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Definitioner
Med ”Mobispine” eller ”Bolaget” avses Mobispine AB (publ), 556666-6466, som är budgivare.
Med ”MyScoop” eller ”Målbolaget” avses MyScoop International AB (publ), 556695-8707, som
är målbolag.
”Erbjudandet” avser ett offentligt erbjudande från styrelsen i Mobispine till aktieägarna i
MyScoop.

Distributionsområde
Denna erbjudandehandling får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Erbjudandehandling granskad och godkänd
Denna erbjudandehandling har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.
Erbjudandehandlingen har granskats och godkänts av AktieTorget enligt AktieTorgets regler om
offentliga erbjudanden till aktieägare i bolag anslutna till AktieTorget.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i denna erbjudandehandling återspeglar
styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för
erbjudandehandlingen. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.
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ERBJUDANDET
Styrelsen i Mobispine har den 29 juli 2008 beslutat att lämna ett Erbjudande till aktieägarna i MyScoop
att förvärva samtliga utestående aktier av MyScoop. AktieTorget informerades om denna intention den
14 juli 2008 och om beslutet den 29 juli 2008. Vederlaget enligt Erbjudandet utgörs av nyemitterade
aktier i Mobispine enligt följande:
För 1 aktie i MyScoop erbjuds 0,7382911454 aktier i Mobispine.
Om det totala antalet aktier i MyScoop som en aktieägare överlåter enligt Erbjudandet multiplicerat
med 0,7382911454 inte utgör heltal aktier i Mobispine, skall antalet Mobispine-aktier avrundas till
närmsta heltal Mobispine-aktier. Aktier för utjämningsändamål tillhandahålls vederlagsfritt av
aktieägare i Mobispine (Garanten). Garanten tillhandahåller och ställer till VPC:s eller kontoförande
instituts förfogande 1 000 aktier för utjämningsändamål enligt ovan.
Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier.
Baserat på Mobispine-aktiens genomsnittskurs under perioden från och med 2008-07-16 till och med
2008-07-29, är budet värt cirka SEK 3,4 miljoner, vilket motsvarar en värdering på MyScoop om cirka
SEK 0,41 per aktie.
Under förutsättning att Erbjudandet accepteras av samtliga aktieägare i MyScoop kommer maximalt
6 250 000 aktier emitteras i Mobispine, vilket innebär en aktiekapitalsökning med SEK 62 500.
Mobispine äger före Erbjudandet inga aktier i MyScoop.
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 september 2008 till och med den 30
september 2008. Under förutsättning att Mobispine fullföljer Erbjudandet senast den 3 oktober 2008
beräknas erläggande av vederlag kunna påbörjas omkring den 14 oktober 2008 till de aktieägare i
MyScoop som accepterat Erbjudandet.
Mobispine förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för
erläggande och redovisning av vederlag.
Svensk lag skall tillämpas på Erbjudandet. Vidare gäller för Erbjudandet AktieTorgets regler om
budplikt och offentliga erbjudanden i bolag anslutna till AktieTorget samt de uttalanden om vad som
får anses utgöra god sed på aktiemarknaden som Aktiemarknadsnämnden meddelat och kommer att
meddela. AktieTorget kan dock komma att meddela undantag från bedömda icke tillämpliga delar av
nyssnämnda regelverk.
Mobispine har förbundit sig gentemot AktieTorget och gentemot aktieägarna i MyScoop åtagit sig, att
följa de regler som AktieTorget har fastställt för sådana erbjudanden och att underkasta sig de
sanktioner som AktieTorget får besluta om vid överträdelse av dessa regler.
Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholm tingsrätt skall
utgöra första instans.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Styrelsen för Mobispine har beslutat att lämna ett Erbjudande till aktieägarna i MyScoop för att
förvärva samtliga utestående aktier. Erbjudandehandlingen kommer att översändas per e-mail separat
till samtliga aktieägare i MyScoop. Vederlaget för Erbjudandet utgörs av nyemitterade aktier i
Mobispine. Erbjudandet innebär att aktieägarna i MyScoop erbjuds följande:
För 1 aktie i MyScoop erbjuds 0,7382911454 aktier i Mobispine.
Om det totala antalet aktier i MyScoop som en aktieägare överlåter enligt Erbjudandet multiplicerat
med 0,7382911454 inte utgör heltal aktier i Mobispine, skall antalet Mobispine-aktier avrundas till
närmsta heltal Mobispine-aktier. Aktier för utjämningsändamål tillhandahålls vederlagsfritt av
aktieägare i Mobispine (Garanten). Garanten tillhandahåller och ställer till VPC:s eller kontoförande
instituts förfogande 1 000 aktier för utjämningsändamål enligt ovan.
Det totala antalet aktier i MyScoop uppgår till 8 465 495. Courtage utgår ej. Mobispine äger före
Erbjudandet inga aktier i MyScoop.

Villkor
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Mobispine blir ägare till mer än 90 procent
av det totala antalet aktier i MyScoop;
2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i MyScoop på villkor som
för MyScoops aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
3. att Mobispine utöver vad som offentliggjorts av MyScoop eller på annat sätt skriftligen
kommunicerats med Mobispine dagen före offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker
att information som offentliggjorts av MyScoop är felaktig eller vilseledande i något väsentligt
avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde offentliggjorts
av MyScoop inte har blivit offentliggjord;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av MyScoop helt eller delvis omöjliggörs eller
väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande,
myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, som
ligger utanför Mobispines kontroll och vilken Mobispine skäligen inte kunnat förutse vid
tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet;
5. att inga omständigheter, som Mobispine inte hade kännedom om vid tidpunkten för
offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar MyScoops
försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital;
6. att MyScoop inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra
förutsättningarna för Erbjudandets genomförande;
7. att – förutsatt att Garanten ej beslutar tillhandahålla ytterligare aktier – nödvändig utjämning
kan ske inom ramen för det antal aktier som Garanten tillhandahållit.
Mobispine förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av
ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 3, 4, 5, 6 och 7 kommer
emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse
för Mobispines förvärv av aktier i MyScoop.
Mobispine förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive
att, avseende villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå.
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Instruktioner för accept
Aktieägare i MyScoop, som är direktregistrerade hos NCSD AB och som önskar acceptera
Erbjudandet, skall, under tiden 16 september – 30 september 2008, fylla i och lämna in den
anmälningssedel som sänts ut, till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post i så god tid att den är Aktieinvest FK AB
tillhanda senast klockan 17.00, den 30 september 2008.
VP-konto och aktuellt innehav framgår av den förtryckta anmälningsblankett som sänts ut. Observera
att felaktiga eller ofullständigt ifyllda anmälningssedlar riskerar att lämnas utan avseende. Inga
ändringar får göras i text på förtryckt anmälningssedel. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av
Aktieinvest FK AB på begäran.
Aktieägare i MyScoop som accepterar Erbjudandet bemyndigar Aktieinvest FK AB att teckna
nyemitterade aktier i Mobispine för deras räkning och uppdra åt Aktieinvest FK AB att leverera deras
aktier i MyScoop till Mobispine enligt villkoren för Erbjudandet.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, vars innehav av värdepapper utgivna av MyScoop är registrerade i en förvaltares namn,
till exempel en bank eller annan förvaltare, kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel.
Anmälan skall istället ske i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Pantsatta värdepapper i MyScoop
Är aktier i MyScoop pantsatta i VPC-systemet måste såväl ägaren som panthavaren underteckna
anmälningssedeln samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs, så att panträtten
avregistreras i VPC-systemet avseende berörda aktier.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare i MyScoop har rätt att återkalla gjord accept. Återkallelse skall, för att kunna göras
gällande, ha kommit Aktieinvest FK AB, på den adress som anges ovan, skriftligen tillhanda innan
Mobispine offentliggjort att ovan angivna villkor för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant
offentliggörande inte har skett under acceptperioden, senast klockan 17.00, den sista dagen av
acceptperioden. Kvarstår villkor som Mobispine har förbehållit sig rätten att disponera över vid en
förlängning av Erbjudandet, skall rätten till återkallelse av gjord accept gälla på motsvarande sätt även
under den förlängda acceptperioden.
För förvaltarregistrerade värdepapper i MyScoop gäller att endast förvaltaren kan återkalla gjord
accept. Aktieägare i MyScoop, vars innehav av värdepapper utgivna av MyScoop är registrerade i en
förvaltares namn, till exempel en bank eller annan förvaltare, måste därför kontakta förvaltaren i så
god tid att återkallelse kan ske i enlighet med vad som anges ovan.

Rätt att förlänga acceptperioden
Mobispine förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för
erläggande och redovisning av vederlag.

Bekräftelse till aktieägare
Efter det att Aktieinvest FK AB mottagit och registrerat korrekt och fullständigt ifylld anmälningssedel,
kommer berörda aktier i MyScoop att överföras till ett för varje värdepappersinnehavare nyöppnat,
spärrat VP-konto (s.k. apportkonto). I samband därmed skickar NCSD en avi till
värdepappersinnehavaren som utvisar det antal aktier i MyScoop som överförts från det ursprungliga
VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i MyScoop som överförts till det nyöppnade,
spärrade VP-kontot.
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Redovisning av vederlag
Sedan Mobispine har offentliggjort att de för Erbjudandets genomförande uppställda villkoren har
uppfyllts, eller att Mobispine eljest har beslutat att fullfölja Erbjudandet, kommer redovisning av
vederlag att påbörjas. Förutsatt att sådant offentliggörande sker senast den 3 oktober 2008, beräknas
redovisning av vederlag påbörjas omkring den 14 oktober 2008.
Redovisning av vederlag kommer att ske genom att de som har accepterat Erbjudandet tillsänds en
avi på inbokningen av de nya värdepapperna. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisningen
genom respektive förvaltare.
De nya aktierna i Mobispine kommer att levereras till aktieägarens VP-konto eller till förvaltaren
omkring den 14 oktober 2008. I samband med detta överförs aktierna i MyScoop från det spärrade
kontot som därmed avslutas. Det kommer inte att skickas någon separat avi utvisande överföringen av
aktier i MyScoop från det spärrade VP-kontot.

Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av VPC förda aktieboken.

Listning och handel
Mobispine-aktien är listad på AktieTorget. Under förutsättning att Erbjudandet ej förlängs, beräknas
handel med de nya aktierna kunna påbörjas omkring den 15 oktober 2008. En handelspost i
Mobispine vid AktieTorget omfattar 10 000 aktier.

Avlistning
Så snart som möjligt efter det att Mobispine offentliggjort ett eventuellt beslut om att fullfölja
Erbjudandet, avser Mobispine verka för att MyScoop avlistas från AktieTorget, dvs. att allmän handel
med MyScoop-aktien upphör.
I det fall Mobispine förvärvar aktier som representerar mer än 90 % av antalet aktier i MyScoop
kommer Mobispine eventuellt att utnyttja möjligheten att begära tvångsinlösen av resterande aktier i
MyScoop.

6

BAKGRUND, MOTIV OCH KONSEKVENSER
Mobispine AB (publ) utvecklar och marknadsför en internetprogramvara för mobiltelefonanvändare.
Programvaran Mobispine Media-Reader hjälper användaren att skräddarsy ett informations- och
nyhetsflöde till sin mobiltelefon. Det finns idag över 280 000 olika RSS-feeds tillgängliga genom
Mobispine. Mobispines affärsmodell innebär i korthet att sälja annonsplatser till annonsörer.
MyScoop International AB (publ)* levererar avancerade mobila och internetbaserade mediatjänster
direkt till konsumenter och till företagskunder. Mediatjänsterna omfattar bland annat:
Fotoalbum på nätet med lagring, delning och framkallning
Videotjänser till mobiler (klipp, videoströmmar etc.)
Communities, d.v.s. mötesplatser på Internet för individer med chat och mediainnehåll m.m.
Alla tjänsterna är byggda för att kunna användas från mobiltelefoner och vanlig webbläsare.
* Beskrivningen av MyScoop är hämtad från MyScoops emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.
Beskrivningen har utformats av budgivaren.

