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Om memorandumet
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat
anges:
“Bolaget” eller “REDENT” avser Red Reserve Entertainment AB
(publ), org. nr 556588-3229
”MillionMind” avser Million Mind Sweden Technology AB, org. nr
556741-1128
”Red Reserve” avser Red Reserve AB, org. nr 559090-4305
”Nyemissionen” avser förestående nyemission i Red Reserve
Entertainment AB (publ)
“Memorandumet” avser detta Memorandum
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB
”Spotlight” avser Spotlight Stock Market eller den handelsplattform som Spotlight Stock Market bedriver, beroende på sammanhang
”SEK” avser svenska kronor
”KSEK” avser tusen svenska kronor
”MSEK” avser miljoner svenska kronor
”USD” avser amerikanska dollar
Undantag från prospektskyldighet
Detta Memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen utan är undantaget från prospektskyldighet enligt
2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs under en
12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.
Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något
annat land än Sverige. Inbjudan vänder sig inte till personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Dokumentet
får inte distribueras i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland eller något annat
land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant
land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning
av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden
ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Uttalanden om omvärlden och framtiden
Uttalanden om omvärlden och övriga framtida förhållanden i
Memorandumet återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende
framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som
styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på
att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med
osäkerhet.
Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelser införlivade via hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller
reviderats av Bolagets revisor.
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Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på REDENTs kontor samt på
Bolagets hemsida (www.redreserveentertainment.com) och kan
även nås på Spotlight och Hagberg & Aneborn Fondkommissions respektive hemsidor (www.spotlightstockmarket.com och
www.hagberganeborn.se).
Friskrivningar
Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa
källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför
riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra – genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part
– har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den
återgivna informationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i
detta Memorandum har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt. Detta är fallet
då belopp anges i tusen- eller miljontal och förekommer särskilt i
avsnittet Finansiell översikt.
Spotlight
Bolagets aktie handlas sedan den 1 juni 2008 på Spotlight. Bolag
som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights
noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller
korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Utöver ovanstående
är Bolaget skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar
och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på
Spotlight.
Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k.
MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit
sig att följa Spotlights noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt,
omedelbar och samtidig information om alla omständigheter
som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker
i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth
Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som
är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på
Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Red Reserve Entertainment i korthet
•

Red Reserve Entertainment AB (REDENT) är ett koncernmoderbolag med tre dotterbolag: MillionMind Technology Sweden
AB, Red Reserve AB samt det vilande bolaget QP Games AB.
All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen. Totalt har koncernen, förutom anställda spelare i Red Reserve, 11 anställda.

•

Bolagets affärsidé är tudelad men med klara synergieffekter mellan de två huvudinriktningarna –
esport och gamification. Båda dessa inriktningar har sina
rötter i spelvärlden, även om tillämpningen skiljer sig åt.

•

Bolagets ena vision är att bli ett av världens främsta
varumärken inom esport. Detta ska ske genom att på
esport-marknaden utveckla olika merchandise-produkter
och individuella varumärken i form av esport-lag. Intäkter
genereras i form av prispengar, sponsorkontrakt samt försäljning av spelare och merchandise (lagrelaterade produkter).

•

Esport är ett fenomen som etablerar sig snabbt över
hela världen och branschen omsätter miljardbelopp årligen med stigande siffror för varje år. Esportens intäkter
globalt var under 2017 cirka 700 miljoner USD och enligt
det välrenommerade analysföretaget Newzoo, som är särskilt inriktade på spel och esport, beräknas denna summa
mer än fördubblas till minst 1,5 miljarder USD till 2020.
Esporten beräknas ha knappt 400 miljoner tittare världen över.

•

Bolagets andra version är att på sikt bli världens främsta
quiztjänst på nätet inom gamificationsektorn, med huvudfokus på
försäljning
business-to-business
till stora och medelstora företag.
Målet ska nås genom Bolagets
egenutvecklade
quizplattform,
där det uttalade målet är att ha
världens bästa verktyg för quiz och
gamification. Ambitionen är att öka
marknadsandelarna i Sverige och
sedan, under de närmaste två åren, etablera sig utomlands
på bred front. Intäkterna beräknas huvudsakligen komma
från licensavtal samt specialbeställningar av diverse slag.

