008. 

De totala siffrorna per land 2008 är baserade på resultatet 2007 •	
rensat för kostnaderna för de nystartade verksamheterna 2007. Nya 
verksamheter startades främst i Rumänien och Ungern där resul-
taten belastades med stora kostnader för totalt fem nya klubbar. 

Rumäniens rörelseresultat beräknas att uppgå till närmare 8,2 mkr •	
under 2008 vilket är det största bidraget till koncernens resultat 
under 2008. Under 2007 var resultatet i Rumänien ca 7,0 mkr 
bortsett från expansionen, då med endast tre klubbar varav en med 
managementavtal där World Class erhåller 20 procent av vinsten. 
Under andra halvåret 2007 öppnades totalt tre nya klubbar som  
per idag med dess medlemmar når break even. 

Sveriges rörelseresultat 2007 var 1,9 mkr och bolaget har prognos-•	
tiserat en något större vinst baserad enbart på besparingsåtgärder 
om 2 mkr.  

Fitness Solutions beräknas under 2008 nå ett rörelseresultat om  •	
ca 4,6 mkr (1,6 mkr). En stark orderingång har lett till att nära 50 
procent av årsbudgeten är uppnådd redan i slutet av februari 2008. 
Fitness Solutions startade under 2007. 

Resterande marknader, Tjeckien, Polen, Ungern, Kroatien samt •	
Belgien ska generera återstående ca 4,8 mkr av resultatet. 

Prognostiseringsförfarandet bygger på tidigare utfall och medlemms- 
tillströmning, nyckeltal samt erfarenhet från ett väl genomarbetat och 
tillförlitligt arbetssätt. 

Tillväxt och lönsamhet
World Class Seagull International AB (publ) beräknas uppnå en tillväxt 
på över 25% för 2008 och en rörelsemarginal om 15 procent inom de 
närmaste 3 åren.

Kapitalstruktur
Styrelsens målsättning är att koncernens soliditet skall uppgå till lägst 
20 procent.

Finanspolicy
Målsättningen för World Class Seagull International AB:s (publ) finans-
policy är att minimera de finansiella riskerna samt att ständigt ha god 
finansiell beredskap. Medel som ska täcka det operativa likviditetsbehovet 
skall placeras i bankinlåning, överskjutande likvida medel kan placeras 
i bankinlåning eller i svenska statspapper med en maximal räntebind-
ningstid på 12 månader. Målet för Bolagets kreditpolicy är att minimera 
likviditetsrisken från uteblivna betalningar genom att definiera och mäta 
den kreditexponering som finns inom Bolaget samt att bedöma eventuella 
förlustrisker som hänför sig till kundkrediter.

Målsättning avseende kundbas
Bolagets målsättning är att ingen enskild kund skall svara för mer  
än 3% av omsättningen.

Framtidsutsikter
Under räkenskapsåret 2008 har marknaden för World Class Seagull  
International AB:s (publ) produkter och tjänster än så länge utvecklats 
positivt. Kundernas efterfrågan är stor vilket också avspeglar sig i ett 
ökande antal medlemmar anslutna till Bolagets nätverk. Bolaget bedömer 
att rådande utveckling kommer att fortsätta under återstoden av inne- 
varande räkenskapsår.
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Finansiell översikt och nyckeltal

Resultaträkning i sammandrag (tkr)

2005 Helår 
Koncern

2006 Helår 
Koncern

2007 Helår 
Koncern               

2007 Helår 
Koncernen 
proforma *

Nettoomsättning 78 644 88 044 100 978 142 658

Övriga intäkter 1 848 2 241 1 030 1 300

Rörelsekostnader exklusive avskrivningar -76 547 -84 787 -101 081 -137 725

Rörelseresultat före avskrivningar (“EBITDA”) 3 945 5 498 927 6 233

Avskrivningar -2 152 -3 089 -3 951 -5 224

Rörelseresultat (“EBIT”) 1 793 2 409 -3 024 1 009

Finansiella poster -724 -973 -3 692 -3 672

Resultat efter finansiella poster 1 069 1 436 -6 716 -2 663

Bokslutsdispositioner -144 29 0 238

Skatt -957 -665 -1 211 -2 311

Minoritetens andel i årets resultat 318 0 592 -393

Årets resultat 286 800 -7 335 -5 129

Balansräkning i sammandrag (tkr)

2005 Helår  
Koncern

2006 Helår  
Koncern

2007 Helår  
Koncern               

2007 Helår  
Koncernen  
proforma *

Balansomslutning 41 166 53 601 53 121 107 881

Anläggningstillgångar 11 918 15 069 23 494 65 538

Omsättningstillgångar 29 248 38 532 29 627 42 343

Bundet eget kapital 4 459 3 793 3 995 33 722

Fritt eget kapital 2 187 6 769 -264 -2 269

Minoritetsintresse -397 0 0 1 163

Obeskattade reserver/uppskjuten skatt 619 1 091 1 873 1 871

Kortfristiga skulder 27 108 29 671 33 385 47 633

Långfristiga skulder 7 190 12 277 14 132 25 760

Nyckeltal

2005 Helår  
Koncern

2006 Helår  
Koncern

2007 Helår  
Koncern               

2007 Helår 
Koncernen  
proforma *

Nettoomsättningstillväxt (%) 37% 12% 15% 62%

EBITDA-marginal (%) 5% 6% 1% 4%

Rörelsemarginal (%) 2% 3% -3% 1%

Soliditet (%) 16% 20% 7% 29%

Resultat per aktie (kr) ** 0,02 0,06 -0,54 -0,38

Kassalikviditet (%) 108% 130% 89% 89%

Antal Anställda 48 60 66 152

Utdelning per aktie (kr) ** 0 0 0 0

Definitioner
Nettoomsättningstillväxt (%) Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent

EBITDA-marginal (%) Rörelseresultat före avskrivningar (“EBITDA”) dividerat med nettoomsättning

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat (“EBIT”) dividerat med nettoomsättning

Soliditet (%) Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Resultat per aktie (kr) ** Resultat efter skatt dividerat med antal aktier före utspädning

Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
 
* Proformaredovisningen avser koncernen inklusive i februari 2008 förvärvade bolag (World Class Romania, WC i Stockholm AB, World Class i  
  Göteborg AB samt Luntis friskvårdsstudion AB). Betalningen sker med aktier i World Class Seagull International AB (publ) i samband med listningen.     
  Tillträde sker under maj månad, 2008. För redogörelse av proformaredovisningen se sida 66. 
  
** Baserat på nuvarande antal aktier om 13 600 000 aktier.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

2005
Omsättning 
Efter att under flera år byggt ett stort kontaktnät och stärkt varumärket
genom strategiska samarbeten med såväl internationella hotellkedjor
som lokala investerare och byggföretag i Östeuropa inleddes ett flertal  
intressanta projekt. Under året öppnades 14 anläggningar i nätverket. 
Totalt ökade nettoomsättningen i koncernen med 37 procent till 78,6 mkr.

Resultat
Till följd av stark tillväxt med stora initiala kostnader så tappade Bolaget 
som helhet lönsamhet. Polen och Tjeckien uppvisade förluster härrörande 
till expansionen i länderna. Bolagets hemmamarknad höll upp resultatet då 
både moderbolaget, World Class International och World Class Sverige 
visade goda vinster trots tillväxt. Totalt uppgick rörelse-resultatet till 1,8 mkr.

Investeringar
Totalt uppgick under året World Class investeringar till 5,0 mkr. World 
Class Education förvärvades för 1,3 mkr. Bolaget balanserade kostnader i 
samband med implementation och utveckling av ett nytt kunddatasystem 
vilket uppgick till 0,6 mkr. Totalt investerades 2,2 mkr i träningsutrustning. 
Resterande investeringar var till belopp av obetydlig karaktär. Totalt kost-
nadsfördes cirka 1,5 mkr direkt relaterade till uppstart av nya anläggningar 
i nätverket.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till - 0,3 mkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till 3,0 mkr. Investeringsnettot var cirka
-2,8 mkr. Under året genomfördes en nyemission om 0,4 mkr  
samtidigtsom nettoupplåningen uppgick till 0,7 mkr.

2006
Omsättning
Omsättningen steg framförallt i Polen med en mångdubbling av verk-
samhetens storlek men även Tjeckien uppvisade ökningar. I Sverige och 
Belgien konsoliderades verksamheten med mindre omsättningsökningar 
som följd. Totala nettoomsättningen blev 88,0 mkr (78,6 mkr), vilket mots-
varar en tillväxt om ca 12 procent. 

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr. Resultatet präglades av förluster i 
Belgien och Polen. Både i Polen och Belgien var man under fortsatt stark 
press från expansionen. Dessutom gjorde Belgien ett planerat svagt 
resultat på grund av omallokering av viss omsättning till moderbolaget 
i Sverige. Dessa förluster vägdes dock upp av en mycket stark tjeckisk 
verksamhet som tillsammans med den svenska delen av Bolaget levere-
rade ett positivt resultat. 

