KAPITALISERAR FÖR

EXPANSION!

Riktad inbjudan att teckna i nyemission i CEAB aug 2013

VD har ordet
KORT SAMMANFATTNING MED EN KORT ÅTERBLICK
I HISTORIEN:

Jag var en av två grundare till bolaget som bildades i mars 2000 av
Christer Swahn och mig själv. Christer var praktiserande tandläkare och

MÅL 2014/2015

Våra mål sedan tidigare kvarstår och revideras med vissa tillägg där
CEAB genom sitt dotterbolag MillionMind siktar på:

>

att bli Nordens ledande leverantör av online underhållning av

sen tidigare. Båda med ett förflutet i spelbranschen och vi var gam-

>

att etablera MillionMind som innehållsleverantör i TV-program

jag besökte honom för tandvärk om hur man skulle kunna bygga ett

>

jag själv då boende i Bryssel på besök i Stockholm. Vi kände varandra
la pokerspelare innan internetboomen. Vi påbörjade en diskussion när
nytt koncept kallat för ”QuizPoker” enligt samma struktur som man

då byggde upp de nya pokerportalerna. Vi var båda nära bekanta med

frågesport.

där frågesport är en bärande idé.

att under 2013 lansera det första TV-formatet i TV4 i samarbete
med Eyeworks Scandinavia, dotterbolag till Eyeworks i Holland

med representation i ett 30-tal länder och en internationell välgör-

Per Hildebrand, VD och grundare av 24HPoker. Vi bestämde oss för att

enhetsorganisation.

ta fram en intellektuell poker i stället för en ny poker portal. Bolagets

>

att under 2014 ha avtal med flera av de större medieaktörerna i

investerare har stöttat bolaget under hela utvecklingsresan och de flesta

>

att under 2014 lansera ytterligare ett TV-format i Norden och fler i

Med en titt i facit har det gått bättre för många av de som valde rena

MINA SLUTSATSER OCH FÖRHOPPNINGAR DE
KOMMANDE ÅREN

investerare då var personer med intressen i spelsektorn. Dessa uthålliga
är alltjämnt ägare i bolaget.

pokerspåret än den väg Christer och jag då stakade ut. Jag har hela tiden

Norden.

Europa eller övriga världen.

haft en fot kvar i spelsektorn och detta kan man nu påtagligt identifiera i

CEAB är nu rustat för att under 2014 få ett genombrott såväl på den

sas som ett s.k. ”skill games” istället för en ”enarmad bandit” vilket har

laget har lanserat hösten 2013 och det som kommer presenteras våren

den spelmaskin vi byggt in i Bullseye formatet. Spelapplikationen klas-

svenska som internationella marknaden främst för de TV-format bo-

verifierats av lotteriinspektionen. Kombinationen underhållning/spel

2014.

frågesporter eller lotterier på den svenska marknaden. Det som skiljer

Utvecklingsfasen för bolagets unika plattform är i det närmaste över,

med stora vinstchanser är det som idag driver in överskotten i de flesta
är bara de olika förpackningar hur dessa presenteras och av vem.
NYSTARTEN 2009 MED UPPFÖLJNING 2013

men förstås kommer kontinuerlig förfining och anpassning till nya
kunders specifika krav ske löpande.

Den inriktning CEAB nu har påbörjades våren 2009 då vi utvecklade

Med den affärsmodell bolaget idag har kan en väsentlig volymmässig

Kunskapsjakten. Den visade sig senare bli en viktig milstolpe för att nå

er proportionellt. Affärsmodellen, licensiering av mjukvara, ger jäm-

ett avancerat spel för frågesport åt Nationalencyklopedin (NE) kallad
bolagets ambitioner, nämligen att kunna kapitalisera på frågesport on-

line. Under hösten 2012 lanserades en helt ny plattform för frågesport i

ökning ske utan att bolaget för den skull behöver öka sina fasta kostnadförelsevis mycket höga marginaler vid en expansion.