•

Gamification har sin grund i spelelement och spelmetodik,
och handlar om att förstå vad det är som gör spel så engagerande och överföra den förståelsen till andra områden, till
exempel marknadsföring. Enligt Bolagets uppfattning får allt
fler företag upp ögonen för gamification och gör det till en del
av sin verksamhet, både i Sverige och internationellt.
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•

Synergieffekterna mellan de två huvudinriktningarna är bland
annat marknadsföring av Bolagets esport-varumärken med
hjälp av MillionMinds quizverktyg, där quizplattformen även
ger en tydlig möjlighet till mervärde för sponsorer på esportsidan. Esport-publiken utgör dessutom en perfekt målgrupp
för gamification-aktiviteter. Gamers är en stor målgrupp som
är svår att nå med traditionell media. Via marknadsföring
och exponering inom olika esport communities kan Million
Minds quizplattform för konsumenter finna nya användare.

•

Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 10,5 MSEK
för att stärka upp det befintliga kapitalet och för att bredda dotterbolaget Red Reserves organisation, på såväl
spelarsidan som marknadssidan men även för att marknadsföra Red Reserves varumärke med målsättning att
etablera Red Reserve bland de främsta inom internationella esportorganisationerna. Likviden är även avsedd
att användas till att stärka dotterbolaget MillionMinds
organisation på marknadssidan, inför marknadsföring
internationellt av bolagets nyutvecklade quizplattform.

•

Nyemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom
teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK och garantiåtaganden om 4,4 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på
förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om
sammanlagt cirka 0,44 MSEK. Det utgår ingen ersättning för
teckningsförbindelserna.

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag:

16 november 2018

Sista dag för handel i Bolagets aktie inkl.
rätt till teckningsrätt:

14 november 2018

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget
äger företräde att teckna aktier. Varje aktie i Bolaget berättigar till
en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till
teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget.

Teckningstid:

20 november – 5 december 2018

Teckningskurs för aktie:

2 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter:	På Spotlight under perioden 20 november - 3 december 2018.
Handel med BTA:	På Spotlight under perioden 20 november tills Bolagsverket regis		
trerat Nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring 			
slutet av december.
Antal aktier i erbjudandet:

5 271 348 aktier

Antal aktier innan emission:

8 785 580 aktier

Bolagsvärde:	Cirka 17,5 MSEK (beräknat som nuvarande antal aktier
multiplicerat med teckningskursen i Nyemissionen)
Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK

Garantiåtaganden:

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 4,4 MSEK

Emissionsvolym:

10 542 696 SEK

ISIN-kod aktier:

SE0007158902

ISIN-kod teckningsrätter:

SE0011923382

ISIN-kod BTA:

SE0011923390
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Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
TECKNINGSFÖRBINDELSER
REDENT har i november 2018 erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 18 procent av emissionsvolymen. Teckningsåtagaren har gentemot Bolaget åtagit sig att teckna aktier för det belopp som anges nedan. För dessa
teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsåtagarens betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet har
ställts för åtagandet.

Namn				Åtagande, antal aktier		Åtagande, SEK
Åvalla Förvaltning			500 000				1 000 000
Love Carlsson			200 000				400 000
Alexander Schoeneck		92 199				184 398
Abakos Aktiebolag		150 000				300 000
Totalt				942 199				1 884 393

Garantiåtaganden
REDENT har i november 2018 erhållit garantiåtaganden om 4,4 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av emissionsvolymen.
Garanterna har åtagit sig att teckna och betala de nya aktierna som inte blir tecknade av andra tecknare i Nyemissionen.
Garantiåtagandena uppgår högst till de belopp som anges nedan. Fördelningen mellan garanterna ska ske pro rata i förhållande till garanternas garanterade belopp. Garanternas betalningsförmåga är inte verifierad och ingen säkerhet har ställts
för emissionsgarantierna. För dessa garantiåtaganden utgår en ersättning som uppgår till 10 (tio) procent av det garanterade
beloppet, vilket motsvarar totalt 440 000 SEK. Samtliga garanter kan nås på Bolagets adress. Adresser till de juridiska personer
som ingått garantiåtaganden finns under avsnittet Adresser i Memorandumet.