Investeringar
Bolagets investeringar uppgick till ca 6,2 mkr. Bolaget investerade  
0,7 mkr i ytterligare utvecklingskostnader för kunddatasystemet.  
I belgiska dotterbolaget investerades i ny utrustning till Bolagets två  
nya anläggningar vilket ökade träningsutrustningsvärdet i Belgien med  
3,2 mkr. Resterande investeringar var till belopp av obetydlig karaktär.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till 0,02 mkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -2,2 mkr. Investeringsnettot var -3,2 mkr.  
Under året genomfördes en nyemission om 3,4 mkr då en ny delägare 
togs in i Bolaget. Nettoupplåningen uppgick till 5,1 mkr.

2007
Omsättning
Nettoomsättningen för World Class Seagull International AB (publ) upp- 
gick till 101 mkr. Totalt ökade nettoomsättningen med 12,9 mkr vilket 
motsvarar 15,0 procents tillväxt. Den svenska verksamheten genomgick 
en renodlingsprocess vilket sänkte omsättningen med 2,8 mkr. Hela 
tillväxtökningen stod det polska bolaget samt den nystartade kroatiska 
verksamheten för. World Class i Polen växte under året med 107%. 

Resultat
Efter uppstart av två nya länder och en stark tillväxt i Polen slutade året 
med ett rörelseresultat på -3,0 mkr. Kroatien och Serbien startades under 
året och åsamkade Bolaget stora uppstartskostnader. Bolaget genom-
förde en nystart i Ungern med två nya klubbar samt en relansering av den 
ursprungliga Marriottanläggningen. Totalt hade bolaget uppstartskostnad-
er 2007 på 5 mkr. Bolagets resultat i Belgien påverkades negativt bland  
annat på grund av en brand i den viktigaste klubben vid parlamentet i 
Bryssel 2006. Klubben fick stängas och återtogs i bruk först under slutet 
av året.  

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 12,3 mkr. 2,3 mkr var aktiverade utvecklings-
kostnader bestående av främst 0,5 mkr kunddatasystem samt 0,5 mkr 
Total Care. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till  
5,0 mkr. Här står omklassificeringar av tidigare omsättningstillgångar till  
finansiella tillgångar för merparten av summan. Vidare var 7,3 mkr materiella 
anläggningstillgångar. Totalt kostnadsfördes under 2007 cirka 5 mkr direkt 
relaterade till uppstart av nya anläggningar i nätverket. 

Kassaflöde
Kassaflödet var 2,3 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 13,5 mkr. Investeringsnettot var cirka -12,3 mkr. Under året 
genomfördes en nyemission om 0,5 mkr samtidigt som nettoupplåningen 
uppgick till 0,6 mkr.

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick 2007-12-31 till 23,7 mkr. Av bo-
lagets 3,9 mkr i immateriella anläggningstillgångar var 3,3 mkr aktiverade 
utvecklingskostnader bestående av kunddatasystem 1,1 mkr och Total 
Care 0,5 mkr. Av de materiella anläggningstillgångarna på 11,1 Mkr var 
10,8 mkr inventarier och träningsredskap. Detta är träningsutrustning som 
bolaget äger. Slutligen hade bolaget 8,6 mkr i finansiella anläggnings- 
tillgångar som till 7,9 mkr bestod av andra långfristiga fordringar där lån till 
bolag införlivade i samband med listningen stod för 5,2 mkr. Vidare fanns 
här lån till World Class Events WCE AB på 2,7 mkr. 
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Pågående och planerade investeringar
Utvecklingskostnader om 3,3 mkr aktiverades och bestod till stor del av 
det kunddatasystem som under flera har aktiverats och idag uppgår till 
1,1 mkr. Dessutom har Total Care konceptet som tidigare omnämnts i 
denna text aktiverats med 0,5 mkr. Kostnader för både Total Care och 
kunddatasystemet kommer att aktiveras även under 2008 med liknande 
belopp som under 2007. 

World Class Seagull Internationell AB (publ) har under februari månad 
förvärvat hela eller delar av nedanstående bolag.

Totalt förvärvas 71 procent av totalt antal utomstående aktier  •	
och röster i World Class Rumänien med totalt 5 ägda hälso- och  
rekreationsanläggningar. Tillträde sker i maj 2008. Betalning sker  
med aktier i World Class Seagull International AB uppgående till  
3 614 545 aktier i samband med listningen av Bolaget.  

Totalt förvärvas 100 procent av totalt antal utestående aktier och •	
röster i Luntis friskvårdsstudion AB, Stockholm franchiseanläggning, 
centralt belägen i Hilton hotell på Söder i Stockholm. Tillträde sker  
i maj 2008. Betalning sker med aktier i World Class Seagull  
International AB uppgående till 909 090 aktier i samband med 
listningen av Bolaget.  

Totalt förvärvas 100 procent av totalt antal utomstående aktier och •	
röster i World Class City i Göteborg AB, franchiseanläggning, cen-
tralt belägen i Radission Hotel i Göteborg. Tillträde sker i maj 2008. 
Betalning sker med aktier i World Class Seagull International AB 
uppgående till 436 364 aktier i samband med listningen av Bolaget.  

Totalt förvärvas resterande 62,5 procent av totalt antal utomstående •	
aktier och röster i World Class i Stockholm AB, ägarbolag till 
Friskvård vid mälaren AB, franchiseanläggning i Alvik, Stockholm. 
tillträde sker i maj 2008. Betalning sker med aktier i World Class 
Seagull International AB uppgående till 454 545 aktier i samband 
med listningen av Bolaget.  

Tendenser
World Class verkar på en marknad som har utvecklats starkt och förväntas  
göra så under längre tid. Marknaden drivs av mycket starka fundamentala  
drivkrafter såsom välmående, hälsa och behovet av att vara en funge-
rande individ i ett fungerande samhälle. Allt fler människor blir överviktiga 
och samhällets kostnader för detta ökar över hela världen.  Ledningens 
bedömning är att tillväxten inom hälso- och friskvårdsindustrin kommer 
att vara hög under en lång tid framöver. Dock finns det ett antal tendenser 
som är värda att uppmärksamma.

-  Fokusering på aktivt säljarbete 
World Class har under senaste året aktivt arbetat med daglig upp-
följning och koordinering av sina säljare i nätverket. Samtidigt har 
antalet anläggningar som har renodlade säljare ökat. De ökade 
personalkostnaderna har klart överträffats av de ökade intäkterna 
som säljsatsningarna genererat. Inom World Class i synnerhet och 
träningsbranschen i allmänhet ger detta ökade medlemsantal och 
förbättrade finanser. Ett ännu större fokus kommer under 2008  
att implementeras. 

-  Global omläggning till månadsbetalning  
mot tidigare årsbetalning 
Detta leder till att anläggningen vid köptillfället bara får in en tolftedel  
av kortets pris mot tidigare hela beloppet. Detta är under en om-
ställningsperiod likviditetspåverkande för många bolag, så även 
World Class Seagull International AB (publ). En positiv effekt är att 
stor säkerhet i intäkterna skapas i och med månatliga automatiska 
inbetalningar vilket ger stor trygghet i framtida kassaflödesprognoser 
och budgetar. World Class kan idag för sina helägda anläggningar 
med stor andel autogiro på 80-90% av kundstocken med stor  
sannolikhet bedöma intäkterna. 

-  Global omläggning till längre bindningstider 
Detta ger längre uppbindning av kunderna mot en något lägre avgift 
per månad. World Class har kunder som är bundna att betala  
mellan 12 och 36 månader framåt där 24 och 36-månadersavtalen 
blir allt vanligare.

Valutakänslighetsanalys
Koncernen är i hög grad beroende av relationen Euro/dollar vad gäller 
Fitness Solutions. Eftersom Bolaget säljer produkterna i Euro och köper 
i dollar så har vinstmarginalen ökat i och med dollarns svaga ställning. 
Dock finns en risk att vinstmarginalen minskar om dollarn stärks mot  
Euron. Bolaget är beroende av relationen SEK mot euro då Bolaget 
redovisar sitt resultat i SEK men har en stor verksamhet i euro. Detta  
då många affärer görs i euro med exempelvis banker i Östeuropa  
samtidigt som Bolaget i och med verksamheten i Belgien har en naturlig 
del av omsättningen i denna valuta. En starkare euro ger starkare siffror  
i svenska kronor och vise versa.

Säsongsvariationer
Moderbolagets och koncernens verksamhet håller en lägre aktivitet under 
sommarmånaderna än resten av året. Månaderna januari och september/
oktober har historiskt sett varit mycket starka med så mycket som uppemot 
20-25% av omsättningen per helår under en månad. Denna variation 
minskar dock betänkligt i och med införandet av autogirot som stärker  
det fasta kassaflödet och minskar risken i prognoser och budgetar. 
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Finansiell ställning per 2008-01-31
Likviditet och finansiell ställning
Per den 31 januari uppgick likviditeten i Bolaget till 5,2 mkr.