HTML5 i syfte att modernisera och anpassa tekniken så att vi nu även

Jag ser nu fram emot några goda år där förhoppningen är att förädla den

kunna möta de krav som ställts av marknaden. Tidigare i juni lan-

möjligheter som föreligger.

stödjer spel via mobila enheter. Detta steg har varit nödvändigt för att
serades vårt nya TV-format Bullseye på tv4.se på denna nya plattform
och TV-programmet lanseras i TV4 i början av september kl 18:30 och
första säsongen kommer att gå i tolv avsnitt fyra gånger i veckan.

Vi har under de senaste tre åren leverat ett 50 tal lyckosamma kam-

panjer med stora varumärken som Expressen, SvenskaFans, Svenskt
Näringsliv m.fl. med vår produkt QuizWidget, som är en del av vår
egenutvecklade plattform för frågesport. Vi har under sommaren påbör-

jat en uppgradera vår hemsida MillionMind.com i syfte att förtydliga
och förenkla köp online för att ytterligare öka säljtakten och marknads-

föringen av bolaget och dess produkter. Under hösten 2013 kommer vi
förstärka våra säljresurser och bredda marknadsföringen för våra många spännande Quiz-produkter.
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låga värdering som idag gäller för bolaget genom fullt utnyttjande av de

Stockholm 29 juli 2013
Nils-Åke Fahlén, VD

CEABs kärnverksamhet
MILLIONMINDS PLATTFORM I EGET NYTT TV-FORMAT

”Bullseye har förutsättningar att kunna bli ett nytt Jeopardy eftersom

2012 träffat ett samarbetsavtal där man utvecklat ett nytt TV-format

kommer många framgångsrika format behöva en stark koppling till In-

Community Entertainment och Eyeworks Scandinavia AB har under

under namnet ”Bullseye”. Formatet förenar TV och webb på ett helt
nytt sätt. MillionMinds nya moderna plattform för frågesport är en vik-

tig del i konceptet och gör det möjligt för tittarna att interagera med
programmet.

det har ett nytt modernt grepp för webben. Under de kommande 10 åren

ternet. Bullseye har allt som behövs för att lyckas såväl nationellt som

internationellt. Formatet är en kunskapstävling med ett slumpmoment
där man kan vinna stora pengar i varje frågeomgång 24/7 på nätet som
i TV-studion.”, säger Nils-Åke Fahlén, VD i CEAB.

Bullseye lanseras i TV4 i början av september med

”Bullseye har alla viktiga element från klassiska gameshow-format.

or. Lanseringen sker i TV4s huvudkanal. Webbspelet har

själva vara en större del av programmet öppnar helt nya möjligheter”,

sändningstid 18:30 fyra dagar i veckan under tre vecklanserats tidigare under sommaren.

Detta i kombination med de möjligheter vi nu öppnar för tittarna att
säger Alexander Jamal VD Advance Scandinavia, ett dotterbolag till
Eyeworks. ”För Eyeworks är detta ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt inte bara i Skandinavien utan för Eyeworks globalt”, säger

Vid ett positivt mottagande av tittarna kommer formatet att san-

Tobias Bringholm, f.d. VD i Eyeworks Scandinavia.

nolikt upphandlas för en fortsättning i kanalen i ytterligare fyra

säsonger, då med preliminärt planerade 40 episoder per säsong.
Detta skulle vara ett verkligt genombrott för formatet och ge
goda förutsättningar för liknande uppgörelser i andra länder.

Diskussioner och aviserat intresse för lansering pågår i flera länder
Värdet av formatet i varje land varierar beroende på antal episoder som
televiseras per vecka samt storleken på marknaden. Varje marknad representerar ett mångmiljonvärde för varje säsong programmet sänds. Ex-

poneringen i TV kommer ge en bra synergieffekt då plattformen är en

väsentlig del av formatet vilket kan ge bolaget nya insteg till affärer inte
bara i TV-segmentet utan generellt.

där vi tror att höstens TV-mässa MIPCOM i Cannes efter lansering av
formatet i Sverige kommer ge ännu fler intressenter för lansering un-

der 2014. Bra TV-format har historiskt visat att de representerar stora
värden. Jeopardy lanserades första gången 1964 och är fortfarande ett
gångbart format i många länder. USA är den största marknaden, vi hop-

pas förstås kunna intressera USA för vår modernare frågesport Bullseye
men ser inga begränsningar för lansering på många fler marknader.