Genom det föreslagna förvärvet av MyScoop kan Mobispine uppnå en mer effektiv "Time To Market"strategi. Mobispine kommer att stärkas gentemot bolagets konkurrenter, dels avseende produkter men
även gällande bolagets marknad. Vidare kommer Mobispine att kunna förmedla större, snabbare och
framför allt effektivare produkterbjudande till bolagets större kunder. Ett samgående mellan Mobispine
och MyScoop skapar förutsättningar för betydande synergier, vilket gör att en finansiell stabilitet kan
nås snabbare än om företagen fortsätter verka var för sig. De främsta fördelarna med samgåendet är:
Utökad produktportfölj
Genom det planerade förvärvet av MyScoop, som levererar avancerade mobila och
internetbaserade mediatjänster, kan Mobispine utöka och förstärka sin produktportfölj.
Portföljen breddas bland annat med multimediaplattformar avseende video, bilder och ljud.
Kostnadssynergi
En betydande kostnadssynergi inom bolagens utveckling bedöms kunna uppnås genom det
föreslagna förvärvet.
Underlättar framtida expansion
Mobispine får, i och med det avsedda förvärvet av MyScoop, tillgång till ett bredare underlag
för framtida expansion. Detta avser såväl breddning av bolagets kundportfölj som geografiska
marknader.
Roadmap - bredare kund- och produktportfölj
Mobispine får, genom det planerade förvärvet, tillgång till en "roadmap" med en bredare kundoch produktportfölj som följd . Detta gör det möjligt för bolaget att på ett mer effektivt sätt ta
fram fler och nya produkter.
Snabbare Time to Market
En mer effektiv "Time To Market"-strategi skulle innebära stora fördelar för Mobispine
gentemot bolagets konkurrenter. Distributionstiden kan förkortas avsevärt och på ett
tidseffektivt sätt kan MyScoops produktutbud lanseras gentemot Mobispines befintliga
operatörskunder. Vidare kan MyScoops videobloggningsfunktion lanseras gentemot
Mobispines 600 000 användare världen över.
Starkare bas i marknads- och säljorganisationen
Genom Mobispines planerade förvärv av MyScoop möjliggörs att bolagens marknads- och
försäljningsavdelningar slås samman, med en bredare grund som positiv effekt.
Ekonomiska skalfördelar
En sammanslagning av Mobispine och MyScoop leder till ett flertal ekonomiska skalfördelar.
Ledningsfunktioner såsom VD och ekonomifunktion kan fördelas mellan bolagen, det samma
gäller även för respektive bolags marknadsföring och försäljning, samt att kostnaden för
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listning minskar. Även eventuella utvecklingskostnader kan komma att fördelas mellan
bolagen.
Efter den planerade sammanslagningen kommer den nya verksamheten bestå av tre affärsenheter;
Mobile Reader, eSMS/MMS och Multimediatjänster. Varje affärsenhet kommer att ha resultatansvar.
Inga större förändringar planeras avseende sysselsättningen i MyScoop. Däremot planeras merparten
av forsknings- och utvecklingsarbetet inom den nya koncernen att bedrivas från Mobispines
dotterbolag i Rumänien. Sysselsättningen i Mobispine bedöms inte påverkas av det planerade
förvärvet av MyScoop.
Verksamheten i den nya koncernen kommer huvudsakligen att bedrivas från Stockholm, Sverige. Det
huvudsakliga forsknings- och utvecklingsarbetet är planerat att fortsatt bedrivas från Rumänien.
Mobispines VD Dusyant Patel kommer att vara koncernchef för den nya verksamheten. Han kommer
tillsammans med Mobispines styrelse att utse ledningsgrupp. Styrelsen i den nya koncernen planeras
att vara densamma som nuvarande styrelse i Mobispine.
Styrelsen för Mobispine är ansvarig för innehållet i denna erbjudandehandling. Nedan angivna
personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för
att säkerställa att uppgifterna i erbjudandehandlingen beträffande Mobispine och den nya koncernen,
såvitt styrelsen känner till, är med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka den bild av Mobispine och den nya koncernen som förmedlas i
erbjudandehandlingen.

Stockholm, den 5 september 2008
Magnus Bergman - Styrelseordförande
Joacim Boivie - Styrelseledamot
Joakim Hilj - Styrelseledamot
Martin Gemvik - Styrelseledamot
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UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I MYSCOOP
Nedan följer uttalande från styrelsen i MyScoop, presenterat i pressmeddelande per 2008-08-26, vilket
återges i sin helhet.

Pressmeddelande

Stockholm den 26 augusti 2008

Styrelsens rekommendation i anledning av offentligt erbjudande
från Mobispine AB (publ)
Styrelsen för MyScoop International AB (publ) ("MyScoop") får härmed ge följande uttalande i
anledning av det offentliga erbjudande om att förvärva samtliga aktier i MyScoop som lämnades av
Mobispine AB (publ) ("Mobispine") den 30 juli 2008 ("Erbjudandet").

Ställningstagande i sammandrag
1

MyScoops styrelse har gjort bedömningen att Erbjudandet är attraktivt för MyScoops
aktieägare. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna i MyScoop att acceptera
Erbjudandet.
2

En minoritet inom styrelsen har en skiljaktig mening och rekommenderar aktieägarna att inte
acceptera Erbjudandet.
Samtliga ledamöter av MyScoops styrelse har tagit ställning till Erbjudandet. Bedömningarna är
baserade på de förhållanden som råder vid tidpunkten för detta uttalande.

Översiktlig redovisning av Erbjudandet
Mobispine lämnade den 30 juli 2008 ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i
MyScoop. Erbjudandet innebär i huvuddrag följande:
För en aktie i MyScoop erbjuds cirka 0,7383 aktier i Mobispine, eller totalt 6.250.000
nyemitterade Mobispine-aktier ("Vederlagsaktierna").
Erbjudandet värderade MyScoop till 3,4 MSEK vid budtidpunkten, eller 0,41 SEK per aktie.
Om det totala antalet aktier i MyScoop som en aktieägare överlåter enligt Erbjudandet
multiplicerat med cirka 0,7383 inte utgör heltal aktier i Mobispine, skall antalet aktier avrundas
till närmsta heltal Mobispine-aktier. (Aktier för utjämningsändamål tillhandahålls vederlagsfritt
av aktieägare i Mobispine ("Garanten"). Garanten tillhandahåller och ställer till VPC:s eller
kontoförande instituts förfogande 1.000 Mobispine-aktier för utjämningsändamål enligt ovan.
Vinstutdelning för Vederlagsaktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som
infaller efter aktiernas registrering i den av VPC förda aktieboken.
Erbjudandets accepttid löper, inledningsvis, mellan den 16 september och den 7 oktober
2008.
____________________
1
2

Ledamöterna Adam Söderqvist (ordf.), Michael Kaplan och Luca Di Stefano
Ledamoten Robert Ejermark.
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Styrelsens skyldigheter med anledning av Erbjudandet
Styrelsen i MyScoop är i enlighet med de regler som gäller rörande offentliga erbjudanden på
AktieTorget skyldig att inom skälig tid före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om
Erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Styrelsen gör därför följande uttalande.

Bakgrund
MyScoops affärsmodell
MyScoop levererar en tjänsteplattform till mobiloperatörer och olika andra medialeverantörer. Bolagets
modell för intäktsgenerering är dels installationsavgifter för MyScoops tekniska plattform hos kunder,
dels (och i vissa fall) rörliga delar i form av exempelvis trafikavgifter och/eller premier för antal
anslutna användare.
Verksamhetens utveckling från listning på AktieTorget
MyScoop verkar på ett område som är under stark tillväxt och där MyScoop fyller ett efterfrågat behov
hos många av marknadens aktörer. Bolaget ser också ett ökat intresse från befintliga och nya kunder.
Produktutvecklingen har skett fortlöpande och med ständiga förbättringar av befintliga system. Den
tekniska plattform som är MyScoops grundprodukt är numera helt moduluppbyggd och klarar att
hantera i stort sett alla typer av bildhanteringar, streaming, köp- och säljtransaktioner,
marknadskampanjer med mera som kunderna efterfrågar. Tekniken bakom systemet har också
löpande blivit förfinad efter att listningen genomfördes.
Även nyförsäljningen har i huvudsak gått enligt vad som planerats, dock med det tillägget att
ledtiderna för försäljning-leverans-ekonomiskt utfall är längre än vad som tidigare antagits. Hur
ledtiderna kommer att gestalta sig i framtiden är osäkert och ännu föremål för kontinuerlig utvärdering.
MyScoops ekonomiska situation är ännu god, men är beroende av att intäkter genereras i enlighet
med den affärsmodell som bolaget arbetar med. Det föreligger inget omedelbart behov att inhämta
nytt kapital från marknaden, men det utesluts inte att så kan behöva ske över tiden.
Utvärdering av olika strategiska alternativ
MyScoop bedömer det som nödvändigt att förvärva, eller genomföra samgåenden, med andra aktörer
för att bibehålla den position bolaget hittills uppnått på marknaden och har för detta ändamål löpande
utvärderat olika alternativ för MyScoops fortsatta expansion. Ett flertal förvärv och samgåenden har
under första halvan av 2008 utvärderats och bedömts. Det har under dessa processer emellertid inte
framkommit tillräckligt attraktiva förvärv eller samgåendealternativ. Det samgående som nu föreslagits
från Mobispine kan dock innebära ett sådant möjligt strategiskt alternativ.

Redovisning av styrelsens överväganden
I sin enklaste form erhåller MyScoop intäkter i relation till den nyttjandegrad som
tjänsteplattformen ger upphov till hos, exempelvis, mobilteleoperatörer. Nivån på MyScoops
intäkter är därför starkt beroende på den trafikvolym, och därmed antal anslutna användare,
som respektive operatör kan ge upphov till. Genom att kunna sälja MyScoops plattform mot
de teleoperatörer som Mobispine redan har som sina kunder (bland annat som ett resultat av
det förvärv av General Wireless Scandinavia AB som Mobispine genomförde under våren
2008), förbättras MyScoops försäljningspotential avsevärt och nyförsäljningen kan ske långt
snabbare än vad som tidigare kunnat förutses.
Bolagets finansiella grund är beroende av hur snabbt intäkter kan genereras. Som redogjorts
för ovan utgår MyScoops affärsmodell, huvudsakligen, från att intäkterna baseras på i vilken
utsträckning som MyScoops tjänsteplattform används av MyScoops kunders kunder (det vill
säga, till exempel, en teleoperatörs abonnenter som använder MyScoops system). Som
MyScoop tidigare meddelat till marknaden är ledtider för försäljning, leverans och
intäktsströmmar dels långa (och längre än vad som tidigare kunnat uppskattas), dels
svårberäkneliga under vissa perioder. MyScoops finansiella grund kan mot bakgrund härav
komma att framgent visa sig vara otillräcklig. Eftersom förutsättningarna att erhålla ytterligare
kapital från marknaden framöver måste antas vara begränsade, ger ett samgående med
Mobispine bättre och säkrare förutsättningar för fortsatt expansion. Detta ställningstagande
måste också ses mot bakgrund av att MyScoop är ett litet företag med begränsade finansiella

10

resurser som därmed är känsligt. Den fastställda affärsplanen kan därför snabbare och
säkrare genomföras inom ramen för Mobispines verksamhet och finansiella styrka.
Ett samgående med Mobispine skulle i många delar kunna snabba på både införsäljning och
produktutveckling och därmed intjäningsförmågan hos de produkter MyScoop tillhandahåller.
Det finns därför tydliga synergier genom ett samgående som sannolikt kommer att leda till
enklare processer i verksamheten.
Mobispine är strategiskt mycket intressant för MyScoop samt är ett snabbväxande bolag på
en expansiv marknad. Den stora kundstock som Mobispine förfogar över är i stor utsträckning
också vad MyScoop arbetat mot sedan listningen på AktieTorget, vilket är ett arbete som nu
alltså kan accelereras.
Genom Mobispines organisation får MyScoop tillgång till en viktig och kompetent
utvecklingsenhet som väl svarar mot det behov som MyScoop kommer att ha över tiden.
De angivna finansiella synergier som redovisats i Erbjudandet delas i huvudsak av MyScoop.
Enligt styrelsens uppfattning kan dels många kostnadsposter slås samman, dels kan de olika
kommersiella kompetenser som idag finns i de två bolagen tillsammans skapa en stark grund
för fortsatt inhemsk och internationell expansion.
Även om Erbjudandet per den 30 juli 2008 inte innehöll någon premie, får styrelsen, likväl,
anse att Erbjudandet är attraktivt för MyScoops aktieägare att acceptera med referens till vad
som anförts ovan. Detta förstärks av det faktum att senaste betalkurs inte är representativ
som värdemätare med hänsyn till den låga likviditeten i MyScoop-aktien.
Styrelsen bedömer att ovan redovisade skäl kommer att, totalt sett, innebära ett mer konkret
värde för bolagets aktieägare över tiden, bland annat genom en mer likvid aktie och
möjligheter till snabbare expansion av verksamheten.

