
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 överlå-

telse. Aktieboken hanteras elektroniskt av Euroclear (VPC).

FinansiElla riskEr 
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en rad finansiella risker. Som 
marknadsberoende risker (valuta-, ränte- och prisförändringar), men även 
kreditrisker. Bolagets övergripande policy är att med god framförhållning och 
administration se till att sådana risker inte skapar negativa effekter på finan-
siellt resultat och likviditet. Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att 
behöva tillföras ytterligare kapital i framtiden. Bolaget kan inte heller garantera 
att sådant kapital kan anskaffas. Aktien utställs på innehavaren, utan inskränkn-
ingar vad gäller överlåtelse.



intäktEr
mycket av bolagets intäkter i framtiden kommer att genereras från licens-
avgifter av vår mjukvara. att reproducera mjukvara, i vårt fall Quiz as a 
service, är som bekant inte förenligt med en kostnad på samma sätt som det 
kostar att pressa nya cd-skivor eller trycka en upplaga böcker. Får million mind 
fäste på den globala marknaden kan intäkterna rent av mångdubblas från våra 
antaganden. i kalkylen för tV-intäkter i det egna delägda formatet har vi an-
tagit att vi själva är producenter och därigenom fullt ut delar på hela formatets 
överskott. i de länder där vi inte själva producerar kommer vi erhålla våra 
licensintäkter för plattformen samt vår del av gängse formatroyalty. 

 

kostnadEr
Bolagets löpande kostnader ökar inte nämnvärt i förhållande till den för-
väntade volymtillväxten. detta på grund av att minimala kostnadet är för-
knippade med ytterligare licenser både i tV-fallet och Quiz as a service. 
Eventuell anpassning för nya licenser faktureras beställaren med god 
marginal. kostnaden för Quiz Widget och Quiz as a service kommer med fullt 
utvecklat backend (nya plattformen) i stort sätt vara noll. Under perioden 2012-
2015 kommer antalet anställda att behöva ökas till nuvarande 2 heltidsan-
ställda till 5 persioner. antalet konsulter varieraras med hänsyn till inkom-
mande årders.  

 

tillVäxt prodUktEr/tjänstEr
att uppskatta markanden för Qaas är oerhört svårt, det kan bli mindre och 
betydligt större intäkter. Med siffror, som exemplifierats i stycket Quiz as a 
service, är det lätt att förstå att en framgång av en enda produkt snabbt kan 
generera miljontals nerladdningar på kort tid. i tabellen t.h. illustreras för-
väntad tillväxt av QW och Qaas. snittpriset per enhet sjunker över tid samtidigt 
som antalet användare ökar ju fler produkter som lanseras. Det kan 
ytterligare påpekas att kostnaden för det här produktsegmentet i stort sätt är 
obefintliga. Det är ingen skillnad i kostnad för oss att leverera 1 enhet som 1 
miljon. 

rEsUltat
som framgår av tabellerna ovan stiger intäkterna för perioden 2012-2015 från 
drygt 2 msEk till 25 msEk, en mer än 10-faldig ökning. kostnaderna däremot 
ökar bara från ca 1.5 msEk till 4.3 msEk vilket naturligtvis ger en markant 
ökning av verksamhetens överskott. 

budgetvision 2012-2015

kommEntar till BUdgEtVision
ovanstående budgetvision bygger på antaganden om hur marknaden för våra olika produkter och tjänster kan komma att se ut under de kommande tre åren. dessa 
antagande bygger på resultat och erfarenhet från liknande verksamheter där vi inhämtat data från våra samarbetspartners. Bolaget kan inte lämnar garantier att gorda 
antaganden kommer att överenstämma med faktiskt utfall över tid.  