Se trailer och spela Bullseye Online på bullseyequiz.se
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Värdering av formatet Bullseye
Värdet som framgår av tab. 1 och 2 ovan är räknat på 1- 20
länder och varierar från en knapp miljon till ca 15 MSEK/ år.

Det totala värdet av formatet för CEAB bestäms av livslängden

på formatet i kombination med det antal länder som formatet
löpande lanseras och fortsatt televiseras.

FAKTA OM FRÅGESPORT
Frågesport har alltid varit ett populärt inslag i många olika sammanhang inte minst inom TV-underhållning. Om man googlar på ordet
Nedanstående två grafer speglar värdet av Bullseye givet de antaganden som gäller för Sverige. Vid lansering i flera länder kommer dessa
värden att bli något högre men för enkelhetens skull använder vi de
lägre svenska siffrorna. Antagandet bygger på s.k. strippade 23 mi-

”frågesport” får man 1,3 miljoner träffar, slå in gameshow och siffran
ökar till 10,4 miljoner och på begreppet ”Gameshows USA” får man
488 miljoner träffar. I USA har man tre långkörare, ”It’s Academic” som
visades i TV första gången 1961. It’s Academic är en tävling där student-

nuters program med 4 episoder/vecka 10 veckor/säsong.

er tävlar i historia, vetenskap, litteratur, religion, politik och sport varje

TABELL 1. BRUTTOINTÄKT I BULLSEYE

populäraste frågesporter som visades första gången i mars 1964. Jeopar-

lördag förmiddag i över 50 år. Sen har vi ”Jeopardy”, en av Amerikas
dy engagerar i genomsnitt 25 miljoner tittare i veckan i USA och deras
webbportal har 400 000 unika besökare varje vecka som tävlar online.
1975 kom sen ”Wheel Of Fortune”, ett format som fortfarande rankas
topp fem bland gameshows i USA.
CEABs nya format ”Bullseye” bedöms av flera oberoende aktörer inom
TV-sfären ha möjlighet att få fäste på många marknader då det är ett
nytt innovativt, modernt format som kopplar flera medier samtidigt till
formatet, webb, tryckt media och TV.
I graferna i tab. 1 och 2 har vi visat CEABs intäkt för 1-20 länder. De
format som nämns ovan i första stycket har under alla sina aktiva år
televiserats i fler länder än i våra antaganden för Bullseye.
Alla värderingar och jämförelser i detta dokument ska betraktas som

TABELL 2. CEABS INTÄKTER

just jämförelser och antaganden och det finns inga garantier att Bullseye
kan ha de värden som graferna ovan visar.

Kostnaden att licensiera en eller flera marknader
är i stort sätt desamma.
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Bolagets kommunikationsplattform

Quiz i Digital Learning
Sweden AB

MillionMind har utvecklat en generisk produkt vi kallar QuizWidget,

CEAB går med sin plattform in som delägare i ett nytt projekt som

det är en internetbaserad Quiz-spelare, i vilken våra kunder förpackar

blir ett nytt digitalt läromedelsföretag! Målet är att senast 2015 vara

sina egna frågor, bilder, länkar och videos. Fördelen med QuizWidget

det största digitala förlaget i Norden i konkurrens med alla etablerade

är att slutresultatet blir mycket professionellt samtidigt som vi snabbt

förlag med fokus på tryckt material. Detta är en tuff och spännande

kan leverera till ett konkurrensmässigt pris. Många gånger kan vi skapa

utmaning.

en kampanj på t.ex. Facebook som en byrå skulle fakturera upp till 10
gånger mer för.
Vårens intensiva bearbetning av nya kunder räknar vi får genomslag under hösten. Vi har knutit ett tiotal reklambyråer till oss som kan betraktas som våra återförsäljare av alla förekommande Quiz-produkter till
sitt kundnätverk. Vi har en flexibel prissättning i vår affärsmodell med
många valmöjligheter från mindre till större engagemang, månadsvis
eller över längre perioder.