Följande är de för koncernen likviditetspåverkande 
händelserna av betydelse efter den 31 januari 2008: 

Inga likviditetspåverkande händelser har skett efter den 31 januari, 2008.

Rörelsekapital
Per den 31 januari uppgick koncernens rörelsekapital till -9,3 mkr.

Inga likviditetspåverkande händelser har skett efter den 31 januari, 2008.

Med iakttagande av ovanstående och Bolagets prognos för 2008 är 
Bolagets bedömning att koncernen har tillräckligt med rörelsekapital  
för de aktuella behoven under den kommande 12-månaders-perioden.

Eget Kapital och Skuldsättning
Per den 31 januari 2008 uppgick koncernens egna kapital till 4,9 mkr. 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid samma tidpunkt till 10,9 mkr.

Koncernens nettoskuldsättning uppgick till 9,3 mkr.

Koncernen har banklån om totalt 8,6 mkr varav 3,0 mkr är ställda mot 
säkerheter. Moderbolaget har 2 mkr i lån ställda mot företagsinteckning 
och dotterbolaget World Class Sverige AB har en företagsinteckning 
på 1,9 mkr med motsvarande lån på 1 mkr. Ledningen bedömer att 
koncernen i nuläget, baserat på dess nuvarande verksamheter och deras 
respektive förutsättningar, inte har något lånebehov utöver de aktuella 
lånen och checkräkningskrediterna.

* Består av leverantörsskulder, skatteskulder, upplupna kostnader o dyl.

Nettoskuldsättning/Nettofordringar

(tkr)
Kassa 5 173

Kortfristiga fordringar 22 149

Andra kortffristiga skulder 5 229

Kortfristiga skulder 36 624

  

Nettoskuldsättning 9 302

Eget Kapital och skuldsättning

Kortfristiga skulder (tkr)
Blancokrediter * 36 624

Långfristiga skulder 10 411

Likvida medel 5 173

Eget Kapital

Aktiekapital 860

Fria reserver 4 030

Summa eget kapital 4 890
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World Class aktie

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse
Ökning 

antal aktier
Totalt 

antal aktier
Ökning 

aktiekapital
Totalt 

aktiekapital (kr)

1995 Bolagets grundande 100 100 100 000 100 000

1998 Nyemission 300 400 300 000 400 000

2005 Nyemission 400 800 400 000 800 000

2007 Nyemission 60 860 60 000 860 000

2008 Nyemission 500 1360 500 000 1 360 000 

2008 Split 10 000/1 13 598 640 13 600 000 0 1 360 000

2008 Apportemission* 5 414 544 19 014 544 541 454 1 901 454

2008 Pågående nyemission 5 454 000 24 468 544 545 400 2 446 854

* Avser förvärv av World Class Romania, Luntis friskvårdsstudion AB, World Class i Göteborg AB och WC i Stockholm AB. Bolagen förvärvades  
  i februari 2008 och betalning sker med akter i World Class Seagull International AB (publ) i samband med listning av Bolaget.

Största ägare innan apportemission

Ägare Antal aktier Andel kapital Andel röster*

Ulf Bengtsson, privat och via bolag 12 780 000 94% 94%

Iulian Velenza 820 000 6% 6%

Summa 13 600 000 100% 100%

Maximalt kan utspädningen i emissionen bli 22,3% för aktieägare vilka inte tecknar aktier i denna riktade emission. Aktiernas kvotvärde är 0,1 kr per  
aktie och samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda. Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier får fritt överlåtas och ger lika rätt till utdelning och 
motsvarar en röst. Aktiens ISIN kod är SE0002401968. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolagets  
aktier är kontoförda på person och aktieboken med uppgift om aktieägare hanteras av VPC med adress: VPC AB, Box 8722, 103 97 Stockholm.

 * Samtliga aktier har lika röstetal.

Största ägare efter apportemission och nyemission

Ägare Antal aktier Andel kapital Andel röster*

Ulf Bengtsson privat och via bolag 17 318 181 70,8% 70,8%

Iuilian Velenza 820 000 3,3% 3,3%

Tomas Sjöström via familj och bolag 454 545 1,9% 1,9%

Robert Adolfsson familj och bolag 218 182 0,9% 0,9%

Mikael Fredholm 203 636 0,8% 0,8%

Nya aktieägare 5 454 000 22,3% 22,3%

Summa 24 468 544 100,0% 100,0%
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Ulf Bengtsson
Född År: 1954

Utbildning: Examen vid Kungliga Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), 1975

Roll i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2005

Huvudsaklig sysselsättning: VD i World Class Seagull International AB (publ)

Tidigare befattningar: Grundare av World Class Seagull International AB (publ),  
Författare, ordförande svenska bodybuildingförbundet, TV-producent

Aktieinnehav i Bolaget: 12 780 000 aktier (privat och via Zen Invest AB där Ulf Bengtsson äger 100%.)

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

Styrelseledamot World Class Events WCE AB 556534-2895 1996 10 11-

Styrelseledamot Luntis Friskvårdsstudion AB 556512-3519 1999 08 23-

Styrelseledamot Friskvård i Kista AB 556452-1390 2001 05 31-

Styrelseledamot World Class Sverige AB 556421-5233 2001 05 31-

Styrelselordförande Friskvård i Norrköping AB 556432-5230 2002 12 03-

Styrelselordförande World Class Friskvårdscenter  
i Linköping AB, Fusion

556445-2554 2002 12 03 - 2006 05 05

Styrelseledamot Friskvård vid Mälaren AB 556518-8744 2004 10 23-

Styrelseledamot World Class i Stockholm AB 556624-2680 2005 07 28-

Styrelselordförande World Class i Göteborg AB 556274-5025 2006 05 24-

Styrelselordförande World Class Företagsförsäljning Wcf AB  556680-8829 2006 06 22-

Styrelselordförande World Class Education WCE AB 556624-5808 2007 04 30-

Styrelselordförande Zen Invest AB 556737-4508 2008 01 21-

Styrelse, ledande befattningshavare  
och revisorer samt bolagsstiftare

Iulian Dumitru Velenza
Född År: 1967

Utbildning: University of Medicine 1987-1992, Utexaminerad som general medical doctor.
Executive Master of Business Administration 2000-2002, på the University of Washington.

Roll i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2006

Huvudsaklig sysselsättning: Styrning av ägda verksamheter. 

Tidigare befattningar: Delägare av ett flertal företag inom läkemedel, mineraler, fastigheter,  
energi och marknadsföring samt 29% av aktierna i World Class Romania. 

Aktieinnehav i Bolaget: 820 000 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress.

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

- - - -

Styrelse
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Odd E. Haugen
Född år: 1950

Utbildning: MBA i Ekonomi, Berkeley-universitetet i Kalifornien, Magisterexamen (Cum Laude)  
vid McDaniel College (tidigare Western Maryland College)

Roll i styrelsen: Styrelseordförande sedan 2008

Huvudsaklig sysselsättning: VD, Apex Fitness Group,  
En del av 24 Hour Fitness USA, Inc.

Tidigare befattningar: VD för 24 Hour Fitness verksamhet i Europa med 
140 träningsklubbar, Haugen förenades med 24 Hour Fitness via ihopslagningen med
Gym Masters, Inc. (GMI) i början av 1996. Startade sitt första gym 1986.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

Director/Secretary Future Fight Productions, Inc. 10558682HI 1996 05 16 - 

Managing Director/Chairman Fitness Holdings Europe Limited 2768509 2002 04 25 - 

Director/Chairman Eurofitness Limited 3537353 2002 04 25 - 2004 01 22

Managing Director/Chairman Fitness Holdings Deutschland GmbH HR B 34629 2002 04 25 - 2004 05 31

Managing Director/Chairman FHD Fitness GmbH HR B 34618 2002 04 25 - 2004 05 31

Director/Chairman FHD Fitness Clubs GmbH HR B 34617 2002 04 25 - 2004 05 31

Dag Rönnheden
Född År: 1941

Utbildning: Företagsekonomi Göteborgs universitet, Senior Management Program Harvard,  
Hedersprofessor Johnson and Wales University, Providence, Rhode Island, USA.