Redovisning av styrelseminoritetens överväganden
Budet kan inte sägas representera den nivå på vilken MyScoops aktie har handlats sedan
listningen vid AktieTorget. Tvärtom understeg Erbjudandet vid dess publicering gällande
betalkurs med c:a 13 %.
MyScoops aktiekurs har sedan listningen i december reducerats substantiellt. Delar av denna
reducering kan förklaras med att processen från försäljningstillfället till intäktsgenerering har
tagit längre tid än bolaget kunnat förutse. Emellertid har marknaden visat ett mycket stort
intresse för den egenutvecklade plattformen och möjligheterna till framtida intäktsgenerering
och nya produkter och tjänster har snarare ökat, varför en kortsiktig aktienedgång inte
nödvändigtvis behöver avspegla en representativ värdering av MyScoop.
Budet framstår inte som skäligt i jämförelse med andra bud på den svenska aktiemarknaden,
framförallt med hänvisning till att budet understeg gällande betalkurs vid budtillfället.
Genom Erbjudandet erbjuds MyScoops aktieägare nya aktier i Mobispine. MyScoops
aktieägare erbjuds inte möjligheten till kontanta medel utan endast möjligheten till aktiebyte,
vilket motiverar en bud och/eller riskpremie.
Mobispine har idag en produktportfölj som är bredare än MyScoops och vissa av dessa
produkter är fortfarande i utvecklingsstadiet. MyScoops produkter och tjänster är närliggande
Mobispines, men det kan inte med exakthet sägas när s.k. synergieffekter kan uppnås.
Minoriteten i styrelsen är av uppfattningen att MyScoop, på egen hand, genom fortsatt
försäljning och tjänsteutveckling kan ge aktieägarna i MyScoop en bättre framtid än den
tillsammans med Mobispine.
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Aktieägare som är positiva Erbjudandet
Under sin utvärdering av Erbjudandet har styrelsen för MyScoop inhämtat de större aktieägarnas i
MyScoop uppfattning om Erbjudandet. Efter detta kan styrelsen notera att cirka 66 % av MyScoops
aktieägare ställer sig positiva till Erbjudandet.

Oberoende värderingsutlåtande
Av de bestämmelser som reglerar offentliga förvärv framgår att det kan vara lämpligt att inhämta ett
oberoende värderingsutlåtande eller en så kallad fairness opinion. Ett sådant dokument kan ge
styrelsen i målbolaget vägledning om huruvida ett erbjudande är skäligt för aktieägarna eller inte. Mot
bakgrund av transaktionsvärdet, den stora intressegraden från befintliga aktieägare som vid
tidpunkten för detta uttalande föreligger samt omständigheterna i övrigt har styrelsen i MyScoop
bedömt att någon fairness opinion eller annat utlåtande inte skall inhämtas.

Ytterligare information
Frågor i anledning av detta uttalande besvaras av styrelsens ordförande, Adam Söderqvist:
adam@myscoop.com.

Stockholm, som ovan
MYSCOOP INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen

12

DEN NYA KONCERNEN
Planerade förändringar i verksamheten
Efter den planerade sammanslagningen kommer den nya verksamheten bestå av tre affärsenheter;
Mobile Reader, eSMS/MMS och Multimediatjänster. Varje affärsenhet kommer att ha resultatansvar.
Mobile Reader
Affärsenhetens uppgift är fortsatt arbete med Mobispines RSS-läsare. Programvaran Mobispine
Media-Reader hjälper användaren att skräddarsy ett informations- och nyhetsflöde till sin mobiltelefon
eSMS/MMS
Affärsenhetens uppgift är att genom operatörer tillhandahålla en klient för att skicka SMS och MMS via
PC/Desktop.
Multimediatjänster
Affärsenhetens uppgift är att genom operatörer tillhandahålla multimediatjänster, som utvecklas på
begäran av kunder. Hosting, service och integration samt underhåll/service görs för kundsegmentet.

Effekt på sysselsättning
Inga större förändringar planeras avseende sysselsättningen i MyScoop. Däremot planeras merparten
av forsknings- och utvecklingsarbetet inom den nya koncernen att bedrivas från Mobispines
dotterbolag i Rumänien. Sysselsättningen i Mobispine bedöms inte påverkas av det planerade
förvärvet av MyScoop.

Uppköpserbjudande av MyScoop
Den 30 juni 2008 offentliggjorde Mobispine ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i
MyScoop. Proformaredovisning har upprättas endast i syfte att informera om hur Mobispines tilltänkta
förvärv av MyScoop skulle ha påverkat koncernbalansräkningen för Mobispine per den 31 december
2007 och den 31 mars 2008. Vidare syftar den till att beskriva hur planerat förvärv skulle kunnat ha
påverkat koncernresultaträkningen för Mobispine avseende perioderna 2007-01-01 – 2007-12-31
samt 2008-01-01 – 2008-03-31. Den reviderade proformaredovisningen beskriver endast en
hypotetisk situation och syftar inte till att beskriva företagets faktiska eller förväntade resultat eller
ställning. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd
vilket överensstämmer med bägge bolagens/koncernernas redovisningsprinciper.
Proformaredovisningen bygger på reviderade räkenskaper för Mobispine-koncernen avseende
räkenskapsåret 2007 och reviderade räkenskaper för MyScoop-koncernen för räkenskapsåret 2007.
Proformaredovisningen upprättad för delårsperioden 2008-01-01 – 2008-03-31 samt balanser per
2008-03-31 bygger på, via delårsrapporter offentliggjord information, som inte har granskats av
respektive bolags revisor.
Proforma resultaträkning 2007-01-01 – 2007-12-31
(KSEK)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat
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Mobispine
koncern My Scoop koncern
235,3
-5 006,8
142,5
-4 864,3

s:a justeringar Proforma

266,8
502,1
-691,6 -5 698,4
-3,8
138,7
-695,4 -5 559,7

0,0
0,0
0,0
0

502,1
-5 698,4
138,7
-5 559,7

Proforma balansräkning 2007-12-31
(KSEK)

Mobispine
koncern My Scoop koncern

s:a

justeringar

Proforma

0,0
1 861,6
227,1
7 051,0

1 112,4
395,6
135,4
3 267,9

1 112,4
2 257,2
362,5
10 318,9

0,0
3 243,6
0,0
0,0

1 112,4
5 500,8
362,5
10 318,9

Summa tillgångar

9 139,7

4 911,3

14 051,0

3 243,6

17 294,6

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

8 040,5
0,0
1 099,2

3 912,5
86,6
912,2

11 953,0
86,6
2 011,4

3 243,6
0,0
0,0

15 196,6
86,6
2 011,4

9 139,7

4 911,3

14 051,0

3 243,6

17 294,6

Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Summa eget kapital och skulder

Proforma resultaträkning 2008-01-01 – 2008-03-31
(KSEK)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat

Mobispine
koncern
204,2
-1 394,9
-3,7
-1 398,6

My Scoop

s:a justeringar Proforma

535,9
740,1
-261,5 -1 656,4
-1,7
-5,4
-263,2
-263,2

0,0
0,0
0,0
0

740,1
-1 656,4
-5,4
-1 661,8

Proforma balansräkning 2008-03-31
(KSEK)

Mobispine
koncern My Scoop koncern

s:a

justeringar

Proforma

0,0
2 296,2
137,4
5 073,9

69,1
377,7
768,8
2 844,9

69,1
2 673,9
906,2
7 918,8

0,0
2 691,7
0,0
0,0

69,1
5 365,6
906,2
7 918,8

Summa tillgångar

7 507,5

4 060,5

11 568,0

2 691,7

14 259,7

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

6 640,0
0,0
867,5

3 649,3
0,0
411,2

10 289,3
0,0
1 278,7

2 691,7
0,0
0,0

12 981,0
0,0
1 278,7

7 507,5

4 060,5

11 568,0

2 691,7

14 259,7

Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Summa eget kapital och skulder

Kommentar till proformaredovisning
1. Justering har gjorts på det egna kapitalet samt anläggningstillgångar per 2007-12-31 med förvärv
enligt publicerat bud per 2008-07-30 uppgående till 3,4 miljoner varpå en Goodwill om 3 243,6
KSEK uppkommer. Inga resultatmässiga justeringsposter har uppkommit.
2. Justering har gjorts på det egna kapitalet per 2008-03-31 och anläggningstillgångar per 2008-03-31
med förvärv enligt publicerat bud per 2008-07-30 uppgående till 3,4 miljoner varpå en Goodwill om
2 691,7 KSEK uppkommer. Inga resultatmässiga justeringsposter har uppkommit.
Med anledning av att såväl Mobispines som MyScoops delårsrapporter för andra kvartalet tidsmässigt
publicerades så nära inpå inlämningen av denna erbjudandehandling, har proformaräkenskaper för
delårsperioden upprättats baserat på delårsrapporter för första kvartalet 2008.
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Den nya koncernens ställning på marknaden
Den nya koncernen uppvisar proforma ett resultat om -1 662 KSEK för de tre första månaderna 2008,
vilket kan jämföras med ett proformaresultat om -5 960 KSEK för helåret 2007. Vid utgången av första
kvartalet uppgick soliditeten proforma till 91 % med en kassalikviditet om 619 %. Vid utgången av
perioden fanns proforma inga långfristiga lån. Kortfristiga skulder uppgick proforma till 1 279 KSEK,
vilket i huvudsak avsåg skulder av rörelsekaraktär. Den nya koncernens kassa uppgick till 7 919
KSEK. Den nya koncernen hade således proforma en bra betalningsförmåga på både kort och lång
sikt vid utgången av första kvartalet 2008. Enligt styrelsen i Mobispines bedömning har den nya
koncernen proforma rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten i åtminstone 12 månader
framåt i tiden. I det fall eventuella förvärvsmöjligheter uppkommer framöver kan dock ytterligare kapital
komma att krävas för att möjliggöra genomförande av förvärv. Kapital kan även komma att tillföras för
att möjligöra en ännu snabbare expansion i Mobispine-koncernen.

Samordningsåtgärder och finansiella effekter härav
I samband med det planerade förvärvet av MyScoop bedöms synergier kunna skapas, vilka kommer
att medföra finansiella effekter. Med gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete bedöms såväl
löpande som fasta kostnader att kunna reduceras. Gemensamma tekniska plattformar kommer att ge
effekter både på kort och lång sikt.

Aktiekapital
Under förutsättning att Erbjudandet accepteras av samtliga aktieägare i MyScoop kommer maximalt
6 250 000 aktier emitteras i Mobispine, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om 62 500 SEK. Vid
full accept kommer det totala antalet aktier att uppgå till 86 461 000 och det totala aktiekapitalet
kommer att uppgå till 864 610 SEK.