Namn				Åtagande, antal aktier		Åtagande, SEK

Formue Nord Marknadsneutral A/S		

250 000			

500 000

Philip Löchen				200 000			400 000
Abakos Aktiebolag 			

250 000			

500 000

Jimmy Jönsson				250 000			500 000
CapMate Aktiebolag			250 000			500 000
Jonas Alm				500 000			1 000 000
Eastbridge Capital AB			

250 000			

500 000

Sebastian Clausin				270 000			540 000
Totalt					2 220 000		4 444 000

Totalt åtaganden
Sammanlagt uppgår de totala teckningsförbindelserna och garantiåtagandena till 6 324 398 SEK, motsvarande 60 procent av
Nyemissionen.
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VD har ordet
År 2018 utgör en milstolpe i bolagets historia.
Vi har förvärvat ett namnkunnigt bolag inom en av de mest spännande branscherna för närvarande – esportbranschen – vi har
bytt namn och vi har gjort den största utvecklingsinvesteringen
i vår quizverksamhet sedan vi byggde den ursprungliga plattformen 2012. Dessutom var 2018 året när jag själv tillträdde som VD
för hela koncernen, efter fyra år som VD för dotterbolaget
MillionMind.
Red Reserve Entertainment (tidigare Community Entertainment)
har sedan länge sökt investeringsmöjligheter i företag som kan
komplettera och expandera koncernens verksamhet bortom det
quiz- och gamificationfokus som annars har präglat bolaget.
Tidigare i år dök en mycket attraktiv möjlighet upp och vi fick nöjet
att välkomna ett nytt dotterbolag till koncernen – esportbolaget
Red Reserve AB, som förvärvades via en riktad nyemission och
som nu ligger till grund för hela koncernens namnbyte. Esport
har tidigare setts som en uppstickare i den internationella
affärsvärlden,men på senare år har utvecklingskurvan och
intresset exploderat och nu är det en riktig tillväxtbransch som
börjar se miljardinvesteringar på flera håll. För vår egen del känner vi att timingen var perfekt för att kliva in i esportbranschen,
och framförallt i ett bolag som Red Reserve. Enligt initierade
bedömare, bland annat VetZoo som är ett utredningsinstitut
specialiserat på esport, kommer esport-marknaden att öka
kraftigt de kommande åren, både i Sverige och internationellt,
och att då ha Skandinaviens första noterade esportklubb känns
väldigt gynnsamt.

Nu handlar det om att fortsätta att rida på vågen och kliva upp
på nästa nivå. Ambitionen är att bli ett av hela esportbranschens
allra största varumärken.

Förvärvet av Red Reserve handlade inte bara om att få ett nytt,
separat ben att stå på i koncernen. Vi såg även flera tydliga synergimöjligheter mellan MillionMind och Red Reserve. Många
av MillionMinds kunder – i synnerhet spelbolag, mediebolag och
sportaktörer – fokuserar på samma målgrupp som esporten och
kan bli potentiella sponsorer av Red Reserves olika lag. MillionMinds förmåga och metod för att skapa engagemang genom
gamification och quiz är även något som kan bli ett viktigt verktyg
för Red Reserve när det handlar om att engagera sina fans och
följare, och även vid marknadsföringen av Red Reserves
olika lag på communities och i sociala medier. Speltillverkare
kan också ha nytta av utbildnings- och instruktionsinriktade
quizer som förklarar spelen på olika sätt. Tillämpningen av
dessa olika synergieffekter är ännu så länge i sitt startskede och
förväntas tillföra koncernen väsentligt utökade affärsmöjligheter
allt eftersom.

Jag tog över som koncern-vd vid årsskiftet och redan då kände jag
att jag fick uppdraget i en mycket spännande period för bolaget,
före förvärvet av Red Reserve. Under hösten hade vi i dotterbolaget MillionMind, där huvudverksamheten låg, fått mandat från våra
aktieägare att satsa på omfattande, och faktiskt också nödvändig,
utveckling på flera områden. Utvecklingsarbetet har gått
enligt plan, och framförallt helrenoveringen av vårt redan tidigare
avancerade quiz- och gamificationverktyg kittlar verkligen lite
extra. När den nya versionen lanseras under Q1 2019 kommer vi
att ha en quizplattform i absolut världsklass – såväl designmässigt som funktionsmässigt.