Roll i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2005

Huvudsaklig sysselsättning: IHM Business School, Huvudlärare Marknadsföring

Tidigare befattningar: Marknadschef för Volvo PV AB (CVV), Styrelseordförande Alfaskop

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

Styrelseledamot Redovisning och Information i Göteborg AB 556235-1105 1994 12 23-2006 04 18

Styrelseledamot Software Control L&K AB, KK avslutad 2005-
04-27

556228-2557 2001 03 06 /konkurs

Styrelseordförande Solution Konsult 410415-1230 2006 03 01-

Styrelseledamot Gruppo Vulpe E Figli AB 556664-3937 2006 03 02 - 2008 01 31

Styrelseledamot World Class i Göteborg AB 556274-5025 2006 05 24-

Styrelseledamot World Class Företagsförsäljning Wcf AB  556680-8829 2006 06 22-

Styrelseledamot Edoctrina AB  556666-9460 2007 04 30-

Styrelseordförande Microwave technologies MT AB 556739-3789 2008 01 31-
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Stefan Karlsson
Född År: 1963

Utbildning: Business Controller DIHM

Befattning: Ekonomi- och Finanschef

Anställd: 2007

Tidigare befattningar: CFO Talloil AB, CFO Lantz International AB, 
Finanschef Statoil Detaljhandel Skandinavia AB, Finans controller Scandic Hotels AB

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

Styrelseledamot Tps-Cp Energi AB (näring upphört, fusion) 556628-3585 20050701 - 20070410

Ledning

Carl Reinestam
Född År: 1972

Utbildning: Civilekonom vid Uppsala Universitet, Internationell marknadsföring 

Befattning: Marknadschef

Anställd: 2007

Tidigare befattningar: Brand Manager Burger King Scandinavia, Marknadsanalytiker, TV3 AB

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

- - - -

Mikael Fredholm
Född År: 1974

Utbildning: B.S.B.A. in Finance and Marketing, June 1999. University of Denver, Denver, USA. 

Befattning: Ansvarig Nya marknader

Anställd: 2007

Tidigare befattningar: Landschef World Class Romania,  
Business Intelligence and Business Development, Hebi Health Care

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Adress: Nås genom Bolagets adress

Befattning i styrelsen Företag Org nummer Fr.o.m. - T.o.m.

- - - -

Ulf Bengtsson
Anställd: 1995

Befattning: Verkställande Direktör

Se under styrelse

Revisor
Ulf Borgstrand
Ranby Björklund Revisorer AB
Eriksbergsgatan 10 A
111 73 STOCKHOLM
Telefon: 08-535 268 00
Revisor i World Class International sedan år 2000
Auktoriserad revisor, medlem av FAR SRS
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Övrig information

Organisationsnummer och säte
World Class Seagull International AB (publ) med organisationsnummer 
556525-8083 registrerades hos Bolagsverket 1995-09-15. Bolagets 
styrelse har sitt säte i Stockholm. Associationsformen är publikt aktie-
bolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets kontor är 
beläget i Kista, i norra Stockholm på Isafjordsgatan 30 B, 164 40 KISTA. 
Telefonnumret till företagets växel är 08-444 16 30.

Styrelsens arbetsformer
World Class styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras  
av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruk-
tioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt 
firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata 
intressen står i strid med Bolagets intressen.

Styrelsearvode
Inget styrelsearvode utgick under 2007.

Bolagsstyrning
Svensk Kod för Bolagsstyrning skall tillämpas av bolag som är inregis-
trerade på Stockholmsbörsen och övriga noterade bolag som har ett 
marknadsvärde över 3 miljarder kronor. World Class behöver således inte 
följa koden, men Bolagets styrelse kommer att hålla sig underrättad om 
den praxis som skapas och avser att tillämpa koden i de stycken den kan 
anses vara relevant för Bolaget och aktieägarna. 

Kommittéer för revisions och ersättnings-
frågor  
Styrelsen har inte inrättat några kommittéer då dessa frågor med be-
aktande av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning är av sådan 
betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och 
att detta skall ske utan olägenhet. Bolagets revisorer rapporterar således 
till hela styrelsen om sina iakttagelser från granskningen av bokslut och 
sin bedömning av Bolagets interna kontroll.

Ersättningar till VD
Under räkenskapsåret 2007 utgick lön till VD om 0 kr. Pensionskostnader
för Bolaget uppgick till 0 kr under 2007. Under 2008 kommer Bolagets
VD att erhålla en lön om 500 000 kr.

Ersättningar till övriga ledande  
befattningshavare i Bolaget
Under räkenskapsåret 2007 utgick lön till andra ledande befattningshavare 
i World Class Seagull International AB (publ) om 1 090 430 kr.
Pensionskostnaderna uppgick till 0 kr under 2007.

Revisorns granskning
Revisorn har reviderat den historiska finansiella informationen för  
perioderna 2005-01-01–2005-12-31, 2006-01-01–2006-12-31 samt 
2007-01-01–2007-12-31. Revisionsberättelserna har inte avvikit från  
standardutformningen. Revisorn har inte reviderat eller granskat delårs-
rapporteringen vilken upprättats av Bolaget. Ersättning till revisorer  
utgår enligt löpande räkning. Revisorn har även granskat proformaredovis-
ningen och prognosen för 2008. Revisorn har ej granskat dokumentet i 
övrigt.

Konkurser och likvidationer
Av styrelseledamöterna och ledningen har följande person under de 
senaste fem åren varit verksam som styrelseledamot eller i ledande ställning
i bolag som försatts i konkurs eller likvidation:
Dag Rönnheden var ledamot i bolaget Software Control L&K AB (orgnr. 
556228-2557) under perioden 01-03-06 – 05-04-27. Konkursen avsluta-
des 05-04-27. 

Dag Rönnheden var styrelseledamot i Redovisning och Information i 
Göteborg AB, (orgnr. 556235-1105), som på eget beslut trätt i frivillig 
likvidation under 2006.

I övrigt har inga styrelseledamöter och eller ledande befattningshavare 
under de senaste fem åren varit verksamma som styrelseledamot eller 
i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller varit föremål för 
likvidation. 

Uppgift om eventuell dom  
i bedrägerirelaterat mål
Ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller  
kontrollorgan är dömda i bedrägerirelaterat mål.

Anklagelser och/eller  
sanktioner från myndighet
Ingen medlem i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har 
mottagit någon form av anklagelse och/eller sanktion från myndighet 
mot deltagande i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller 
från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent under 
åtminstone de senaste fem åren.

Väsentliga avtal 
De kommersiella avtal som anses vara av störst betydelse för Bolaget är:

Fitness Solutions som har rättigheten att distribuera produkter från  
tillverkaren Nautilus Inc, USA, till World Class egna anläggningar och  
till marknaderna Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien.  
Nytt avtal för 2008 är under utformande.

Fitness Solutions har ett ”preferred vendor agreement” med Marriott  
International, vilket innebär att Marriott International, utanför Kanada  
och USA, vid inköp av träningsutrustning använder sig av Fitness  
Solutions som leverantör.

I övrigt så är de hyresavtal som Bolaget har gällande sina egna  
anläggningar av stor vikt. Dessa avtal skrivs uteslutande på 7-10  
år i ett initialskede för senare förlängning.

Transaktioner och avtal med  
närståendeoch nyckelpersoner  
samt eventuella intressekonflikter.
Ulf Bengtsson är delägare till World Class Events WCE AB som har haft 
transaktioner med World Class Seagull International AB (publ) under 
2007. World Class Events WCE AB har lån från World Class Seagull 
International AB (publ). Bolaget har även historiskt fakturerat World Class 
Seagull International AB (publ) för reklam och sponsring. Totalt uppgår 
World Class Seagull International AB (publ) lån till World Class Events 
WCE AB till ca 2,7 mkr per 2007-12-31. Det föreligger inga avtal som 
medlemmarna av förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan har slutit med 
Bolaget eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att respek-
tive medlems uppdrag avslutats. Det förekommer inte några familjeband 
mellan medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller 
personer i ledande befattning. 
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Försäkringar
Företaget är försäkrat hos If skadeförsäkringar AB enligt gängse  
bransch villkor. Försäkringen bedöms vara adekvat för bolagets  
behov och verksamhet.    

Pensionförpliktelser
World Class Seagull International AB (publ) har inga avsatta eller upplupna 
belopp för pensioner och liknande förmåner till tidigare styrelseledamöter, 
verkställ-ande direktörer eller övriga ledande befattningshavare. 

Tvister
World Class Seagull International AB (publ) är inte part i tvist, rättegång, 
skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon be-
aktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning.  
Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som  
skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna 
påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån.

Utdelningspolicy
World Class Seagull International AB (publ) har inte lämnat någon utdeln-
ing. Styrelsen har för avsikt att föreslå utdelning när Bolaget erhåller goda 
vinster och kassaflöden.

Licenser, patent och övriga varumärken
Bolaget äger flera varumärken. Det viktigaste är varumärket World Class 
som är skyddat genom figurmärket ”World Class” via WIPO och inom EU. 
Bolaget äger dessutom produktorienterade varumärken såsom exempelvis 
spinningexpress och aerobicexpress. 

Aktieägaravtal
Inga aktieägaravtal finns.

Optionsprogram
Inget optionsprogram föreligger. 

Handlingar som hålls  
tillgängliga för inspektion
World Class bolagsordning, historisk finansiell information samt alla  
rapporter finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget för inspektion under 
emissionsperioden. Vidare finns officiella handlingar hos Bolagsverket och 
Näringslivsregistret.