Ägarförhållanden och utspädning vid full accept
Namn
Joakim Boivie (genom IceT Systems AB)
Joakim Hilj (genom Juventas AB)
Övriga
Aktier som nyemitteras i Erbjudandet *
Totalt

Antal aktier
26 096 000
8 176 500
45 938 500
6 250 000
86 461 000

Andel av röster och kapital (%)
30,2
9,5
53,1
7,2
100,0

* Under förutsättning av full accept i Erbjudandet, vilket medför en absolut utspädning om 6 250 000
aktier för Mobispines aktieägare, vilket motsvarar en procentuell utspädning om 7,2 %.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Mobispines VD Dusyant Patel kommer att vara koncernchef för den nya verksamheten. Han kommer
tillsammans med Mobispines styrelse att utse ledningsgrupp. Styrelsen i den nya koncernen planeras
att vara densamma som nuvarande styrelse i Mobispine. Mobispines nuvarande revisor, Olle
Ericsson, planeras fortsätta som revisor även efter planerat förvärv av MyScoop.

Risk vid integrering av ny verksamhet
Mobispine har, som beskrivs i denna erbjudandehandling, för avsikt att förvärva aktier i MyScoop från
dess befintliga ägare. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan
påverka såväl Mobispines verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Vidare kan planerat förvärv
medföra problem på det organisatoriska planet, exempelvis avseende att framgångsrikt kunna
integrera ny personal i organisationen.
Andra riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Mobispine, dessa beskrivs närmare
under avsnittet ”Mobispine” under rubriken ”Riskfaktorer”.

Samgåendetvister och samgåendekostnader
Inga samgåendetvister är förekommande. Samgåendekostnader beräknas uppgå till omkring 250 000
SEK, avseende direkta kostnader för planerat förvärv. Några samgåendekostnader vid integrering av
verksamheterna förväntas inte uppkomma.
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MYSCOOP
Med anledning av att MyScoop inte deltar i upprättandet av denna erbjudandehandling har
nedanstående information om målbolaget sammanställts av budgivaren. Informationen är hämtad från
tillgängliga av MyScoop offentliggjorda dokument. Den kortfattade beskrivningen nedan är upprättad
för att ge en sammanfattande beskrivning av MyScoop.

Verksamhet
MyScoop levererar avancerade mobila och internetbaserade mediatjänster direkt till konsumenter och
till företagskunder. Mediatjänsterna omfattar bland annat:
Fotoalbum på nätet med lagring, delning och framkallning
Videotjänser till mobiler (klipp, videoströmmar etc.)
Communities, d.v.s. mötesplatser på Internet för individer med chat och mediainnehåll m.m.
Alla tjänsterna är byggda för att kunna användas från mobiltelefoner och vanlig webbläsare.
Företagskunderna är främst mobiloperatörer, portaler och mediahus (främst TV-kanaler och s.k. online media företag). Innehållet är primärt skapat av användarna själva men MyScoop använder sig
även till viss del av olika partners för att erbjuda premiuminnehåll såsom eSport-filmer och
extremsport (skateboarding, snowboarding etc.).
Informationen hämtad från: Emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

Bolagsstruktur
MyScoop International AB (publ) är ett publikt aktiebolag. MyScoop har ett helägt dotterbolag; MyPix
AB med organisationsnummer 556654-7542.
Informationen hämtad från: Årsredovisning 2007.

MyScoops affärsmodell
MyScoop levererar en tjänsteplattform till mobiloperatörer och olika andra medialeverantörer. Bolagets
modell för intäktsgenerering är dels installationsavgifter för MyScoops tekniska plattform hos kunder,
dels (och i vissa fall) rörliga delar i form av exempelvis trafikavgifter och/eller premier för antal
anslutna användare.
Informationen hämtad från: Pressmeddelande offentliggjort den 26 augusti 2008.

Verksamhetens utveckling från listning på AktieTorget
MyScoop verkar på ett område som är under stark tillväxt och där MyScoop fyller ett efterfrågat behov
hos många av marknadens aktörer. Bolaget ser också ett ökat intresse från befintliga och nya kunder.
Produktutvecklingen har skett fortlöpande och med ständiga förbättringar av befintliga system. Den
tekniska plattform som är MyScoops grundprodukt är numera helt moduluppbyggd och klarar att
hantera i stort sett alla typer av bildhanteringar, streaming, köp- och säljtransaktioner,
marknadskampanjer med mera som kunderna efterfrågar. Tekniken bakom systemet har också
löpande blivit förfinad efter att listningen genomfördes.
Även nyförsäljningen har i huvudsak gått enligt vad som planerats, dock med det tillägget att
ledtiderna för försäljning-leverans-ekonomiskt utfall är längre än vad som tidigare antagits. Hur
ledtiderna kommer att gestalta sig i framtiden är osäkert och ännu föremål för kontinuerlig utvärdering.
MyScoops ekonomiska situation är ännu god, men är beroende av att intäkter genereras i enlighet
med den affärsmodell som bolaget arbetar med. Det föreligger inget omedelbart behov att inhämta
nytt kapital från marknaden, men det utesluts inte att så kan behöva ske över tiden.
Informationen hämtad från: Pressmeddelande offentliggjort den 26 augusti 2008.
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Produkt
MyScoops produkt är en teknikplattform som är uppbyggd av ett antal moduler, vilka styr funktioner
och egenskaper. Modulerna som helhet omfattar samtliga de delar vilka MyScoop delat upp i tre
divisioner – FOTO, COMMUNITY och VIDEO/TV. Moduluppbyggnaden gör att funktioner kan slås på
eller av samt kopplas ihop till nya helheter. Detta märks mest vid integrationer med kundföretag, till
exempel mobiloperatörer:
En fototjänst via mobilen kan få strömmande video för att titta på egna filmsnuttar.
En bloggtjänst kan få köp/sälj funktion för egna medier.
En mobil TV-tjänst kan få chat kring ett program.
En moblog kan få en funktion som meddelar läsare med ett reklamsponsrat SMS vid
uppdatering.
MyPix
Produkten som erbjuds via MyPix är en mer renodlad on-line fototjänst med både publika och privata
album, framkallning och fotoprodukter som fotokalendrar, fototapeter, fotojulklappspapper och
premium-medlemskap för större lagringskapacitet.
MyScoop
Produkten som erbjuds via MyScoop är en fullfjädrad SMC. Båda produkterna har mobila kopplingar.
Informationen hämtad från: Emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

Marknad
MyScoop är verksamt inom den expansiva telekomindustrin. Ett viktigt kundsegment för MyScoops
tjänster är företag som har, eller är i behov av, egna tjänster inom media. Detta omfattar
mobiloperatörer och bredbandsoperatörer, mediahus och andra communities och portaler.
Informationen hämtad från: Årsredovisning 2007 och emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

Övrigt
Såvitt styrelsen i Mobispine känner till finns det inga teckningsoptioner eller konvertibler
utgivna i MyScoop. Följande angavs i MyScoops emissionsmemorandum daterat den 8
oktober 2007: ”Det finns inget utestående options- eller konvertibelprogram. Stämman har inte
fattat något bemyndigande för styrelsen om att fatta beslut om att ge ut optioner eller
konvertibler.”
Såvitt styrelsen i Mobispine känner till finns det inga bemyndiganden i MyScoop.
Såvitt styrelsen i Mobispine känner till föreligger inga rättsliga processer eller skiljeförfaranden
i MyScoop som kan förhindra eller försvåra ett uppköp.
I MyScoops emissionsmemorandum, daterat den 8 oktober 2007, framgår att alla aktier har
lika rätt till utdelning och att styrelsen bedömer att någon utdelning inte kommer att lämnas
under innevarande räkenskapsår (2007). Detta bekräftas i MyScoops årsstämmokommuniké
per den 25 april 2008, då stämman beslutade att fastställa årsredovisningen för 2007.
Mobispines styrelse har gjort bedömningen att ingen information av väsentlig betydelse
framkommit vid genomförd due diligence av MyScoop som skulle kunna ha föranlett extra
information till aktiemarknaden.
Såvitt styrelsen i Mobispine känner till finns det inga väsentliga bestämmelser i MyScoops
bolagsordning avseende aktierna i bolaget och dess överlåtbarhet och inte heller några andra
aspekter som skulle kunna medföra svårigheter för att genomföra det planerade förvärvet.
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Styrelse och ledande befattningshavare
Adam Söderqvist
Styrelseordförande
Ägde per den 8 oktober 2007, tillsammans med Johan Rosenlind, bolaget Maravant AB som
vid denna tidpunkt ägde 591 312 aktier i MyScoop
Luca Di Stefano
Styrelseledamot
Ägde per den 8 oktober 2007 1 514 976 aktier i MyScoop via bolaget Set Delight i Stockholm
AB
Robert Ejermark
Styrelseledamot
Representerade den 8 oktober 2007 Amago Capital AB:s ägande av 750 000 aktier i
MyScoop
Michael Kaplan
Styrelseledamot
Ägde per den 8 oktober 2007 561 864 aktier i MyScoop
Per Olsson
Suppleant
Ägde per den 8 oktober 2007, genom bolaget Ropson AB, 1 016 664 aktier i MyScoop
Johan Rosenlind
Verkställande direktör
Ägde per den 8 oktober 2007, tillsammans med Adam Söderqvist, bolaget Maravant AB som
vid denna tidpunkt ägde 591 312 aktier i MyScoop
Informationen hämtad från: Årsstämmokommuniké per 2008-04-25 samt emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

Revisorer
Till revisorer valdes, på årsstämma per 2008-04-25, Andreas Folke samt Johan Kaijser.
Bolagets revisorer var per den 8 oktober 2007 Michael Johansson (auktoriserad revisor) samt
Andreas Folke (godkänd revisor) vid revisionsföretaget KPMG Bohlins AB.
Informationen hämtad från: Årsstämmokommuniké per 2008-04-25 samt emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

Anställda
Under det förlängda räkenskapsåret 2005-2006 var medelantalet anställda i MyScoop 0. Under 2007
var medelantalet anställda 2.
Informationen hämtad från: Årsredovisning 2007.
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Aktiekapital
Aktiekapitalets utveckling per den 8 oktober 2007, presenterat i MyScoops emissionsmemorandum.
År

Händelse

2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007

Bolagsbildning
Kontantemission
Kontantemission
Kontantemission
Apportemission
Split
Föreslagen nyemission *

Ökning antal

Ökning av
aktiekapital
100 000
11 112
250 000
13 888
150 000
0
250 000

100 000
11 112
250 000
13 888
150 000
5 500 000
3 000 000

Totalt
aktiekapital
100 000
111 112
361 112
375 000
500 000
500 000
750 000

Kvotvärde (SEK)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,0833
0,0833

* Notera att ”Föreslagen nyemission” är under förutsättning av fulltecknad emission.
I pressmeddelande per 2008-04-16 offentliggjorde MyScoop att Bolagsverket registrerat
nyemissionen, som tillfört MyScoop 4 930 990 kronor före emissionskostnader. Efter genomförd
emission finns det totalt 8 465 495 utgivna aktier i MyScoop.
Informationen hämtad från: Emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007 och pressmeddelande per 2008-04-16.

Ägarförhållanden
Ägarförteckning per den 8 oktober 2007, presenterad i MyScoops emissionsmemorandum.
Namn
Set Delight i Stockholm AB
Ropson AB
Amago Capital AB
Maravant AB
Michael Kaplan
Mikael Westerlund
Casses AB
Övriga aktieägare
Totalt

Antal aktier
1 514 976
1 016 664
809 868
591 312
561 864
365 544
283 500
856 272
6 000 000

Antal röster
1 514 976
1 016 664
809 868
591 312
561 864
365 544
283 500
856 272
6 000 000

Andel röster
25,2 %
16,9 %
13,5 %
9,9 %
9,4 %
6,1 %
4,7 %
14,3 %
100,00 %

Alla aktier i MyScoop har samma röstvärde.
Informationen hämtad från: Emissionsmemorandum daterat den 8 oktober 2007.

