
Community Entertainment AB (CEAB) inbjuder nuvarande aktieägare att 
delta i en riktad nyemission om 2,5 MSEK för att säkerställa vidareutveckling och 
marknadsföring av befintliga produkter och lansering av Million Minds plattform 
som TV-format vilket öppnar upp stora möjligheter till internationell expansion.
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Maj 2012

Inbjudan till riktad



CEAB renodlar nu verksamheten med fokus på underhållning. Beslutet bottnar i att den plattform som utvecklades till Nationalencyklopedin 2009 nu fått 
fäste för kommersiell användning inom TV-världen såväl som kampanjverktyg för reklambranchen. I nuläget ligger huvudfokus på våra två TV-satsningar, 
som beskrivs närmare i texten nedan. Vår produkt Quiz Widget ger redan idag löpande affärer och ett mindre kassaflöde. Bolaget anställer därför en 
marknadsförare/kommunikatör/säljare för att öka försäljningen av denna produkt. Utförligare information på nästkommande sida.   

Den nyemission som nu genomförs om högst 2,5 MSEK kommer att användas till konsolidering och resursförstärkning för att nå satta mål. Kapitalet ska 
användas för den utveckling av vår plattform som krävs för att expandera och intensifiera våra säljinsatser till flera marknader. Styrelsens bedömning är att 
det tillförda kapitalet är tillräckligt för att nå de uppsatta målen. I början av Q1 2013 kommer CEAB att ha ett stabiliserat positivt kassaflöde. 

VILLKOR I KORTHET
Styrelsens i Community Entertainment AB har beslut om en riktad emis-
sion av aktier och teckningsoptioner. Styrelsens beslut förutsätter årsstäm-
mans godkännande om en riktad emission av högst 3.125.000 units (s.k. 
”units”), bestående av högst 15.625.000 aktier om nominellt 0,1 kronor 
samt högst 3.125.000 teckningsoptioner. Vid full teckning i emissionen 
kan aktiekapitalet ökas med högst 1.562.500 kronor och vid nyteckning 
med stöd av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med högst 
312.500 kronor. Fullständiga vilkor och anvisningar framgår av separat 
bilaga.

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 23 april 2012
Community Entertainment Svenska AB (publ)
Bengt Almqvist Nils-Åke Fahlén Joel Almstedt Klas Åström
Ordförande VD/ledamot ledamot  ledamot

CEAB FOKUSERAR

LIKVIDANVÄNDNING

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER
VILLKOR I SAMMANDRAG
Teckningsperiod ett:25april– 15 maj 2012
Teckningskurs: 0,82 SEK per units
Teckningsperiod två:25 maj – 15 juni 2012
Teckningskurs: 1,02 SEK per units
Minsta teckningspost: 25 000 units
Likviddag: tre bankdagar efter utsänd avrökningsnota
ISIN-kod: SE 0000 707283
Aktien utställs på innehavaren, utan inskränkningar vad gäller över-
låtelse. Aktieboken hanteras elektroniskt av Euroclear (VPC).

ÄGANDE OCH VÄRDERING
FÖRE EMISSION
Typ av instrument     Antal 

 Tot. utställda aktier 30/3 2012 enl VPC    64 859 051

 Tot. utställda optioner 30/3 2012*    50 499 756

 Totalt aktier och optioner CEAB   115 358 807

 Tot. utställda konverter 30/4 2012 i kronor       1 768 140 kr 

* Inkluderar beslut om teckningsoptioner som beslutas av årsstämman 2012

EFTER PÅGÅENDE EMISSION AUGUSTI 2010
Typ av instrument    Antal 

 Tot. utställda aktier 30/6 2012 **    79 859 051

 Tot. utställda konverter 30/6 2012 i kronor  2 069 777

 Tot. utställda optioner 30/6 2012     56 516 736

Nyemission maj 2012 aktier***     15 625 000

Teckningsoptioner maj 2012***       3 125 000

 Totalt instrument CEAB ***   137 125 787

** Hänsyn tagen till indragning av 5 000 000 aktier felaktigt beslutade 5/10 2011 

***Förutsätter att den pågående emissionen fullteckna 

Värdering av bolaget efter pengar till kvotvärde 0,1 kr/aktie ca 8 MSEK 

Värdering av bolaget efter pengar till emissionskurs 0,2 kr/aktie ca 16 MSEK 

Värdering baseras bara på antalet registrerade aktier hos bolagsverket



MILLION MINDS PLATTFORM I EGET TV-FORMAT
17 april 2012 ingick Community Entertainment och Eyeworks 
Scandinavia AB ett samarbetsavtal om utveckling av ett unikt TV-
format som förenar TV och webb på ett helt nytt sätt. Million Minds 
plattform för frågesport är en central del i konceptet och gör det möjligt 
för tittarna att interagera med programmet. Formatet är tänkt att 
produceras i längre serier för visning prime-time på daglig basis. 