First North
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som 
övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informations-
givning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag 
vars aktier skall tas upp till handel på First North. Börsen godkänner 
ansökan om upptagande till sådan handel. Thenberg & Kinde Fond- 
kommission är utsedd till Certified Adviser åt World Class Seagull  
International AB (publ)

Överenskommelser om begränsning  
att avyttra aktier i Bolaget
Bolagets huvudägare Ulf Bengtsson och Iulian Velenza har kommit  
överens med Thenberg & Kinde Fondkommision AB (publ) om att inte 
avyttra aktier i Bolaget före den 1 mars 2009.

Allmänna emissionsregler
Beslutar Bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier, skall ägare 
av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas 
samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erb-
judna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt 
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier
de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar 
Bolaget att genom kontantemission ge ut aktier, skall samtliga aktieägare 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut 
äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning
 i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt.

Information från tredje man
Den information i prospektet som är inhämtad från tredje man har såvitt 
Bolaget känner till återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats 
på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. 

Övrigt
Inga fysiska eller juridiska personer inblandade i Erbjudandet har några 
ekonomiska eller andra relevanta intressen som har betydelse för Erb-
judandet.  Aktierna i World Class Seagull International AB (publ) är inte 
föremål för erbjudandet som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpser-
bjudanden i fråga om World Class Seagull International AB (publ):s aktier 
under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.
Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption.
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Skattefrågor  
i Sverige
Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information
om beskattningen av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige
samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestäm-
melser som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje per-
son som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka 
konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning kan innebära. 

För fysiska och juridiska personer bosatta i Sverige gäller nuvarande skat-
teregler i samband med detta emissionserbjudande. Beskrivningen gäller 
inte i utlandet hemmahörande personer och heller inte i de fall där aktier 
innehas som omsättningstillgång i näringsverk samhet eller innehas av 
handelsbolag. Bolaget tar ej på sig ansvaret att innehålla källskatt.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon 
beskattas reavinster och utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig 
inkomstskatt på 30%. Realisationsförluster är avdragsgilla i inkomstslaget 
kapital med 70% av förlusten. Realisationsförluster på marknadsnoterade 
aktier och andra aktiebeskattade värdepapper är fullt avdragsgilla mot 
realisationsvinster under samma år, givet samma beskattningsslag. För 
realisationsförluster som inte dragits av mot vinst på marknadsnoterade 
aktiebeskattade värdepapper medges avdrag i inkomstslaget kapital med 
70% av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten samma år. Skattereduktion medges med 30% på 
underskott upp till 100.000 kr. Underskott kan inte ackumuleras för att 
skapa kvittningsmöjligheter senare beskattningsår.
 
Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer är hela realisationsvinsten  
och utdelning skattepliktiga samt hela realisationsförlusten avdragsgill.  
Juridiska personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 
28% statlig skatt. Avdrag för realisationsförluster på aktier som innehas 
som kapitalplacering medges endast mot realisationsvinster på aktie-
beskattade värdepapper. För investmentbolag, handelsbolag och  
värdepappersfonder gäller särskilda skatteregler. Juridiska personer 
beskattas för utdelningen i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 28%. Om aktieinnehavet anses vara näringsbetingat är 
utdelningen skattebefriad.
 

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30%. För juridiska 
personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28%. För vissa juridiska  
personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och ekonomiska före-
ningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri (för definition av 
näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring 
av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade 
andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts under en samman-
hängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit närings- 
betingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara  
uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet  
på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad utdelning komma att tas  
upp till beskattning under ett senare beskattningsår.

World Class Seagull International AB (publ) (556525-8083)

§ 1 Firma 
Bolagets firma är World Class Seagull International AB (publ).  
Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva handel, produktion, trading, tecknande av licens-
avtal, äga rätt till varumärken, och agenturverksamhet knuten till 
friskvårdsanläggningar, äga och förvalta fast egendom, handel  
med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.360.000 kronor och högst  
5.440.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 
Bolaget skall ha lägst 13 600 000 och högst 54 400 000 aktier.

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst  
fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till  
dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisor 
För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst  
två revisorer.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-  
och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig 
till Bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än  
femte vardagen före stämman.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får vid bolagsstämman medföra 
högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma 
endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till Bolaget. Sådan 
anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid 
bolagsstämman skall vara gjord.

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 till 31/12.

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och  
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479)  
om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §  
aktiebolagslagen (2005:551).

* * *
Denna bolagsordning är fastställd på extra bolagsstämma den  
11 december 2007.

Bolagsordning
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Räkenskaper Proforma

Räkenskaper

Kommentarer till redovisning av  
World Class koncernen 2007 proforma

World Class Seagull Internationell AB (publ) har under februari månad sig-
nerat bindande avtal om förvärv av hela eller delar av nedanstående bolag.
 

Totalt förvärvas 71 procent av totalt antal utomstående aktier  •	
och röster i World Class Rumänien. 

Totalt förvärvas 100 procent av totalt antal utomstående aktier  •	
och röster i Luntis friskvårdsstudion AB, ägare till anläggningen  
i Hilton, slussen. 

Totalt förvärvas 100 procent av totalt antal utomstående aktier och •	
röster i World Class City i Göteborg AB, anläggningen i Radisson i 
Göteborg. 

Totalt förvärvas resterande 62,5 procent av totalt antal utomstående •	
aktier och röster i World Class i Stockholm AB, ägare till Friskvård 
vid mälaren AB i Alvik, Bromma.

Resultaträkning Proforma 2007

Tkr

World Class 
Seagull  

International

Luntis 
friskvårds-

studion

World Class i 
Göteborg AB

Friskvård vid 
Mälaren AB

World Class 
Romania

 World Class 
Equipment  

Polska

Justeringar World Class 
Seagull 

International 
Proforma

Nettoomsättning 100 979 5 583 4 356 4 499 26 298 944 0 142 658

Övriga rörelseintäkter 1 030 0 0 270 0 0 0 1 300

102 008 5 583 4 356 4 769 26 298 944 0 143 958

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -54 031 -2 222 -1 858 -3 568 -17 207 -682 0 -79 568

Handelsvaror -16 921 -658 -196 -124 -29 0 0 -17 929

Personalkostnader -30 128 -1 827 -1 675 -1 619 -4 856 -122 0 -40 227

Avskrivning av materiella  
anläggningstillgångar

-3 951 -73 -187 -31 -982 0 0 -5 223

Övriga rörelsekostnader -1 0 0 0 0 0 0 -1

Rörelseresultat -3 023 802 440 -573 3 224 140 0 1 009

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 572 1 0 0 57 0 0 631

Finansiella kostnader -3 771 0 -37 -37 -457 0 0 -4 302

Resultat efter finansiella poster -6 222 803 402 -610 2 823 140 0 -2 662

Extraordinära intäkter och kostnader 238 0 0 0 0 0 0 238

Minoritetens andel av årets resultat 333 0 0 0 0 0 -726 -393

Årets skatt -1 211 -229 0 -456 -415 0 0 -2 311

Årets resultat -6 862 574 402 -1 066 2 408 140 -726 -5 129

Redovisningen för World Class koncernen 2007 proforma bygger på ett
antal antaganden som redovisas nedan. Avsikten med proformaredo- 
visningen är att ge en bild av hur den nuvarande koncernen inklusive ovan 
listade förvärvade bolag skulle sett ut under räkenskapsåret 2007 i det fall 
dessa ingått i koncernen. Proformaredovisningen har endast till syfte att 
belysa fakta under särskilda omständigheter, och är till sin natur avsedd
att beskriva en hypotetisk situation. Den tjänar således inte till att beskriva 
World Class faktiska finansiella ställning eller resultat.

Väsentlig information och väsentliga antaganden som ligger till grund  
för proformaredovisningen av koncernen 2007:

I proformaredovisningen antas att ovanstånde bolag förvärvades den  
1 januari 2007, och därmed ingick i koncernen under hela år 2007.

Förvärvsanalysen som ligger till grund för proformaredovisningen har 
baserats på ovanstående bolags balansräkningnar per den 31 december 
2007. Verkliga värden av tillgångar och skulder har bedömts motsvara 
bokförda värden. Förvärvsanalysen resulterar i goodwill om 31,9 mkr.

Redovisningsunderlaget för förvärvade bolag baseras på reviderat  
bokslut per den 31 december 2007.

Redovisningsunderlaget för World Class koncernen motsvarar  
årsredovisningen för 2007 och är följaktligen reviderad.