I pressmeddelande per 2007-11-08 offentliggjorde MyScoop att bolaget tillförts cirka 200 aktieägare till
de befintliga cirka 370 ägarna. I pressmeddelande per 2008-04-16 offentliggjorde MyScoop att det
efter genomförd emission finns totalt 8 465 495 aktier utgivna i bolaget.
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Resultaträkning – andra kvartalet 2008
Koncernen (KSEK)

2008-01-01
2008-06-30
6 mån

2008-04-01
2008-06-30
3 mån

2007-01-01
2007-06-30
6 mån

2007-04-01
2007-06-30
3 mån

2007-01-01
2007-12-31
12 mån

Nettoomsättning
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

683,5
683,5
-1 053,4
-583,5

147,6
147,6
-516,3
-347,5

11,2
11,2
-1,8
-111,9

6,9
6,9
0,0
-71,9

266,8
266,8
-508,7
-381,5

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från finansiella poster
Resultat

-48,8
-1 685,7
-1 002,2
22,5
-979,7

-24,5
-888,3
-740,7
24,2
-716,5

-26,1
-139,8
-128,6
0,4
-128,2

-13,1
-85,0
-78,1
1,1
-77,0

-68,3
-958,5
-691,7
-3,7
-695,4

Delårsräkenskaper är hämtade från MyScoops delårsrapport, offentliggjord den 21 augusti 2008.

Balansräkning – andra kvartalet 2008
Koncernen (KSEK)

2008-06-30

2007-06-30

2007-12-31

Tecknat ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

0,0
291,6
75,5
845,1
1 882,3
3 094,5

0,0
294,5
22,9
27,5
45,1
390,0

1 112,4
332,1
63,5
135,4
3 267,9
4 911,3

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2 894,6
0,0
199,9
3 094,5

303,5
86,5
0,0
390,0

3 912,5
86,6
912,2
4 911,3

Delårsräkenskaper är hämtade från MyScoops delårsrapport, offentliggjord den 21 augusti 2008.
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Resultaträkning – första kvartalet 2008
Koncernen (KSEK)

2008
jan-mars
3 mån

2007
jan-mars
3 mån

535,9
-261,5
-1,7
-263,2

4,3
-50,5
-0,7
-51,2

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från finansiella poster
Årets resultat

Delårsräkenskaper är hämtade från MyScoops delårsrapport, offentliggjord den 25 april 2008.

Balansräkning – första kvartalet 2008
Koncernen (KSEK)

2008-03-31

2007-03-31

Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

69,1
377,7
768,8
2 844,9
4 060,5

253,7
63,6
29,2
346,5

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

3 649,3
411,2
4 060,5

226,8
86,6
33,1
346,5

Delårsräkenskaper är hämtade från MyScoops delårsrapport, offentliggjord den 25 april 2008.
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Resultaträkning - helår
(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Koncernen
2007-01-01
2007-12-31

Moderbolaget
2007-01-01
2005-12-08
2007-12-31
2006-12-31

266 816
266 816

257 276
257 276

14 111
14 111

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-381 472
-508 682

-365 897
-508 682

-167 230
-1 118

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

-68 299
-958 453

-60 531
-935 110

-17 086
-185 434

Rörelseresultat

-691 637

-677 834

-171 323

12 828
-16 578

12 508
-16 348

0
-630

Summa Resultat från finansiella
poster

-3 750

-3 840

-630

Resultat efter finansiella poster

-695 387

-681 674

-171 953

Periodens resultat

-695 387

-681 674

-171 953

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande poster

Räkenskaper är hämtade från MyScoops årsredovisning för 2007.
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Balansräkning - helår
TILLGÅNGAR
(SEK)
Tecknat men ej inbetalt kapital

Koncernen
2007-12-31

Moderbolaget
2007-12-31
2006-12-31

1 112 390

1 112 390

0

262 232
69 910
332 142

262 232
0
262 232

120 605
0
120 605

63 468
63 468

63 468
63 468

25 717
25 717

0
0

150 000
150 000

0
0

395 610

475 700

146 322

2 214
17 114
66 512
49 570
135 410

2 214
17 111
64 973
49 570
133 868

12 500
2 100
19 545
3 000
37 145

Kassa och bank

3 267 857

3 246 688

51 087

Summa omsättningstillgångar

3 403 267

3 380 556

88 232

SUMMA TILLGÅNGAR

4 911 267

4 968 646

234 554

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter utvecklingsarbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Räkenskaper är hämtade från MyScoops årsredovisning för 2007.
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Balansräkning - helår, fortsättning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
(SEK)

Koncernen
2007-12-31

Moderbolaget
2007-12-31
2006-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Tecknat ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

661 919
46 349

661 919
46 349

111 112
45 250

708 268

708 268

156 362

4 071 548
-171 953
-695 387

4 071 548
-171 953
-681 674

88 888
0
-171 953

3 204 208

3 217 921

-83 065

3 912 476

3 926 189

73 297

86 500

86 500

86 500

86 500

86 500

86 500

5 646
247 688
0
544 422
114 535

5 646
242 125
50 000
544 422
113 764

1 381
61 077
0
0
12 299

912 291

955 957

74 757

4 911 267

4 968 646

234 554

50 000
Inga

50 000
Inga

Inga
Inga

Räkenskaper är hämtade från MyScoops årsredovisning för 2007.

Nyckeltal

Eget kapital (SEK)
Balansomslutning (KSEK)
Räntebärande skulder (KSEK)
Soliditet (%)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel vid periodens slut (KSEK)
Antal anställda (st)
Antal aktier, vid periodens utgång (st)
Antal aktier, genomsnittligt antal (st)
Resultat per aktie (SEK), genomsnittligt antal aktier

2008-01-01
2008-06-30

2008-04-01
2008-06-30

2007-01-01
2007-12-31

2 894,6
3 094,5
0,0
93,5
-2 304,3
1 882,3
2
8 465 495
8 074 228
-0,12

2 894,6
3 094,5
0,0
93,5
-924,5
1 882,3
2
8 465 495
8 204 650
-0,09

3 912,5
4 911,3
86,5
79,7
-205,4
3 267,9
2
7 943 805
2 069 285
-0,34

Nyckeltalen är hämtade från MyScoops delårsrapport, offentliggjord den 21 augusti 2008.
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MOBISPINE
Verksamhet
Mobispine AB (publ) utvecklar och marknadsför en internetprogramvara för mobiltelefonanvändare.
Programvaran Mobispine Media-Reader hjälper användaren att skräddarsy ett informations- och
nyhetsflöde till sin mobiltelefon. Utöver de möjligheter till personligt urval i det tilltagande
informationsflödet som detta innebär, minimerar Mobispine de dataöverföringskostnader som uppstår.
Mobispines gränssnitt är utvecklat för att enkelt kunna konsumera underhållning, multimediatjänster
och nyheter. Programvaran är gratis för användare. Med hjälp av Mobispine Media-Reader kan
användarna dela med sig av deras favoritnyheter med varandra. Vidare kan Mobispine-applikationen
integreras med användarnas sociala nätverk, till exempel Facebook och Twitter. Mobispines tjänster
är kostnadsfria och användarna kan blogga, det vill säga ladda upp både bilder och videofilmer från
sin mobiltelefon.

Bolagsstruktur
Mobispine AB (publ) är ett publikt aktiebolag. Mobispine startade under 2007 ett dotterbolag i Cluj,
Rumänien. Bolagsnamnet är S.C. Mobispine S.R.L. Avsikten med denna etablering var att ytterligare
höja tempot i produktutvecklingsarbetet med kommande versioner av Bolagets programvara. Detta
dotterbolag ägs till 100 %. Därutöver har Mobispine under 2008 förvärvat samtliga aktier i General
Wireless Scandinavia AB. Således har Bolaget två helägda dotterbolag.

Bolagsinfo
Moderbolag
Firmanamn:
Handelsbeteckning:
Säte och hemvist:
Organisationsnummer:
Datum för bolagsbildning:
Datum när Bolaget startade sin verksamhet:
Land för bolagsbildning:
Juridisk form:
Lagstiftning:
Adress:
Telefon till huvudkontoret:
Fax:
Hemsida:

Mobispine AB (publ)
Mobispine
Stockholm
556666-6466
2004-06-12
2004-09-01
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska Aktiebolagslagen
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm
08-519 702 30
08-503 113 72
www.mobispine.com

Dotterbolag
Firmanamn:
Organisationsnummer:
Land för bolagsbildning:
Land från var dotterbolag driver verksamhet:
Ägarandel:

S.C. Mobispine S.R.L.
J12/1780/2007
Rumänien
Rumänien
100 %

Firmanamn:
Organisationsnummer:
Land för bolagsbildning:
Land från var dotterbolag driver verksamhet:
Ägarandel:

General Wireless Scandinavia AB
556585-2901
Sverige
Sverige
100 %

Affärsmodell
Mobispines affärsmodell är att sälja annonsplatser till annonsörer. Modellen liknar gratistidningar; ju
fler läsare, desto större annonsvärde för annonsören och desto mer intäkter för Mobispine. En stor
fördel med mobil annonsering och marknadsföring är att annonserna får en mycket stor träffsäkerhet
gällande målgrupper, då Mobispines intelligenta system levererar väl anpassade annonser med
riktade budskap utifrån läsarens intressen och profil. Förutom träffsäkerheten är en annan stor fördel
för annonsörerna att de betalar i efterhand för varje enskild visning av deras annons, i stället för i
förskott som vid andra mediekanaler.
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Aktien listad på AktieTorget
Mobispines aktie är sedan den 17 juli 2007 listad på AktieTorget. En handelspost omfattar 10 000
aktier. ISIN-koden är SE0002017707 och kortnamnet är MOBS. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt
aktiehandelssystem (SAXESS), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norexbörserna. AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som
värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under inspektionens tillsyn.
Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.

Historik i korthet
2004:
2005:
2006:
2006:
2006:
2007:
2007:
2007:
2007:
2007:
2008:
2008:
2008:
2008:
2008:

Bolaget grundades som Mobile Trends Europe AB av Joacim Boivie.
Bolaget lanserade i augusti 2005 sin första kommunikationstjänst för konsumenter.
I januari 2006 tog Bolaget in externt kapital om 5 MSEK från välrenommerade svenska
affärsänglar samt riskkapitalbolaget Företagsbyggarna.
Bolaget bytte namn till Mobispine AB i juni 2006.
I december 2006 lanserade Mobispine AB möjligheten att använda den välkända och
kraftigt växande Internetteknologin RSS för att skicka information till mobiltelefoner.
Mobispine anställde Dusyant Patel som VD.
I maj 2007 etablerade Mobispine ett utvecklingscentra i Rumänien.
Mobispine tillfördes under sommaren 2007 drygt 11 MSEK före emissionskostnader
genom en nyemission.
Mobispine listades på AktieTorget den 18 juli 2007.
I november 2007 lanserade Mobispine nästa generations mobila internetapplikation.
I mars 2008 utsåg Mobispine Remium till likviditetsgarant (market maker).
I maj 2008 köpte Mobispine samtliga aktier i General Wireless Scandinavia AB.
Den 30 juni 2008 hade Mobispine 300 000 aktiva användare per månad. Med aktiv
användare menas att användaren har använt applikationen minst en gång per månad.
I juli 2008 köpte Mobispine NewsAlloy och tillhörande källkod.
Den 30 juli offentliggjorde Mobispine ett offentligt erbjudande till aktieägarna i MyScoop
International AB (publ).

Målsättning
Målsättningen är att inom fyra år ha tio miljoner användare som nyttjar Mobispine för mobilt internet.
Mobispine skall vara det ledande alternativet för mobiltelefonanvändare att uppdatera sig om senaste
nytt.

