Stockholm 30 november 2012

Bäste aktieägare hos Community Entertainment AB (publ)
Info om konvertibellån KV3, KV4 och KV5 med teckningsoption TO7,8
Konvertibelt förlagslån (KV3):
KV3 kan konverteras till nya aktier till och med den 31/12 2012.
Konverteringskursen är 0,20 kronor per aktie. Ex. om du har
nominellt belopp 2 500,00 kronor får du vid konvertering 12 500
aktier.
Konvertibler som inte utnyttjas för konvertering återbetalas per
den 1 februari 2013.
Konvertibelt förlagslån (KV4):
KV4 kan konverteras till nya aktier till och med den 31/12 2012.
Konverteringskursen är 0,10 kronor per aktie. Ex. om du har
nominellt belopp 2 500,00 kronor får du vid konvertering 25 000
aktier.
Konvertibler som inte utnyttjas för konvertering återbetalas per
den 15 februari 2013.
Konvertibelt förlagslån (KV5):
KV5 kan konverteras till nya aktier till och med den 31/12 2012.
Konverteringskursen är 0,10 kronor per aktie. Ex. om du har
nominellt belopp 2 500,00 kronor får du vid konvertering 25 000
aktier. Konvertibler som inte utnyttjas för konvertering
återbetalas per den 15 februari 2013
Teckningsoption (TO7):
TO7 kan utnyttjas till teckning av nya aktier till och med den
31/1 2013. Ej utnyttjade teckningsoptioner förfaller

värdelösa efter detta datum. Villkor: varje tiotal TO7 ger rätt att
teckna en ny aktie till kursen 0,20 kr.
Teckningsoption (TO8):
TO8 kan utnyttjas till teckning av nya aktier till och med den
31/1 2013.
Ej utnyttjade teckningsoptioner förfaller värdelösa efter detta
datum.
Villkor: varje TO8 ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,20
kr.
Du som har dina konvertibler och/eller teckningsoptioner
förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommission, skall vända
dig till din förvaltare för att utnyttja konvertibeln eller
teckningsoptionen.
Du som har dina konvertibler och/eller teckningsoptioner
direktregistrerade på ett vp-konto kan använda bifogad
anmälningssedel eller ladda ned anmälningssedel från
www.comentab.se.
Frågor avseende utnyttjande av teckningsoptioner samt
konvertibler kan ställas till:
Aqurat Fondkommission AB
Tel: 08-544 987 55
Mail: info@aqurat.se

CEAB vill med detta brev informera alla ägare kortfattat om vad som hänt hittills under 2012 samt berätta om vad
som fortsatt planeras ske under december 2012 och ge några tankar om vad som kommer att ske 2013.

Väsentliga händelser under första halvåret
Som framgick av rapporten för Q1 meddelades att bolaget skulle fokusera på att till hösten 2012 kunna uppvisa
marknadens bästa plattform för frågesport. Utvecklingsarbetet har intensifierats under Q2 och vi räknade med att
kunna presentera vår nya plattform i början av oktober. Nya plattformen är också en nödvändighet för de olika TVformat bolaget f.n. utvecklar.
Vi repeterar vad som meddelades i rapporten för Q1 om bolagets potentialer genom insteget i TV-världen. Enkelt
uttryckt kan vår unika plattform för frågesport vara början till att Million Mind betraktas som ett bolag som båda
levererar mjukvara till egenutvecklade idéer, nya format och även anpassning till redan befintliga format hos de stora
internationella aktörerna i TV-sfären.

Det här händer nu!
MM är inne i en omställningsfas där vi byter teknik och plattform. Under Q4 2012 kommer den nya
plattformen (HTML-5) fullt ut vara implementerad.
Vi har i dagarna lanserat ett spännande samarbete med flera medieaktörer. Här är några exempel.
- 100-Wattaren i samarbete med Resumé. Detta har förutsättningar att ge stor viral spridning till hela
reklamsektorn under 2013.
- Kampanj för l’Oreal på PlayAd, Sveriges störste distributör för videoannonser.
- Sport Quiz på Aftonbladet. Goda förutsättningar givet positivt utfall.
- Lansering av julkalendrar på vår nya plattform i december, mer kan läsas på vår hemsida millionmind.com
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Bolaget har i samarbete med Eyeworks Scandinavia utvecklat ett TV-format där CEAB är delägare.
Formatet har visats på TV-mässan MIPCOM i Cannes i oktober i år. Formatet har jämförts med populära
Jeopardy. En svensk TV-kanal kommer att sända formatet under våren 2013. Formatet lanseras i samarbete
med en internationell välgörenhetsorganisation.
Formatet består av en webbdel och en TV-del. I början av 2013 kommer webbversionen att lanseras i syfte
att hitta deltagare till vårens TV-sändningar. Webben fungerar som castingverktyg där man ur topplistan
kan kvalificera sig till TV. Vidare kan man i webbdelen vinna pengar där skicklighet bestämmer utfallet. Ett
TV-format av detta slag kan vid en succé i ett land komma att säljas och lanseras av Eyeworks på många
fler marknader.
Avtalet med Genera Networks om lansering av QuizLottery i Norge är f.n. vilande. Svenska Postkodmiljonären
har stämt arrangören Norsk Tipping för formatintrång där Genera Networks är medstämd.
Rättegångsförhandlingar sker i december 2012 med en förväntad dom under januari 2013.
Vi kommer fortsatt expandera vår försäljning av vårt Quiz-verktyg för reklam och marknadskampanjer.
Förutom att bolaget skaffat flera återförsäljare av plattformen har en seniorförsäljare börjat i november 2012.

Planer för våren 2013
2013 kommer bolaget förstärka sin organisation såväl på teknik- som på säljsidan. På vårens TV-mässa i Cannes
hoppas vi kunna teckna fler kontrakt för lansering av vårt TV-format inför hösten 2013. Samtidigt pågår utveckling av
ytterligare ett TV-format där vi söker samarbete med större mediärer och välgörenhetsorganisationer. Formatet har
internationell potential.
Bolagets planer på att expandera även till utbildningssektorn är idag inte lika aktuellt som tidigare då TV-sfären är det
som kan bli den stora hävstången de kommande åren för CEAB.
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