Tillämpade redovisningsprinciper i förvärvade bolag överensstämmer inte  
till fullo med World Class Seagull International AB (publ) koncernens.
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Tkr

World Class 
Seagull 

International

Luntis 
friskvårds-

studion

World Class 
i Göteborg 

AB

Friskvård vid 
mälaren AB

World Class 
Romania

 World Class 
Equipment  

Polska

Justeringar World Class 
Seagull 

International 
Proforma

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 3 736 0 0 0 172 0 31 929* 35 837

S:a immateriella anläggningstillgångar 3 736 0 0 0 172 0 31 929 35 837

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 11 145 96 1 204 451 7 726 100 0 20 722

S:a materiella anläggningstillgångar 11 145 96 1 204 451 7 726 100 0 20 722

Varulager

Handelsvaror 1 107 0 0 5 1 995 0 0 3 107

S:a varulager 1 107 0 0 5 1 995 0 0 3 107

Korfristiga fordringar

Kundfordringar 14 236 80 110 278 3 251 2 225 0 20 180

Övriga fordringar 12 382 468 20 398 9 327 0 13 604

Förutbetalda kostnader &  
upplupna intäkter

3 748 197 133 898 262 0 0 5 238

S:a kortfristiga fordringar 30 366 745 263 1 574 3 522 2 552 0 39 022

Kassa och bank 6 545 456 140 357 1 544 151 0* 9 193

SUMMA TILLGÅNGAR 52 899 1 297 1 607 2 387 14 959 2 803 31 929 107 871

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 860 100 100 100 718 131 -1 149** 860

Bundna reserver/Reservfond 2 843 20 20 120 204 0 29 655** 32 862

S:a bundet eget kapital 3 703 120 120 220 922 131 28 506** 33 722

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserat resultat 6 929 1 151 -3 330 592 -762 -722** 2 859

Årets resultat -6 861 574 402 -1 064 2 265 151 -595** -5 128

S:a fritt eget kapital 68 575 553 -4 394 2 857 -611 -1 317** -2 269

Summa eget kapital 3 771 695 673 -4 174 3 779 -480 27 189 31 453

Minoritetsintresse 124 0 0 0 0 0 1 039 1 163

Avsättningar 1 872 0 0 0 0 0 0 1 872

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 18 434 181 393 1 052 4 394 802 0 25 256

Aktuella skatteskulder 24 114 0 0 0 0 0 138

Övriga skulder 25 640 164 541 3 904 6 786 2 481 3 701 43 217

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 3 034 143 0 1 605 0 0 0 4 782

S:a kortfristiga skulder 47 132 602 934 6 561 11 180 3 283 3 701 73 393

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

52 899 1 297 1 607 2 387 14 959 2 803 31 929 107 881

Balansräkning Proforma 2007

* Förvärvspriset 29 781 tkr reducerat med förvärvade bolags egna kapital per 2007-01-01 tkr, ger en goodwill före avskrivningar på 31 929 tkr i profor-
maredovisningen. Förvärvsanalyser som upprättas per 2007-12-31 skulle ge en minskad goodwill motsvarande de förvärvade bolagens resultat enligt 
proformaredovisningen, 1732 tkr.
Nyttjandeperioden för goodwill bedöms vara 10 år. Bolaget har inte redovisat någon avskrivning av goodwill i proformaredovisningen avseende 2007. 

** Andelarna i Förvärvade bolag är eliminerade mot dess Egna Kapital. Årets resultat -5 129 tkr består av; koncernens resultat före proforma -6 862 tkr, 
förvärvade bolags resultat 2 459 tkr samt justering för minoritetsintresse -726 tkr.
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Koncernens Resultaträkning

2007-01-01 2006-01-01 2005-01-01
Tkr Not -2007-12-31 -2006-12-31 -2005-12-31

Nettoomsättning 1 100 978 88 044 78 644

Aktiverat arbete för egen räkning  240 846 0

Övriga rörelseintäkter  790 1 395 1 848

 102 008 90 285 80 492

Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -16 377 -10 853 -9 203

Övriga externa kostnader 2,3 -54 575 -50 697 -53 217

Personalkostnader 4 -30 128 -20 343 -13 531

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

 och immateriella anläggningstillgångar 5 -3 951 -3 089 -2 152

Övriga rörelsekostnader  -1 -2 894 -596

 -105 032 -87 876 -78 699

Rörelseresultat -3 024 2 409 1 793

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 6 -194 0 0

Resultat från andelar i intresseföretag 7 -731 -181 -5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 844 1 143 380

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 611 -1 935 -1 099

Resultat efter finansiella poster -6 716 1 436 1 069
 

Skatt på årets resultat  -738 -665 -957

Uppskjuten skatt  -473 29 -144

Minoritetens andel i årets resultat  592 0 318

Årets resultat -7 335 800 286
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TILLGÅNGAR (Tkr) Not 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade utvecklingskostnader 8 3 051 1 709 1 395

Goodwill 9 684 918 1 153

 3 735 2 627 2 548

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och träningsredskap 10 10 786 8 873 7 025

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

 materiella anläggningstillgångar 359 0 0

 11 145 8 873 7 025

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 11,12 0 477 658

Fordringar hos intresseföretag 250 0 65

Andra långfristiga värdepappersinnehav 514 0 0

Andra långfristiga fordringar 7 850 3 092 1 622

8 614 3 569 2 345

Summa anläggningstillgångar 23 494 15 069 11 918

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror 1 107 997 828

 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 235 19 450 14 548

Fordringar hos koncernföretag 0 0 0

Fordringar hos intresseföretag 0 180 0

Aktuella skattefordringar 74 0 41

Övriga fordringar 3 917 11 480 7 003

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 748 2 143 2 531

 21 974 33 253 24 123

Kassa och bank 6 546 4 282 4 297

 

Summa omsättningstillgångar 29 627 38 532 29 248

Summa tillgångar 53 121 53 601 41 166

Koncernens  Balansräkning
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Tkr

Eget Kapital och Skulder Not 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Eget kapital 13
Aktiekapital 860 800 800

Bundna reserver 3 135 2 993 3 659

Fria reserver 7 071 5 969 1 901

Årets resultat -7 335 800 286

Summa eget kapital 3 731 10 562 6 646

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 629 591 619

Avsättningar för övriga skatter 625 0 0

Övriga avsättningar 14 619 500 0

 1 873 1 091 619

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 15 1 045 1 106 1 509

Skulder till kreditinstitut 9 049 9 103 2 051

Skulder till intresseföretag 131 0 250 

Övriga skulder 3 907 2 068 3 380

 14 132 12 277 7 190

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 068 2 331 4 241

Förskott från kunder 844 362 87

Leverantörsskulder 18 433 13 994 12 871

Skulder till intresseföretag 150 0 0

Aktuella skatteskulder 24 1 504 1 426

Övriga skulder 7 833 7 531 5 444

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 033 3 949 3 039

 33 385 29 671 27 108

Summa eget kapital och skulder 53 121 53 601 41 166
 

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 4 880 4 880 3 180

Transportfordon med äganderättsförbehåll 408 0 219

5 288 4 880 3 399

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Koncernens Balansräkning forts.
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Koncern 2007 2006 2005

Resultat efter finansiella poster -6 602     1 436     1 069    
  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
     Avskrivningar  3 764     3 089     2 152    

     Ökning (+)/Minskning (-) avsättning uppskjuten skatt  38    -28     144    

     Ökning (+)/Minskning (-) övriga avsättningar  744     500    0

     Ökning (+)/minskning (-) minorietsintresse  366     397     15    

     Valuta hänförligt till eget kapital  12    -245    -25    

     Minorietet redovisad som eget kapital  148    0 0

     Minoritetens andel i årets resultat  9    0  318    

 5 081     3 713    2 604

Betald skatt
     Skattekostnad enligt resultaträkningen, inkl uppskj skatt -1 211    -636    -1 101

     Ökning (+)/minskning (-) av skatteskulder       687

-1 211    -636    -414

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 före förändringar i rörelsekapital -2 732     4 513    3 259

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

     Ökning (-)/minskning (+) av varulager -110    -169    -198

     Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  12 790    -9 130    -8 998

     Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  3 563     2 563    8 938

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 511    -2 223    3 001

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella/im/fin anläggnigstillgångar (-)

     Ökning av posten i balansräkningen (-) -8 557 -3 151 -2 764

     Årets avskrivningar (-) -3 764 -3 089 -2 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 321    -6 240    -4 916    

Finansieringsverksamheten

Nyemission  500     3 361    400

Upptagna lån              

Förändring långfristig upplåning  573     5 087    668

Amortering av skuld               

Aktieägartillskott 0 0 0

Omklassificering av intresseföretag eget kapitalförändring 0 0 560

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 073     8 448    1 628

Årets kassaflöde  2 263    -15    -287

Likvida medel vid årets början  4 282     4 297    4 584

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut  6 546     4 282    4 297

Saldo enlig balansräkningen, inkl kort placering  6 546     4 282    4 297

          

Kassaflödesanalys

Tkr
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Redovisningsprinciper

Allmänna principer
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen  
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderings- och omräkningsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäkterna redovisas för de svenska bolagen enligt BFNAR 2003:3. Intäk-
terna uppkommer linjärt allteftersom nyttjandetiden löper. För de utländ-
ska dotterbolagen redovisas intäkterna i takt med att inbetalning sker. 

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans  
har gjorts.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där 
inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god  
redovisningssed.

Koncernredovisning

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 

Grunden för klassificering som dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.