Produkt
Mobispines produkt är en programvara som möjliggör för användarna att ta emot RSS-feeds i
mobiltelefonen. Användaren kan ladda ner programvaran från Bolagets hemsida, eller från någon
annan webbplats som tillhandahåller programvaran Mobispine. Programvaran är helt gratis och den är
kostnadsfri att använda. Den enda kostnad som är förknippad med nedladdningen och användandet
av programvaran är mobiltelefonoperatörernas avgifter för datatrafik.
Idag finns möjligheten att ta emot RSS på mobiltelefonen genom inbyggda RSS-läsare. Problemet
med de lösningar som finns är att det är omständigt att söka och administrera RSS-feeds. I de flesta
fall måste man komma ihåg en lång webbadress eller ha tillgång till en dator för att lägga till
feeds. Mobispines programvara erbjuder användaren en möjlighet att söka och lägga till feeds, enbart
med hjälp av en mobiltelefon.
Därmed blir Mobispines programvara i princip en sökmotor eller ett navigeringsverktyg för Internet i
mobiltelefonen. Användaren får just den information man är intresserad av, skickad till sig utan att
behöva navigera via krångliga och ej mobilanpassade webbadresser.
Mobispines programvara i telefonen använder internetteknik (IP-protokollet) för att kommunicera med
Mobispines server. IP är exakt samma teknik som används av datorer på Internet. Tekniken har
funnits för mobiltelefoner i flera år, men har ännu inte använts i större utsträckning. Några
av orsakerna till detta är att Internets främsta ändamål – webbinnehåll – inte lämpar sig speciellt bra
för en telefons små knappar eller skärm, samt att operatörernas prissättning för datatrafik och
webbens icke mobilanpassade format gör webbens innehåll svårtillgängligt i en mobiltelefon.
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Det är också mot denna bakgrund Mobispine utnyttjar RSS-tekniken (som tidigare främst varit känd
bland tekniker) i kombination med en specialutvecklad programvara i mobiltelefonen för att göra
webbens innehåll lättillgängligt, billigt och enkelt att komma åt.
Det finns idag över 280 000 olika RSS-feeds tillgängliga genom Mobispine. Mobispine har därigenom
en mycket stor mobil katalog för RSS-baserat innehåll. Mobispine AB:s idé är att erbjuda användare
ett heltäckande utbud av mobila tjänster och RSS-feeds på ett enkelt och smidigt sätt. I katalogen
finns självklart de större mer kända varumärkena som globala och lokala tidningar och TV-kanaler,
men det som är ännu mer spännande är att katalogens innehåll byggs upp användargenererat. Alla
användare har möjlighet att lägga till sina favorittjänster, webbplatser och RSS-feeds. Detta innebär
att katalogen blir användargenererad och även betygsatt av användarna i Mobispines community.
Katalogen kommer därmed att innehålla alla Internets mindre, nischade tjänster som fler och fler
människor är ute efter på Internet. Några exempel på webbplatsägare som går att finna i katalogen
är: New York Times, Reuters, Perez Hilton, Expressen, DI, E24, Idol-deltagare samt tusental
fristående bloggare.
Hela katalogens innehåll är tillgängligt från mobiltelefonen och det innebär att användaren kan söka
efter aktuellt innehåll och prenumerera på uppdateringar från olika nyhetskällor med sin vanliga
mobiltelefon. Katalogen består av såväl nyhetsartiklar, blogginlägg samt olika uppdateringar som
multimediainnehåll, exempelvis video.
På Mobispine AB:s hemsida finns möjligheten för användare att starta en egen blogg. Denna blogg
administreras enkelt via användarens mobiltelefon. Användaren kan även administrera bloggen via
hemsidan med hjälp av en dator. På bloggen kan Mobispines användare lägga upp texter, bilder
och filmer, direkt från mobiltelefonen.
Breddning av produkten
Genom förvärvet av General Wireless breddas Mobispines produkt. General Wireless tillför
världsledande produkter inom PC-till-mobil-meddelande (SMS/MMS), som utgör en värdefull
breddning av Mobispines produkt. Uppköpet av General Wireless är en del av Mobispines strategi att
erbjuda mobila applikationer som är lättanvända och att nå vårt mål om 10 miljoner användare.
Mobispines produkt innefattar numera även e-SMS och e-MMS.
För att ytterligare bredda produkten har Mobispine dessutom köpt källkoden och hemsidan NewsAlloy
(www.newsalloy.com). NewsAlloy var en av de första webb-baserade RSS-läsarna på marknaden och
har byggt en lojal användarskara. Med NewsAlloy främjas Mobispine och ett växande användarantal
samt en utbyggnad av tjänster anpassade för sociala nätverk.

Produktutveckling samt forskning och utveckling
Produkten Mobispine har funnits på marknaden sedan 2005 och Bolaget har valt att kalla den version
som är tillgänglig för beta för att visa på alla ytterligare förbättringar som det ständigt arbetas med.
Strategin är att utveckla produkten Mobispine ytterligare för att den ska fungera på fler modeller av
mobiltelefoner. Även gränssnittet och användarvänligheten ska utvecklas ytterligare.
Produktutveckling genomförs till stor del i Rumänien, medan personalen på huvudkontoret i
Stockholm, Sverige huvudsakligen hanterar affärsutveckling, produktledning och strategi.

Vad är RSS?
Idag kan man minst sagt säga att webben, och vårt användande av den, är omfattande. Vi besöker
kanske 10-100 olika webbplatser mer eller mindre dagligen. Då kan det vara svårt och tidsödande att
hålla reda på när en specifik webbplats uppdateras. Vore det då inte bra om innehållet kom till oss
istället för att vi ska behöva leta efter det?
Det är här RSS kommer in i bilden. RSS eller Really Simple Syndication som det står för, har
funnits sedan 1997. Till en början så användes det mest av teknikintresserade i IT-branschen och det
är först nu som det börjar användas av den stora massan. RSS är ett XML-baserat format som
levererar innehåll i något som kallas för feeds. En feed består av de senaste rubrikerna och korta
puffar från olika webbplatser. Det kan vara allt från små obskyra bloggar till stora innehållssajter som
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Svenska Dagbladet eller Sveriges Radio. Dessa feeds organiseras och läses oftast in av så kallade
RSS-läsare.
Exempel på RSS-läsare som man kan ladda ner är FeedDemon eller Newsgator. Windows Apple har
en RSS-läsare integrerad i sitt senaste operativsystem. Ett annat sätt att läsa RSS-feeds är att
använda aktiva bokmärken direkt i sin webbläsare. Genom att prenumerera på flera RSS-feeds och
organisera dem i ett index kan man enkelt få en överblick över vad som är nytt på flera olika
webbplatser. Om man vill läsa mer efter att ha sett en intressant rubrik så klickar man sig vidare till
webbplatsen där hela artikeln ligger.
RSS är alltså ett sätt för personer att få en överblick över en stor mängd information från en stor
mängd källor på en väldigt kort tid genom att prenumerera på just den information som man är
intresserad av. När man pratar om RSS så tänker de flesta på artiklar och nyheter i form av
textartiklar, men tekniken passar även för att prenumerera på musik och video. Tekniken gör ingen
skillnad på typen av innehåll. Faktum är att det finns flera så kallade podcasts, det vill säga ljud- eller
musikinspelningar (oftast i mp3-format) som levereras via RSS.

Marknad
Den marknad som Mobispine verkar inom är annonsmarknaden. Det finns en global potential för
annonsförsäljning på Internet via mobiltelefon. Andelen av de totala marknadsinvesteringarna, årligen
cirka 600 miljarder USD, i världen är i dagsläget ungefär 0,5 %. I och med den betydelse som
mobiltelefonerna har kommit att få för individen, finns det goda möjligheter till att denna andel kommer
att öka. Marknaden för mobil annonsering är på frammarsch, dock har utvecklingen temporärt
avstannat något, huvudsakligen beroende på att någon vedertagen prissättningsstruktur ännu inte har
etablerats inom marknadssegmentet. Enligt Mobispines bedömning har detta inget samband med den
finansiella oro som globalt råder i dagsläget.

Konkurrenter
Mobispine bedömer att det finns ett fåtal konkurrenter som försöker fylla liknande kundbehov. Bolaget
bedömer att de två största konkurrenterna är den inbyggda RSS-läsaren och WidSets, som
marknadsför programvara för mobilt Internet. Mobispine anser att Bolagets produkt har flera fördelar
jämfört med dessa konkurrenter, såväl avseende innehållsutbud som datakostnad och community.

Investeringar
Utvecklingsarbetet i Mobispine AB (publ) har under 2005 och 2006 kostnadsförts löpande. Nedan
följer en sammanställning över vilka investeringar i anläggningstillgångar som har gjorts i
moderbolaget.
Historiska investeringar
2005:
0 KSEK
2006:
20 KSEK (inventarier)
2007:
1 842 KSEK (137 KSEK avser inventarier och 1 705 KSEK balanserade
utvecklingskostnader)
2008 (6 mån): 8 070 KSEK (7 063 KSEK avser köp av dotterbolag och en långsiktig fordran i
koncernföretag, 1 004 KSEK avser balanserade utvecklingskostnader och 3 KSEK
avser inventarier).
Pågående och beslutade framtida investeringar
Utöver löpande investeringar i forskning och utveckling och planerat förvärv av MyScoop finns inga
pågående eller beslutade framtida investeringar i Mobispine.
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Styrelse och ledande befattningshavare
Magnus Bergman
Position: Styrelseordförande
Antal aktier per 2008-07-12: 2 021 000 genom Magnus Bergman International AB
Antal teckningsoptioner: 190 000
Kontorsadress: Björkrisvägen 6, 167 66 Bromma
Telefonnummer: 070-664 17 00
Joacim Boivie
Position: Styrelseledamot
Antal aktier per 2008-07-12: 26 096 000 genom IceT Systems AB
Antal teckningsoptioner: 0
Kontorsadress: Mobispine, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm
Telefonnummer: 073-382 20 45
Joakim Hilj
Position: Styrelseledamot
Antal aktier per 2008-07-12: 8 176 500 genom Juventas AB
Antal teckningsoptioner: 190 000
Kontorsadress: Mobispine, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm
Telefonnummer: 073-532 40 39

Martin Gemvik
Position: Styrelseledamot
Antal aktier per 2008-07-12: 658 000 genom Företagsbyggarna
Antal teckningsoptioner: 150 000
Kontorsadress: Företagsbyggarna, Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm
Telefonnummer: 070-578 95 62
Dusyant Patel
Position: VD
Antal aktier per 2008-07-12: 50 000
Antal teckningsoptioner: 1 000 000
Kontorsadress: Mobispine, Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm
Telefonnummer: 076-341 42 12

Revisor
Olle Ericsson
Ericsson & Lejonhird AB
Adress:

Luntmakargatan 52
113 58 Stockholm

Ericsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS. Han valdes till revisor i Mobispine på
årsstämma den 3 juni 2008, vilket registrerades på Bolagsverket den 26 juni 2008. Tidigare revisor var
Peter Kangas, godkänd revisor och medlem i FAR SRS, på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Kangas ersatte Olle Ericsson i juni 2006. Således kan det konstateras att Olle Ericsson på nytt är vald
till Mobispines revisor. Detta beslut togs främst med anledning av ekonomiska skäl samt att Mobispine
bedömer att en starkare kundrelation kan uppnås med en mindre revisionsbyrå.

Anställda
Per 2008-07-31 arbetar totalt 23 personer i Mobispine-koncernen. Av dessa arbetar 13 personer med
utveckling i Rumänien. Resterande arbetar på Bolagets huvudkontor i Stockholm, Sverige.
Under det förlängda räkenskapsåret 2004-2005 var medelantalet anställda fyra, under 2006 var
medelantalet anställda åtta och under 2007 var medelantalet anställda i Mobispine tio och i den under
2007 nybildade koncernen 12.