Satsningen av CEAB vilar på att det nya bolaget får en av marknadens
bäst kvalificerade management inom det digitala området med mångårig
erfarenhet från ett av de stora läromedelsförlagen. De är ett team på tre
nyckelpersoner som hoppar av den traditionella läroboksvärlden och nu
istället tillsammans med CEAB vill bygga ett eget digitalt läromedelsföretag.

Vi söker även etablering på någon eller flera utländska marknader där

För CEAB blir detta en ny affär där man skapar ett mervärde på redan

vi inlett diskussioner för representation eller minoritetspartnerskap

gjorda investeringar i MillionMinds plattform. För CEAB skapar detta

med lokala medieföretag om samarbeten. Vår affärsmodell är enkel, vi

nya affärsområde, utan kontanta investeringar och arbete, en möjlighet

apporterar vår utvecklade mjukvara med tillgång till alla produkter till

att öka värdet av bolagets redan utvecklade plattform för frågesport.

sådant samarbete. Vi nöjer oss med minoritets ägande. Den lokala part-

CEAB äger 9,67 % i bolaget där man upplåter MillionMinds Quiz-

nerns uppgift är att kapitalisera bolaget/projektet och hantera allt lokalt

plattform vederlagsfritt till och med utgången av 2015.

säljarbete.
KAPITALISERING AV DL
Målet Q4 2013/Q1 2014 är att ha ett trettiotal licenskunder som ökar till

Styrelse och ledning har satsat 1,4 MSEK. Härutöver har två nya kän-

ett femtiotal i Sverige under 2014. Detta skulle innebära att koncernen

da riskkapitalister satsat ytterligare 2,5 MSEK. Bolagets första mål är att

under 2014 kan komma ha positivt kassaflöde utan andra intäkter från

presentera version 1.0 för matematik i årskurs 1-3 så bolaget kan er-

TV-relaterade licensintäkter.

bjuda de första skolorna en första version av produkten redan under
våren 2014. Detta beräknas kunna leda till order och affärer med ett antal utvalda pilotskolor och med någon eller några kommuner till hösten
2014.

NÅGRA AV MILLIONMINDS KUNDER FÖR LYCKADE QUIZ-KAMPANJER
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Vad ska emissionskapitalet användas till?

Ägande & värdering av
CEAB

MOTIV OCH LIKVIDVÄNDNING

FÖRE EMISSION

CEAB behöver förstärka kassan för att kunna matcha den stegrande ef-

Typ av instrument

terfrågan på våra olika Quiz-produkter samt generellt expandera säljin-

Tot. utställda aktier 31/06 2013

satser för såväl våra Quiz-kampanjer som befintliga och nya TV-format

Tot. utställda optioner 31/06 2012 TO 09-15 *

i planeringsfasen.

Totalt aktier och teckningsoptioner i CEAB

MARKNADSFÖRING OCH INTERNATIONALISERING

* i december 2013 förfaller TO9 till nyteckning av aktie, totalt 8 420 000

Bolaget behöver förstärka kassan vid en förväntad expansion till andra

med ett teoretiskt kapitaltillskott om 1 684 000 kronor.

marknader med nya TV-licenser sålda för Bullseye formatet. Bolaget behöver även en buffert för att kunna avsätta tillräckliga resurser till ökade

Antal
113 367 216
51 032 205
164 399 421

EFTER EMISSION

säljaktiviteter samt för en mer aggressiv marknadsföring som matchar

Typ av instrument

bolagets potential. Under hösten kommer sannolikt ökad efterfrågan

Tot. utställda aktier efter fulltecknad emission

från andra TV-marknader medföra egen närvaro på främst de båda

Tot. utställda optioner 31/06 2012 TO 09-15 *

TV-mässor som årligen arrangeras i Cannes. Detta trots att Eyeworks

Totalt aktier och teckningsoptioner i CEAB

Antal
138 367 216
51 032 205
189 399 421

i huvudsak hanterar försäljning av formatet Bullseye. CEAB plattform
kan anpassas till många befintliga format hos andra producenter och