Konsolideringsmetod
Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsme-
toden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transak-
tion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. 

Tilläggsupplysningar
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Noter

1. Nettoomsättning

KONCERNEN

Omsättning per produktområde. 2007 2006 2005

Gymverksamhet % 71 88 71

Handelsvaror % 29 12 29

100 100 100

2. Leasingavtal

KONCERNEN
Årets leasingkostnader uppgår till 876 (906) kkr.

3. Arvode och kostnadsersättning
Tkr

KONCERNEN
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gran-
skning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Revisionsuppdrag 277 148 102

Andra uppdrag 234 131 176

512 279 279

4. Anställda och personalkostnader

KONCERNEN 2007 2006 2005

Medelantalet anställda
Kvinnor 31 28 23

Män 35 32 25

66 60 48

Tkr

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse 427 427 376

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 18 365 12 514 9 164

Övriga sociala kostnader 5 592 5 832 3 597

24 384 18 773 13 137

5. Avskrivningar och nedskrivningar

KONCERNEN

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.  
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken, aktiverade utvecklingskostnader 20%

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och träningsredskap 10-20%

Byggnadsinventarier 5%

6. Resultat från andelar i koncernföretag
Tkr

KONCERNEN 2007 2006 2005

Realisationsresultat vid försäljningar -194 0 0
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7. Resultat från andelar i intresseföretag
Tkr

KONCERNEN 2007 2006 2005
Nedskrivningar -500 -181 0

Resultatandel -231 0 0

8. Aktiverade utvecklingskostnader
Tkr

KONCERNEN 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 2 506 1 897 876

Inköp 2 332 623 1 021

Försäljningar/utrangeringar 0 -15 0

Omräkningsdifferenser -2 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 835 2 506 1 897

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -796 -502 -351

Försäljningar/utrangeringar 0 12 0

Årets avskrivningar enligt plan -982 -306 -151

Omräkningsdifferenser -6 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 784 -796 -502

Utgående balans 3 051 1 709 1 395

9. Goodwill
Tkr

KONCERNEN 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1 172 1 172 0

Inköp 0 0 1 172

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 172 1 172 1 172

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -254 -20 0

Årets avskrivningar -234 -234 -20

Utgående ackumulerade avskrivningar -489 -254 -20

Utgående redovisat värde 684 918 1 153

10. Inventarier och träningsredskap
Tkr

KONCERNEN 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 20 043 14 376 12 187

Inköp 4 571 5 683 2 173

Försäljningar/utrangeringar -2 290 -1 801 0

Övertagna anskaffningsvärden 0 0 16

Omklassificering 235 0 0

Omräkningsdifferens 26 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 584 18 258 14 376

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 385 -7 351 -5 362

Övertagna avskrivningar 886 555 -8

Omklassificeringar -555 0 0

Årets avskrivningar -2 745 -2 589 -1 981

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 798 -9 385 -7 351

Utgående balans 10 786 8 873 7 025
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11. Andelar i intresseföretag
Tkr

KONCERNEN 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 477 658 85

Årets anskaffning 150 0 27

Årets resultatandel -231 0 -4

Omklassificeringar -27 0 550

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 369 658 658

Ackumulerade nedskrivningar

Årets nedskrivningar -500 -181 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde -131 477 658

12. Specifikation andelar i intresseföretag

KONCERNEN Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

WC i Stockholm AB 37,50% 37,50% 375 100

100

UPPGIFTER OM ORGANISATIONSNUMMER  
OCH WC i Stockholm AB SäTE: Org.nr Säte Eget kapital Resultat

556624-2680 Stockholm 102 39

13. Förändring av eget kapital
Tkr

KONCERNEN
Antal A-aktier: 800 st

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat

Belopp vid årets ingång 800 2 993 5 969 800

Nyemission 60 500 -60

Vinstdisposition enligt beslut

 av årets bolagsstämma 800 -800

Omräkningsdifferens 13

Förskjutning mellan bundet

 och fritt eget kapital -358 358

Årets resultat -7 343

Belopp vid årets utgång 860 3 135 7 080 -7 343

14. Övriga avsättningar
Tkr

KONCERNEN 07-12-31 06-12-31 05-12-31

Avsättning borgensåtagande Polen 619 500 0

15. Checkräkningskredit
Tkr

MOdERBOLAGET 07-12-31 06-12-31 05-12-31

Beviljad kredit 1 500 1 500 1 500
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Revisorns granskningsrapporter

org.nr  556525-8083

Revisors rapport i avseende prognos
Jag har granskat hur den prognos som framgår på sidorna 54 i World 
Class Seagull International AB (publ) prospekt daterat den 2008-02-21

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta 
prognosen och fastställa de väsentliga antaganden som prognosen är 
baserad på i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med prospektförord-
ningen 809/2004/EG, bilaga I p.13.2. Jag har ingen skyldighet att lämna 
och lämnar inte heller något uttalande avseende möjligheten för World 
Class Seagull International AB (publ) att uppnå prognos eller de anta-
gande som ligger till grund för upprättandet av prognosen. Jag har inte 
något ansvar för sådan finansiell information som används i sammanställ-
ningen av prognosen utöver det ansvar som jag har för de revisionsrap-
porter avseende historisk finansiell information som jag lämnat tidigare.
 
Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 gran-
skning av prospekt. Mitt arbete har innefattat en bedömning av styrelsens 
och verkställande direktörens tillvägagångssätt och tillämpade redovisn-
ingsprinciper vid upprättandet av prognoser jämfört med de som normalt 
tillämpas av bolaget.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de 
förklaringar jag bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att prognosen har upprättats enligt de förutsätt-
ningar som anges på sidan 54.

Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden och därför 
kan påverkas av oförutsebara händelser, kan jag inte uttala mig om att det 
verkliga resultatet kommer att överensstämma med vad som redovisas i 
prognosen. Avvikelserna kan visa sig bli väsentliga. 

Uttalande
Jag anser att prognosen har upprättats enligt de förutsättningar som 
anges på sidan 54 och i enlighet med de redovisningsprinciper som 
tillämpas av bolaget.

Stockholm den 29 feb 2008

Ulf Hartell Borgstrand
Auktoriserad revisor

Till styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)  
org.nr  556525-8083

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter
Jag har granskat de finansiella rapporterna för World Class Seagull 
International AB (publ) på sidorna 68-75, som omfattar balansräkningen 
per den 31 december 2007, 31 december 2006 och 31 december 2005 
och resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dessa år samt ett 
sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsup-
plysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella 
rapporterna 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella 
rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens anvisningar samt 
enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 
809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och up-
prätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på lämp-
ligt sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, 
oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av 
min revision. Jag har utfört min revision i enlighet med FAR SRS förslag till 
RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag planerat och genom-
fört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om 
att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Utfört arbete
En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av 
prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis 
som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. 
De valda granskningsåtgärderna baseras på min bedömning av risk för 
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror 
på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna 
kontroll som är relevant för bolagets framtagande och presentation av de 
finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder 
som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär 
också att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten 
i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direk-
tören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande

Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet 
med årsredovisningslag och bokföringsnämndens anvisningar av World 
Class Seagull International AB (publ) resultat, ställning och kassaflöde per 
den 31 december 2007, 31 december 2006 och 31 december 2005. 

I revisionsberättelsen för 2007 så har revisorn lämnat följande upplysning.

De i koncernredovisningen inkluderade utlänska dotterbolagen redovisar 
inte intäkterna enligt BFNAR 2003:3, utan redovisar intäkterna i samband 
med försäljningen och inte över nyttjandeperioden. 

Stockholm den 29 feb 2008

Ulf Hartell Borgstrand
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i World Class Seagull International AB (publ), 
org.nr 556525-8083 

Revisors rapport i avseende proformaredovisning
Jag har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 66-67  
i World Class Seagull International AB (publ) prospekt daterat den 2008-
02-21.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur 
förvärven av Luntis Friskvårdsstudion AB, World Class i Göteborg AB, WC 
i Stockholm AB med det helägda dotterbolaget Friskvård vid Mälaren AB 
samt en majoritetsandel av Rumänien skulle ha kunnat påverka koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen för World Class Seagull 
International AB (publ), per den 31 december 2007.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta 
en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 
809/2004/EG

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i pros-
pektförordningen 809/2004/EG. Jag har ingen skyldighet att lämna 
något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess 
beståndsdelar. Jag tar inte något ansvar för sådan finansiell information 
som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det 
ansvar som jag har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell 
information som jag lämnat tidigare.

Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs förslag till RevR 5 gransk-
ning av prospekt. Mitt arbete har huvudsakligen bestått i att jämföra den 
icke justerande finansiella informationen med den historiska information 
som finns, bedöma dokumentationen till proformajusteringarna och  
diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. I mitt arbete  
har inte ingått att granska den underliggande finansiella informationen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de 
förklaringar jag bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att proformaredovisningen har upprättats  
enligt de förutsättningar som anges på sidorna 66-67.