29

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 519 560 kronor och högst 2 078 240 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 51 956 000 och lägst 207 824 000.
Registrerat aktiekapital är 802 110 kronor.
Kvotvärdet är 0,01 kronor per aktie.
Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat
samt berättigar till en röst på bolagsstämma.
Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008

Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission / Split
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Split
Nyemission
Apportemission
Nyemission

Kvotvärde
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,10
0,10
0,10
0,31
0,01
0,01
0,01
0,01

Ökning av
antal aktier
1 000
53
85
28
17
1 381 817
200 000
93 000
0
50 280 000
15 255 000
12 250 000
750 000

Ökning av
aktiekapital
100 000
5 300
8 500
2 800
1 700
20 000
20 000
9 300
351 960
0
152 550
122 500
7 500

Totalt
antal aktier
1 000
1 053
1 138
1 166
1 183
1 383 000
1 583 000
1 676 000
1 676 000
51 956 000
67 211 000
79 461 000
80 211 000

Totalt
aktiekapital
100 000
105 300
113 800
116 600
118 300
138 300
158 300
167 600
519 560
519 560
672 110
794 610
802 110

Ägarförhållanden
Ägarförteckning per 2008-07-12. Tabellen visar ägare med fem procent eller mer av röster och kapital.
Namn
Joakim Boivie (genom IceT Systems AB)
Joakim Hilj (genom Juventas AB)
Övriga
Totalt
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Antal aktier
26 096 000
8 176 500
45 188 500
79 461 000

Andel av röster och kapital (%)
32,8
10,3
56,9
100,0

Teckningsoptioner
Optioner 2007/2008
Optionsavtalet ger optionsinnehavaren rätt att förvärva en aktie per optionsrätt till ett pris av 27,79 kr,
med förfallodag 2008-12-31. Efter att Bolaget genomfört dels en fondemission, dels en
aktieuppdelning, har en omräkning av både det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till och
priset per aktie gjorts i enlighet med villkoren för optionerna. Detta innebär att optionsinnehavarna idag
äger rätt att för varje optionsrätt förvärva 31 aktier till ett sammanlagt pris av 27,79 kr, d.v.s. till ett pris
om 90 öre per aktie. Antalet optionsrätter uppgår till 140 000. Fullt nyttjande av dessa optioner medför
en absolut utspädning om 4 340 000 aktier. Optionsinnehavare i tabell nedan:
Innehavare
Dusyant Patel
Per Lundberg
Nils Masgård
Svante Frey
Ulf Eriksson
Steen Thygesen
Magnus Larsson
Peter Arvai
Summa

Antal optioner
45 000
5 000
35 000
10 000
5 000
30 000
5 000
5 000
140 000

Optioner 2008/2010
Vid årsstämman den 3 juni 2008 beslutades att emittera högst 3 400 000 teckningsoptioner med rätt
att förvärva högst 3 400 000 aktier. 2 456 000 optioner tecknades med rätt att förvärva 2 456 000
aktier under tiden fr.o.m. den 1 augusti 2008 t.o.m. 30 juli 2010 till en teckningskurs om 0,82 kronor
per aktie. Ärendet är ej inlämnat till Bolagsverket. Fullt nyttjande av dessa optioner medför en absolut
utspädning om 2 456 000 aktier. Optionsinnehavare i tabell nedan:
Innehavare
Dusyant Patel
Joakim Hilj
Martin Gemvik
Magnus Bergman
Anders Ingeström
Andrew Boddy
Peter Arvai
Magnus Larsson
Per Lundberg
Svante Frey
Cristian Chiovari
Calin Patcas
Bogdan Pop
Volodymyr Danylyuk
Summa

Antal optioner
1 000 000
190 000
150 000
190 000
100 000
275 000
111 000
75 000
50 000
50 000
75 000
50 000
40 000
100 000
2 456 000

Bemyndigande
Vid årsstämma den 3 juni 2008 beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a.
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom
apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut
om nyemission av maximalt 7 000 000 aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall
äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
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Utdelning
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma
ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan
begränsning. På grund av Mobispines korta historik har det inte tidigare lämnats någon utdelning i
Bolaget och det har heller inte beslutats om någon framtida utdelning.

Övrigt
Bolaget stiftades 2004 av Joacim Boivie.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud
eller har i övrigt anklagats av myndigheter. Ingen av dessa personer har åtalats för
bedrägerirelaterade mål eller dylikt.
Styrelseordförande Magnus Bergman och styrelseledamot Martin Gemvik har, under de
senaste fem åren, innehaft styrelseuppdrag i bolag, som har försatts i konkurs och likvidation.
Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare.
Bolaget har inte varit och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de
tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som kan uppkomma.
Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av
någon tredje part.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster.
Mobispine har utsett Remium till likviditetsgarant (market maker). Åtagandet påbörjades den
1 april 2008.
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Resultaträkning – andra kvartalet
(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Koncernen
2008-04-01
2008-01-01
2008-06-30
2008-06-30

2008-04-01
2008-06-30

Moderbolaget
2007-04-01
2008-01-01
2007-06-30
2008-06-30

2007-01-01
2007-06-30

2 055 419
-87 073
1 968 346

5 259 844
-112 843
5 147 001

47 000
-386
46 614

40 063
0
40 063

199 000
-977
198 023

79 549
0
79 549

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 506 599
-2 439 443

-4 648 961
-4 707 769

-810 783
-885 938

-1 150 366
-255 404

-1 486 417
-1 764 703

-1 722 270
-653 660

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-230 568
-3 208 264

-558 853
-4 768 582

-8 567
-1 658 674

-5 621
-1 371 328

-16 725
-3 069 822

-7 828
-2 304 209

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

2 970
-146 741
-3 352 035

25 521
-244 912
-4 987 973

31
-1
-1 658 644

19
-55
-1 371 364

838
-414
-3 069 398

-10
-2 070
-2 306 289

Periodens resultat

-3 352 035

-4 987 973

-1 658 644

-1 371 364

-3 069 398

-2 306 289

Resultat från finansiella poster

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Balansräkning – andra kvartalet
TILLGÅNGAR
(SEK)

Koncernen
2008-06-30
2007-12-31

Moderbolaget
2008-06-30
2007-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

5 834 490
4 360 000
10 194 490

1 706 201
0
1 706 201

2 709 470
0
2 709 470

1 705 713
0
1 705 713

862 868
862 868

155 421
155 421

136 037
136 037

133 391
133 391

0
0
0

0
0
0

6 125 524
937 500
7 063 024

524
0
524

11 057 358

1 861 621

9 908 531

1 839 628

1 483 058
47 566
1 820 517
3 351 141

26 273
85 279
115 631
227 183

59 374
0
287 722
347 096

32 055
53 764
104 350
190 169

Kassa och bank

2 606 816

7 050 955

2 268 655

7 030 181

Summa omsättningstillgångar

5 957 958

7 278 138

2 615 751

7 220 350

17 015 316

9 139 759

12 524 282

9 059 978

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Balansräkning – andra kvartalet, fortsättning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
(SEK)
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder hos koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Koncernen
2008-06-30
2007-12-31

802 110
0
551 440
1 353 550

672 110
0
551 440
1 223 550

802 110
0
551 440
1 353 550

672 110
0
551 440
1 223 550

23 853 413
-11 187 809
-4 987 973
7 677 631

17 483 414
-5 802 116
-4 864 325
6 816 973

23 853 309
-10 717 409
-3 069 398
10 066 502

17 483 309
-5 798 998
-4 918 411
6 765 900

9 031 181

8 040 523

11 420 052

7 989 450

2 000 000
1 444 062
3 444 062

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 597 349
0
168 010
2 774 714
4 540 073

275 141
0
206 019
618 075
1 099 236

23 343
11 496
328 885
740 506
1 104 230

273 959
11 496
166 998
618 075
1 070 528

17 015 316

9 139 759

12 524 282

9 059 978

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Moderbolaget
2008-06-30
2007-12-31

Resultaträkning – första kvartalet
(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Koncernen
2008-01-01
2008-03-31

Moderbolaget
2008-01-01
2007-01-01
2008-03-31
2007-03-31

204 224
204 224

151 409
151 409

39 486
39 486

-675 477
-911 151

-675 634
-878 765

-571 905
-729 227

-12 547
-1 394 951

-8 158
-1 411 148

-2 207
-1 263 853

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

2 625
-6 322
-1 398 648

787
-413
-1 410 774

20
-2 063
-1 265 896

Periodens resultat

-1 398 648

-1 410 774

-1 265 896

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Balansräkning – första kvartalet
TILLGÅNGAR
(SEK)

Koncernen
2008-03-31
2007-12-31

Moderbolaget
2008-03-31
2007-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2 146 669
2 146 669

1 706 201
1 706 201

2 146 550
2 146 550

1 705 713
1 705 713

149 548
149 548

155 421
155 421

132 233
132 233

133 391
133 391

0
0

0
0

524
524

524
524

2 296 216

1 861 621

2 279 307

1 839 628

2 253
80 410
54 763
137 426

26 273
85 279
115 631
227 183

13 749
43 554
43 850
101 153

32 055
53 764
104 350
190 169

Kassa och bank

5 073 921

7 050 955

5 045 427

7 030 181

Summa omsättningstillgångar

5 211 347

7 278 138

5 146 580

7 220 350

SUMMA TILLGÅNGAR

7 507 564

9 139 759

7 425 887

9 059 978

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Balansräkning – första kvartalet, fortsättning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
(SEK)
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder hos koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Koncernen
2008-03-31
2007-12-31

672 110
0
551 440
1 223 550

672 110
0
551 440
1 223 550

672 110
0
551 440
1 223 550

672 110
0
551 440
1 223 550

17 483 410
-10 668 256
-1 398 648
5 416 506

17 483 414
-5 802 116
-4 864 325
6 816 973

17 483 309
-10 717 409
-1 410 774
5 355 126

17 483 309
-5 798 998
-4 918 411
6 765 900

6 640 056

8 040 523

6 578 676

7 989 450

27 735
0
204 484
635 288
867 507

275 141
0
206 019
618 075
1 099 236

27 720
11 496
172 707
635 288
847 211

273 959
11 496
166 998
618 075
1 070 528

7 507 564

9 139 759

7 425 887

9 059 978

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Delårsrapporten är ej granskad av Bolagets revisor.
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Moderbolaget
2008-03-31
2007-12-31

Resultaträkning – helår
(SEK)

Koncernen
2007-01-01
2007-12-31

2007-01-01
2007-12-31

Moderbolaget
2006-01-01
2006-12-31

2004-09-20
2005-12-31

235 319
0
235 319

167 767
0
167 767

134 204
0
134 204

0
0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 448 097
-2 760 669

-2 767 209
-2 454 178

-1 772 635
-2 843 780

-409 636
-920 603

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-33 404
-5 006 851

-20 653
-5 074 273

-2 100
-4 484 311

0
-1 330 239

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

162 337
-19 812
-4 864 325

157 984
-2 122
-4 918 411

15 519
0
-4 468 792

33
0
-1 330 206

Periodens resultat

-4 864 325

-4 918 411

-4 468 792

-1 330 206

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning – helår
TILLGÅNGAR
(SEK)

Koncernen
2007-12-31

2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

2005-12-31

1 706 201
0
1 706 201

1 705 713
0
1 705 713

0
0
0

0
0
0

155 421
155 421

133 391
133 391

17 645
17 645

0
0

0
0
0

524
0
524

0
0
0

0
0
0

1 861 621

1 839 628

17 645

0

26 273
85 279
115 631
227 183

32 055
53 764
104 350
190 169

94 373
41 811
46 850
183 034

0
15 847
33 865
49 712

Kassa och bank

7 050 955

7 030 181

852 076

12 405

Summa omsättningstillgångar

7 278 138

7 220 350

1 035 110

62 117

SUMMA TILLGÅNGAR

9 139 759

9 059 978

1 052 755

62 117

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning – helår, fortsättning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
(SEK)
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital

Koncernen
2007-12-31

2007-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

2005-12-31

672 110
0
551 440
1 223 550

672 110
0
551 440
1 223 550

158 300
0
903 400
1 061 700

116 600
255 000
903 400
1 275 000

17 483 414
-5 802 116
-4 864 325
6 816 973

17 483 309
-5 798 998
-4 918 411
6 765 900

5 314 300
-1 330 206
-4 468 792
-484 698

0
0
-1 330 206
-1 330 206

8 040 523

7 989 450

577 002

-55 206

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

275 141
0
206 019
618 075
1 099 236

273 959
11 496
166 998
618 075
1 070 528

78 993
0
110 253
286 507
475 753

58 358
0
21 587
37 378
117 323

9 139 759

9 059 978

1 052 755

62 117

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder hos koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Nyckeltal
Moderbolaget

Rörelseresultat (SEK)
Soliditet (%)
Kassalikviditet )%(
Genomsnittligt antal aktier före
utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Utdelning (SEK)

2008-01-01
2008-06-30

2007-01-01
2007-12-31

2006-01-01
2006-12-31

2004-09-20
2005-12-31

-1 658 674
91
237

-4 918 411
88
674

-4 484 311
55
218

-1 330 239
-89
53

67 211 000
-0,046
0

67 211 000
-0,073
0

45 960 175
-0,097
0

33 478 407
-0,040
0

Nyckeltalstabellen är ej granskad av Bolagets revisor.
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Finansiell ställning
Mobispine har sedan listningen på AktieTorget stadigt ökat antalet aktiva användare av sina
produkter. Under det första sex månaderna har koncernens nettoomsättning ökat till 5 260 KSEK,
jämfört med 235 KSEK för helåret 2007, vilket har påverkats av förvärvet av General Wireless
Scandinavia AB. Koncernens resultat uppgick för de sex första månaderna 2008 till -4 988 KSEK. I
koncernen förelåg per 2008-06-30 långfristig upplåning om 3 444 KSEK, varav 2 000 KSEK avsåg
checkräkningskredit. Koncernen hade per halvårsskiftet 2008 en soliditet om 53 % och en
kassalikviditet om 131 %.

Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Mobispine. Det är därför av stor
vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med
Bolagets aktie. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara
heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering
av övrig information i erbjudandehandlingen tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har
gjorts.
Bolaget
Kort historik
Mobispine bildades 2004. Bolagets kontakter med kunder och distributionspartners är relativt
nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de
framtidsutsikter som Mobispine AB har.
Finansieringsbehov och kapital
Mobispines snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för
Bolaget. En försening av ett kommersiellt genombrott kan innebära resultatförsämringar för Bolaget.
Mobispine AB kommer i framtiden att anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte garantera att detta
kapital kan anskaffas.
Nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Mobispines
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser
för Bolagets verksamhet och resultat.
Konkurrenter
En del av Mobispines konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad
försäljning. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i
framtiden. Det finns även en risk att telefonoperatörer eller de stora amerikanska Internetaktörerna,
som till exempel Google och Yahoo, skapar starka plattformar för mobilt Internet. Detta skulle
innebära en väsentligt större konkurrens.
Distributionspartners
Då Mobispine ännu inte har fått sitt kommersiella genombrott, finns det i dagsläget relativt få
distributionspartners. Mobispines affärsmodell innebär att dessa distributionspartners bidrar med en
stor del av Bolagets förväntade användartillväxt. Om det förväntade antalet distributionspartners ej
uppfylls så kommer därmed användartillväxten att hämmas.
Konjunkturutveckling och valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, låg- och högkonjunktur samt tillgång
och efterfrågan kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets
framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets
kontroll. En del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i andra valutakurser än SEK. Valutakurser
kan väsentligen förändras och därigenom påverka Bolaget negativt.
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Politisk risk
Mobispine är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar
av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av
politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa
konsekvenser för Mobispine AB:s verksamhet och resultat.
Marknadstillväxt
Mobispine planerar att expandera kraftigt under de kommande åren dels genom att öka
marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera
sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker
som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En
snabb tillväxt kan även innebära att Mobispine gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter
och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultat på
ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom
svårigheter att rekrytera rätt personal och dels genom att en snabb expansion kan medföra problem
för personal att framgångsrikt kunna integreras i organisationen.
Patent
Bolaget har lämnat in en patentansökan, med status patent pending, i USA avseende vissa delar av
Bolagets teknologi och metoder. Bolaget kan inte garantera att patentansökningen kommer att
godkännas och inte heller garantera att ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt
skydd i framtiden. Patentet är dock inte en förutsättning för Mobispines verksamhet.
Utvecklingskostnader
Mobispine kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade
områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att
produktutvecklingen blir mer kostnadskrävande än planerat.
Risk vid integrering av ny verksamhet
Finns beskriven under avsnittet ”Den nya koncernen”.
Aktien
Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare
I det fall en huvudägare skulle avyttra aktier i den löpande handeln, finns det en risk att aktiekursen
kan komma att påverkas negativt. Detta behöver inte nödvändigtvis ha ett samband
med Bolagets underliggande värde.
Kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i den löpnade handeln. Kursvariationer
kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha
ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka
Mobispines aktiekurs negativt.
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SKATTEFRÅGOR
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning
kan aktualiseras av handel med aktier i Mobispine. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och
juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast
avsedd som allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av handelsbolag.
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes
specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras.
Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som
kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer
Beskattning vid avyttring av aktier i MyScoop
Beskattning vid ersättning i form av aktier i Mobispine
Före en fysisk person som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i MyScoop bör,
enligt reglerna om framskjuten beskattning, ingen skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill
kapitalförlust uppkomma beträffande de aktier som avyttras mot ersättning i form av aktier i Mobispine.
De mottagna aktierna i Mobispine anses förvärvade för ett pris som motsvarar det omkostnadsbelopp
som gällde för de avyttrade aktierna i MyScoop. Det kan noteras att själva andelsbytet inte behöver
deklareras. En framtida avyttring av aktier i Mobispine, eller andel härav som mottagits genom
Erbjudandet, utlöser som regel kapitalvinstbeskattning och skall deklareras (se nedan *), såvida inte
reglerna om framskjuten beskattning ej är tillämpliga.
För att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten skall vara tillämpliga krävs att Mobispine
äger aktier i MyScoop motsvarande mer än 50 procent av röstetalet vid utgången av det kalenderår då
bytet sker. Mobispine kommer, under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, att inneha aktier i MyScoop
på ett sådant sätt att villkor uppfylls.
*Kapitalbeskattning utlöses om en fysisk person flyttar utomlands och reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten
tidigare har tillämpats. I detta fall skall kapitalvinsten som uppkom vid aktiebytet tas upp till beskattning i samband med flytten.
Kammarrätten i Stockholm har dock i en dom funnit att bosättningskravet i de svenska reglerna om framskjuten beskattning vid
andelsbyten strider mot EG-rätten. Vidare anser Skatteverket att om fysisk person flyttar ut från Sverige till annat EU- eller EESland och reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten har tillämpats, skall ingen kapitalvinstbeskattning utlösas på
grund av utflyttningen.

Allmänt
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital.
Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att
förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall
medges avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år
som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt
på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av
underskott upp till 100 000 SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska
marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer
hemmahörande i Sverige.
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Svenska aktiebolag
Beskattning vid avyttring av aktier i MyScoop
Beskattning vid ersättning i form av aktier i Mobispine
För ett svenskt aktiebolag som genom Erbjudandet avyttrar aktier i MyScoop mot en ersättning i form
av aktier i Mobispine uppkommer skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust. Uppkommer
kapitalvinst bör uppskovsreglerna vara tillämpliga på aktiebytet. Begärs uppskov fördelas
kapitalvinsten på de erhållna aktierna i Mobispine. Det belopp som därvid fördelas på en aktie
benämns uppskovsbelopp och beskattas först i ett senare skede.
För att reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten skall vara tillämpliga krävs att Mobispine
äger aktier i MyScoop motsvarande mer än 50 procent av röstetalet vid utgången av det kalenderår då
bytet sker. Mobispine kommer, under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, att inneha aktier i MyScoop
på ett sådant sätt att villkor uppfylls.
Aktieägare som önskar uppskov med beskattningen av kapitalvinst måste redovisa vinsten i sin
deklaration samt framställa yrkande om uppskov med beskattningen. Medges uppskov fastställs
uppskovsbeloppet av Skatteverket vid taxeringen.
Om uppskov medges skall kapitalvinsten tas upp till beskattning senast när äganderätten till de
mottagna aktierna i Mobispine övergår till annan eller om aktierna upphör att existera. Detta gäller
dock inte om de mottagna aktierna i Mobispine avyttras genom ett efterföljande andelsbyte som
uppfyller förutsättningarna för fortsatt uppskov. Kapitalvinsten tas också upp till beskattning om den
skattskyldige i sin deklaration begär att uppskovet skall återföras till beskattning.
Allmänt
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet,
med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas som
kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra delägarrätter.
Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. Preliminärskatt
för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för näringsbetingade
andelar.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från en svensk juridisk
person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade
aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av
VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget.
Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte
bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid
avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat
svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller under de
föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av
regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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REVISORNS RAPPORT
Till styrelsen i Mobispine AB
Revisorns rapport avseende proformaredovisning
Vi har granskat proformaredovisning som framgår på s 13-14 i Mobispines erbjudandehandling
daterad den 5 september 2008.
Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur Mobispines förvärv av
MyScoop International AB skulle kunnat påverka koncernbalansräkningen för Mobispine per den 31
december 2007 och koncernresultaträkningen för Mobispine för perioderna 2006 och 2007.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet
med kraven i prospektförordningen 809/2007/EG.
Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004/EG.
Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av
dess beståndsdelar. Jag har i egenskap av revisor i Mobispine AB, vilkens styrelse upprättat denna
erbjudandehandling, granskat informationen i denna erbjudandehandling rörande Mobispine AB och
MyScoop International AB. Vår granskning har gjorts i syfte att övertyga oss om att återgiven finansiell
information överensstämmer med tidigare avlämnade årsredovisningar för Mobispine AB och
MyScoop AB för åren 2004-09-20—2005-12-31, 2006 och 2007 för Mobispine AB samt 2005-12-082006-12-31 och 2007 för MyScoop International AB. Samtliga ovan angivna årsredovisningar har
reviderats av annan revisor.
Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen har avgivits för Mobispine AB (Publ) den
31 maj 2006. Anmärkningen avser att aktiekapitalet är till mer än hälften förbrukat.
Revisionsberättelse utan anmärkning har avgivits för Mobispine AB (Publ) utan anmärkning 22 mars
2007 och
Revisionsberättelser utan anmärkning har avgivits den 29 mars 2007 och 8 april 2008 för My Scoop
International AB (Publ)
Utfört arbete
Vi har i vårt arbete i enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete,
vilket inte innefattar en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har
huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med
källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen
med företagsledningen.
Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt
nödvändiga får att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har
upprättats enligt de förutsättningar som anges på s. 13-14.
Uttalande
Vi anser att proformaredovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på s. 13-14 och
i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. Vidare anser vi att återgiven
finansiell information på s. 39-41 överensstämmer med tidigare avlämnade årsredovisningar för
räkenskapsåren 2004-09-20—2005-12-31, 2006 och 2007.
Stockholm den 27 augusti 2008

Olle Ericsson
Auktoriserad revisor
Ericsson & Lejonhird AB
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BOLAGSORDNING FÖR MOBISPINE AB
Antagen på extra bolagsstämma den 9/2 2007

§ 1 Firma
Bolagets firma är Mobispine AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla och driva IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 519 560 kronor och högst 2 078 240 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 51 956 000 st och högst 207 824 000 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7
kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
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§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 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, ska antas
vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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