Värdering av bolaget före pengar till kvotvärdet 0,10 kr/aktie

trots kostnaderna kan en eller flera nya affärer skapas på dessa mässor,

Ca.11,3 MSEK

givet att vi är närvarande och kontaktbara. I Cannes samlas “alla” i TVvärlden 2 gånger om året.
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen försäkrar att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för
att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd.
STYRELSEN DEN 29 JULI 2013
Community Entertainment Svenska AB (publ)
Bengt Almqvist Lars Uggla Joel Almstedt Klas Åström Jens Alex
Ordförande
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ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Inbjudan att teckna aktier i CEAB
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG:

Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB beslutade den 29 juli 2013 , med stöd av bemyndigande på årsstämman

den 16 maj 2013, om nyemission utan företräde om högst 25.000.000 aktier. Emissionen är på högst 2.500.000 kronor och

sker utan företräde genom en riktad emission till bolagets gamla och nya ägare som i förväg anmält intresse för teckning
av aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan till följd härav komma att öka med högst 2.500.000 kronor.

Skälet till att företrädesrätten för tidigare aktieägare i Community Entertainment Svenska AB (publ) förbigås är bolagets
behov av kapital för expansion, och marknadsföring samt undvikande av dyra emissionskostnader.

TECKNINGSTID

AKTIEBOK

Teckning av aktier kan ske under tiden 12 till 30 augusti 2013.

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress
Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

MINSTA TECKNINGSPOST
Minsta teckningspost uppgår till 250.000 aktier motsvarande 25.000 kronor

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

samt därefter i multiplar om 50.000 aktier motsvarande 5.000 kronor.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns till-

ANMÄLAN
Anmälan sker på anmälningssedel där önskat antal aktier anges i enlighet med

gänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ovanstående lägsta teckningsposter. Personuppgifter samt VP-kontonummer

FÖRLÄNGNING OCH ÅTERKALLANDE AV ERBJUDANDET

(värdepapperskonto i VPC) eller depånummer samt förvaltare skall anges för att

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt betaln-

leverans av tecknade aktier skall kunna ske. Anmälningssedeln ska vara Com-

ing. Detta meddelas genom Bolagets vanliga informationskanaler. Erbjudandet

munity Entertainment tillhanda på nedanstående adress senast den 30 aug 2013.

kan inte återkallas efter teckningsperiodens inledning.

Observera att anmälan är bindande.
HANDEL I AKTIEN
ANMÄLAN SKICKAS TILL:

Aktierna i Community Entertainment handlas på Aktietorget. Aktien handlas

Community Entertainment AB (publ), Midskogsgränd 11, 115 43 Stockholm

under kortnamnet CEAB och har ISIN SE0000707283. Efter det att emissionen
blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att ansöka om listning av de

Tfn 070-746 00 80 – Nils-Åke Fahlén, Fax 08-664 19 85

nya aktierna vid Aktietorget.

mail info@comentab.se
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
INBETALNING AV EMISSIONSLIKVID

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentlig-

Efter teckningstidens slut den 30 augusti 2013 kommer avräkningsnotor att ut-

göra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmed-

färdas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Betalning skall ske i enlighet

delande och anslås på Bolagets hemsida.

med instruktioner på avräkningsnotan och vara Community Entertainment tillhanda senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. I samband

Stockholm 29 juli 2013

med inbetalningen var vänlig och uppge fullständigt namn för identifiering av

Styrelsen

betalningen.
TILLDELNING
Tilldelning sker efter principen ”först till kvarn”.
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk
rätt.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats vid Bolagsverket.
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VILLKOR I SAMMANDRAG:
Teckningsperiod: 12 aug – 30 aug 2013
Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie
Minsta teckningspost: 250 000 aktier till ett värde om 25 000 kr.
Likviddag: tre bankdagar efter utsänd avräkningsnota
ISIN-kod: SE 0000707283
Aktien utställs på innehavaren, utan inskränkningar vad gäller överlåtelse.
Aktieboken hanteras elektroniskt av Euroclear (VPC).

BULLSEYE, ETT SAMARBETE MED:
TV4, Eyeworks, Plan Sverige och MillionMind
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