Då proformaredovisningen utgör en hypotetisk situation och därför inte  
beskriver företagets verkliga resultat, kan jag inte uttala mig om att det  
verkliga resultatet skulle ha överensstämt med vad som angivits i proforma 
-redovisningen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga.

Uttalande
Jag anser att proformaredovisningen har upprättats enligt de förutsättningar 
som anges på sidorna 66-67 och i enlighet med de redovisningsprinciper  
som tillämpas av bolaget med undantag av att Luntis Friskvårdsstudion 
AB, World Class i Göteborg AB och World Class Romania S.r.l. inte 
redovisar sina intäkter enligt BFNAR 2003:3, utan redovisar intäkterna  
i samband med försäljningen och inte över nyttjandeperioden.

Stockholm den 29 feb 2008

Ulf Hartell Borgstrand
Auktoriserad revisor

Till styrelsen i World Class Seagull International AB (publ)  
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World Class International AB  (Huvudkontor)
Elektrum 402
Isafjordsgatan 30B
134 40 Stockholm
 
Gävle 
Nygatan 33
803 11 Gävle
Tel 026-66 26 70
gavle@worldclass.se

City 
Östra Larmgatan 4
411 07 Göteborg
Tel: 031 - 80 25 10
citygoteborg@worldclass.se

Landala 
Kapellplatsen 4
411 29 GÖTEBORG
Tel: 031-20 68 50
landala@worldclass.se

Masthugget 
Andra Långgatan 44
413 27 Göteborg
031-24 30 40
masthugget@worldclass.se

Alviks strand 
Gustavslundsvägen 143
167 51 BROMMA
Reception: 08-704 00 10
alvik@worldclass.se

Hornsgatan 
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Tel: 08-669 40 70
hornsgatan@worldclass.se

Hägersten 
Ibis Hotell, Västertorpsv. 131
129 44 Hägersten
Tel: 08-88 51 65
hagersten@worldclass.se

Jakobsberg 
Ynglingav. 1-3, plan 2
177 57 Järfälla
Tel: 08 - 584 301 50
jakobsberg@worldclass.se

Kista 
Isafjordsgatan 30 C
164 40 Kista
Tel: 08-444 89 50
reception.kista@worldclass.se

Kungsholmen 
S:t Eriksgatan 58
112 34 Stockholm
Tel: 08-441 19 50
kungsholmen@worldclass.se

Liljeholmen 
Liljeholmstorget 7
117 63 Stockholm
Tel: 08-556 323 80
liljeholmen@worldclass.se

Nacka 
Ektorpsvägen 6
131 45 Nacka
Tel: 08-718 50 09
nacka@worldclass.se

Saltsjöbaden 
Torggatan 21
133 31 Saltsjöbaden
Tel: 08-717 68 90
saltsjobaden@worldclass.se

Slussen 
Guldgränd 8
118 20 Stockholm
Tel: 08-702 28 50
slussen@worldclass.se

Solna 
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna
Tel: 08-7300365
solna@worldclass.se

Sundbyberg 
Humblegatan 22
172 26 Sundbyberg
Tel: 08-98 33 50
sundbyberg@worldclass.se

Södertälje 
Nygatan 24
151 72 Södertälje
Tel: 08-550 175 90
sodertalje@worldclass.se

Vällingby 
Trolle Bondes gata 2-4
162 24 Vällingby
Tel: 08 - 760 00 64
vallingby@worldclass.se 

Linköping 
S:t Larsgatan 3
582 24 Linköping
Tel: 013-10 46 10
linkoping@worldclass.se

Norrköping 
S:t Persgatan 19
601 86 Norrköping
Tel: 011-13 55 23
norrkoping@worldclass.se

World Class Health Academy Brussels
Rue du Parnasse 19
1050 Brussels
+32 2 551 59 90

World Class Fitness Center Berchem
Belpairestraat 20
2600 Berchem
+32 3 292 96 00 (vxl)
+32 3 292 96 09 (fax)

World Class Fitness Center Diegem
De Kleetlaan 5 B/C
1831 Diegem
+32 2 300 57 00 (vxl)
+32 2 300 57 09 (fax)



79

World Class Health Academy Crown Plaza
Gerard Le Grellelaan 10
2020 Antwerpen
+ 32 3 259 75 05 (vxl/fax)

Health Academy Zagreb 
World Class Health Academy Zagreb
Hypo Centar, Marohni eva 1/1
10000 Zagreb
English: +385 (0)91 11 77 172
Croatian: +385 (0)91 11 77 171

Fitness Center Chodov 
World Class Fitness Center Chodov
V Parku 2308/8
148 00 PRAGUE 4
Phone: +420 272 912 530
Fax: +420 272 912 539
wcfc-park@worldclass.cz

Fitness Center Wenceslas Square 
World Class Fitness Center Wenceslas
Wenceslas Square 22
110 00 PRAGUE
Phone: +420 234 699 100
Fax: +420 234 699 104
wcfc@worldclass.cz

Health Academy Prague 
World Class Health Academy Prague
C/o Millenium Plaza, V Celnici 10
117 21 PRAGUE
Phone: +420 2 21 03 30 33
Fax: +420 2 24 21 68 97
wcha@worldclass.cz

Fitness Center Avenue Gardens 
World Class Fitness Center Avenue Gardens
Andrassy út 68.
1062 BUDAPEST
Phone: +36 1 266 42 90
Fax: +36 1 266 42 90
fitness@worldclass.hu

Fitness Center Marriott 
World Class Fitness Center Marriott
Apaczai Csere Janos ut 4-6
1052 BUDAPEST
Phone: +36 1 266 42 90
Fax: +36 1 266 42 90
fitness@worldclass.hu

Fitness Center Sun Palace 
World Class Fitness Center Sun Palace
Nagyszombat u. 1
1036 BUDAPEST
Phone: +36 1 266 42 90
Fax: +36 1 266 42 90
fitness@worldclass.hu

Health Academy Amman 
World Class Health Academy Amman
Queen Nour st.-Shmeisani, P.O.BOX 950629
111 95 AMMAN
Phone: +962 6 5620 240
Fax: +962 6 5667 139
worldclass@lemeridien-amman.com

Fitness Center Wroclaw 
World Class Fitness Center Wroclaw
at Ferio-Gaj shopping center, ul. Swieradowska 51/57
50-559 Wroclaw
Phone: 0 71 336 14 70
Fax: +36 1 266 42 90
wroclaw@worldclass.pl

Health Academy at Radisson SAS 
World Class Health Academy Warsaw
at Radisson SAS Centrum hotel, ul. Grzybowska 24
00 – 132 WARSAW
Phone: +48 22 321 87 75
Fax: +48 22 321 87 75
worldclass@worldclass.pl

Health Academy at the Marriott 
World Class Health Academy at Marriott hotel
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
+48 22 630 51 16
marriott@worldclass.pl

Health Academy Katowice 
World Class Health Academy Katowice
at the Monopol Hotel, ul. Dyrekcyjna 2
40-012 KATOWICE
Phone: +48 32 782 81 00
katowice@worldclass.pl

Fitness Center Timisoara 
World Class Fitness Center Timisoara
in Iulius Mall, str. Demetriade nr. 1
Timisoara
Phone: (0040-256) 21-01-08
Fax: (0040-256) 21-01-80

Health Academy at the Grand 
World Class Health Academy at the Grand
in the Marriott Hotel Calea 13, Septembrie nr.90, sector 5,
Bucharest 76122
Phone: (0040-21) 403-09-00
Fax: (0040-21) 403-09-07

Health Academy Constanta 
World Class Health Academy Constanta
in the Ibis Hotel Str Mircea cel, Batran n. 39b
Constanta
Phone: (0040-241) 50-80-56
Fax: (0040-241) 50-80-57

Health Academy Downtown 
World Class Health Academy Downtown
Victoriei n. 63-81, sector 1
Bucharest 010065
Tel: (0040-21) 313-11-04
Fax: (0040-21) 313-11-35

World Class Health Academy Cluj
Cluj-Napoca
Str. Alex. Vaida Voievod nr. 53-55
Bucharest-Romania

World Class Health Academy Jolie Ville
In Jolie Ville Galleria (Pipera)
Str. Erou Iancu Nicolae 103 bis
Bucuresti - Romania

Fitness Center Novi Sad 
World Class Fitness Center Novi Sad
Mihajla Pupina 1, Trzni centar Bazaar – 3rd floor
21 000 Novi Sad



Thenberg & Kinde Fondkommission AB  
Västra Hamngatan 19 
411 17 Göteborg
031-745 50 00

Thenberg & Kinde Fondkommission AB  
Strandvägen 7B, entré 3 
114 56 Stockholm 
08-545 845 00

Thenberg & Kinde Fondkommission AB  
Stortorget 9
211 22 Malmö
040-698 90 00

World Class International 
Electrum 402
S-164 40 Kista, Sweden
www.worldclass.se
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