Under maj månad produceras en pilot som kommer att visas för 
relevanta aktörer på den svenska mediemarknaden. En större TV-kanal 
har redan visat intresse och vi för långt gångna diskussioner om en test-
säsong med 10 episoder samt längre reguljära säsonger. 

Formatet kommer vidare att lanseras på MIPCOM, TV-mässan i 
Cannes, 8-11 oktober 2012. 

Uppskattat värde för respektive land som formatet sänds i är beroende på 
antal episoder per vecka samt storleken på marknaden. Varje marknad 
representerar ett mångmiljonvärde per säsong som programmet sänds. 
I nuläget avstår vi från att försöka oss på en total uppskattning av detta 
värde för världsmarknaden.
 
”Vårt format har förutsättningar att bli ett nytt Jeopardy, men med ett 
nytt modernt grepp anpassat för webben. Under de kommande tio åren 
har många framgångsrika format behov av en stark koppling till Inter-
net. Jeopardy har i Skandinavien visats i över 4 000 avsnitt, vilket har 
gett ägaren till formatet ca 20 miljoner SEK i enbart royalty. Jeopardy 
lanserades i början på 60-talet och spelas än idag i många länder. Med 
andra ord har ägarna till formatet över tid tjänat stora belopp. 

Det ska bli mycket spännande att se hur formatet tas emot såväl 
nationellt som internationellt. Formatet är en kunskapstävling med ett 
slumpmoment där man kan vinna stora pengar, med en miljonchans i 
varje frågeomgång 24/7 på nätet och ytterligare en i TV-studion. Att 
formatet samtidigt samlar in pengar till välgörenhet adderar ytterlig-
are en dimension. Tack vare Million Minds plattform finns också andra 
inkomstmöjligheter förutom den gängse royaltyinkomsten per visat avs-
nitt.”, säger Nils-Åke Fahlén, VD CEAB.   

”Formatet har alla viktiga element från klassiska game shows. Detta, i 
kombination med de möjligheter vi nu skapar för tittarna att själva vara 
en större del av programmet, öppnar helt nya möjligheter”, säger Alex-
ander 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 Tobias Bring-
holm, VD Eyeworks Scandinavia.

MILLION MIND I NORSK TELEVISION TIDIG VÅR 2013
2011 var Million Mind, som leverantör till lotteri- och spelleverantören 
Genera Networks, med om att vinna en offentlig upphandling av ett lot-
teriformat för Norsk Tipping. Detta format kommer att lanseras i norsk 
television under hösten 2012 och Million Minds frågesportsplattform 
ingår som en viktig del. Parterna har nu undertecknat ett fyraårigt 
samarbetsavtal, i första hand för Norge. Norsk Tipping ingår i organisa-
tionen World Lottery Association (WLA) som består av stats-
kontrollerade lotterier i 90 länder på fem kontinenter. För närvarande 
pågår diskussioner om lansering av formatet i flera länder och under 
2013 räknar vi med minst ett ytterligare land, med chans till fler avtal. 
Intresse finns såväl i Skandinavien som i övriga Europa.  
  
Värdet av vår första affär i Norge uppgår till ca 2 MSEK. Varje nytt 
avtal ger ett värde om 250 KSEK - 1 MSEK per år då våra licensavgifter 
varierar med storleken på marknaden. Efter lanseringen i Norge har vi 
ett proof-of-concept som kommer att underlätta marknadsföringen och 
öka efterfrågan på flera kontinenter och nya marknader.
 
”Generas mål är att leverera världens bästa interaktiva lotteriupplev-
else där Million Minds plattform ingår som en viktig del.  Efter Norge 
kommer vi fokusera på nya länder i Europa och Nordamerika tillsam-
mans med Million Mind.”säger Jan Stocklassa, VD Genera Networks. 

MILLION MIND ENTERTAINMENT 



QUIZ WIDGET
Är en produkt som vi idag aktivt jobbar med åt företag som 
Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, Mr Green samt åt reklam-
byråer. Produkten kan med fördel användas i informations-, opinions- 
och kampanjsyfte och bygger på att kombinera frågesport med kun-
skap, man har roligt samtidigt som man lär sig något om avsändaren, 
antingen det sker på den egna sajten, i digitala nyhetsmedia eller som en 
applikation på Facebook. Nästa steg blir att under 2012 släppa 
applikationer för smartphones och surfplattor för att ytterligare stärka 
tjänsten. 

QUIZ AS A SERVICE (QAAS)
Automatiserad försäljning och distribution online av vår quiz-tjänst. 
Genom QaaS ges möjlighet för vem som helst att skapa tävlingar och 
kampanjer direkt via MillionMind.com. Vi kan då pressa priserna och 
nå en mycket bred publik där bloggare, webbredaktörer, reklambyråer 
och företag själva kan skapa och publicera egna frågesporter. Tack vare 
vår uppgraderade (kommande) plattform kan vi också skapa alla möj-
liga applikationer som integreras på världsdominerande CRM-system 
så som t.ex. Wordpress, Drupal, Google Apps m.fl. och där få miljontals 
nerladdningar årligen. Se faktaruta.

Det mest intressanta med QaaS är att vi kan släppa delar av platt-
formen som Open Source (fri programvara publicerad på webben), 
vilket möjliggör att tredjepartsutvecklare får möjlighet att själva 
utveckla egna alster med vår mjukvara. Precis så som Apple, Facebook 
och Google idag jobbar. Då tar vi på allvar steget ut mot en etable-
ring på världsmarknaden och Million Mind blir det självklara valet vid 
frågehantering på nätet. 

 

Våra TV-format växer från två till fler än tio under perioden. Både 
produkten Quiz Widget och tjänsten QaaS har potential att växa 
mycket snabbare än vad som visas separat bilaga utan att bolaget för 
den skull drabbas av högre kostnader. Att sälja mjukvara på webben 
utan egna större arbetsinsatser är en mycket lönsam affär. Million Mind 
kan utan kapacitetsproblem växa snabbare än detta antagande. För att 
nå de budgeterade nivåerna behöver man bara marginellt förstärka 
organisationen då Million Mind arbetar med flera större konsulter för 
att ta fram anpassningar av formaten. Försäljning av formaten sker av 
våra samarbetspartner Eyeworks och Genera Networks.   

Med plattformen anpassad för TV-format öppnas en helt ny tillväxt-
sektor för Million Mind. De samarbeten son nu påbörjats med Genera 
Networks och Eyworks kommer automatiskt att växa då båda aktörerna 
inom sina segment finner att Million Minds plattform kan integreras 

i flera av deras egna format. Dessa möjligheter har inte diskonterats i 
våra antaganden om tillväxt för perioden och kan komma att öka 
intäktsflödet. 

Million Mind diskuterar nu om samarbete och delägande i ytterligare  
TV-format där vår plattform utgör en bas för merintäkter online. 

För tjänsten Quiz as a Service (QaaS), förväntar vi oss en kraftig tillväxt 
som framgår i separat bilaga. Detta antagande bygger på en fullt ut 
automatiserad försäljning online samt kommande integration (plug-ins) 
med Wordpress, Drupal och Google Apps.

För kampanjverktyget Quiz Widget är tillväxten blygsammare. Dock så 
stärker vi nu våra resurser för att ytterligare öka marknadsföringen och 
säljtrycket. Läs mer om budgetvisionen i separat bilaga.

MILLION MIND SOM KAMPANJ – 
OCH INFORMATIONSVERKTYG

EXEMPEL PÅ MARKNADER
Google Apps: 3 miljoner företag anslutna, 3 000 företag registrerar

sig varje dag, 30 miljoner aktiva användare (källa: Google 2011)

App Store: Mer än 500 000 applikationer som laddats ner över 15

miljarder gånger (källa: Apple 2011)

Wordfued (ett populärt spel för Smart Phones): Över 7 miljoner

nerladdningar, norrmannen som skapat spelet tjänar 75 000 kr per

dag! (Källa: E24 2011)

BUDGETVISION 2012 - 2015