Den företrädesemission som vi nu genomför syftar främst till att
stärka dotterbolaget Red Reserves möjligheter att fortsätta sin
snabba utveckling mot världstoppen, genom inköp av nya spelare
och lag i nya grenar. Vidare vill vi bredda organisationen runt Red
Reserve med ytterligare resurser för marknadsföring och andra
kringtjänster som behövs för att driva och exploatera lagen på ett
effektivt och professionellt sätt – en förutsättning för att kunna
växa. I tredje hand är likviden avsedd att användas till att stärka
dotterbolaget MillionMinds organisation på marknadssidan, inför
marknadsföring internationellt av bolagets nyutvecklade quizplattform.

Redan idag har vi några av Sveriges största varumärken, som
SJ, DN, Folksam, Blocket, ASS A ABLOY , Vasakronan och
Svenska Spel, i vår kundportfölj och med den nya plattformen
i ryggen kommer vi att vara ännu mer attraktiva för den stora
mängd företag som riktar sin uppmärksamhet mot gamification
och content marketing.

Jag hoppas att även du som läser detta ser potentialen och vill ta
del av denna nyemission.

Red Reserve är precis som hela branschen i en tydlig tillväxtfas.
Flera nya sponsorkontrakt har signerats, nya lag och spelare har
köpts in och omsättningsmässigt ligger bolaget redan nu på en
mångfaldigt högre nivå än hela räkenskapsåret 2017.
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Följ med oss på resan mot toppen!
Stockholm i november 2018
Olav Törnblom

Inbjudan till teckning av aktier
Bolagets styrelse beslutade den 9 november 2018, med stöd av
årsstämmans bemyndigande från den 25 maj 2018, om företrädesemission av högst 5 271 348 aktier. Företrädesrätt att teckna
aktier har de som på avstämningsdagen den 16 november 2018
är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya
aktier i Bolaget. Vid full teckning ger Nyemissionen Bolaget ett
tillskott på 10 542 696 SEK före emissions- och garantikostnader,
vilka beräknas uppgå till cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader
utgör cirka 0,44 MSEK.
Härmed inbjuds ni att teckna aktier i Bolaget till teckningskursen
2 SEK per aktie.
Vid full teckning ökar aktiekapitalet från 8 785 580 SEK med 5 271
348 SEK till 14 056 928 SEK.
Delar av styrelsen och ledningen samt Bolagets anställda har
för avsikt att delta i Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om
teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 18
procent av vad Nyemissionen maximalt kan inbringa. Därutöver
har garantiåtaganden om 4,4 MSEK erhållits, motsvarande
cirka 42 procent av vad Nyemissionen maximalt kan inbringa.
Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena uppgår således
till totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av
Nyemissionen. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om
sammanlagt cirka 0,44 MSEK. Tecknings- och garantiåtaganden
har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande.
Styrelsen ansvarar för detta Memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas
enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen
av Bolaget.
Stockholm, den 19 november 2018
Red Reserve Entertainment AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och historik
Bakgrund
I REDENTs koncern ingår de tre dotterbolagen Red Reserve AB,
MillionMind Technology Sweden AB och QP Games AB. Bolagets affärsidé är tudelad, med klara synergieffekter mellan de
två huvudinriktningarna – esport och gamification. De två företeelserna har båda sina rötter i spelvärlden, även om tillämpningen skiljer sig åt. Red Reserve är ett esportbolag som successivt har blivit ett allt mer etablerat varumärke i esport-världen.
Bolaget förvärvades av REDENT (då Community Entertainment
Svenska AB (publ) i februari 2018 och blev på så sätt Skandinaviens
första noterade esportklubb. MillionMind, har funnits i nuvarande
form sedan 2007, och vilar på grunden quiz och gamification. För
en närmare beskrivning av verksamheterna, se mer i avsnittet
”REDENTS verksamhet och marknad”.

Professional gamers/Casual
gamers

Esport

Esport som uttalad sport kategoriseras som de spel där man
tävlar i organiserad form, antingen via en konsol eller PC, och
där finalerna spelas i digital miljö eller på fysiska arenor. I dagligt
tal omfattar däremot begreppet esport, förutom organiserade
turneringar med proffsspelare, även alla förströelsespelare –
”casual gamers” – som i större eller mindre omfattning spelar
på sin PC eller konsol. Enligt ”Newzoo’s 2017 Report: Insights
into the $108.9 Billion Global Games Market”, finns det 2,2
miljarder aktiva gamers i världen av vilka 47 % eller cirka 1 miljard
spelare spenderar pengar när de spelar. Dessa spelare förväntas
generera 108.9 miljarder USD i spelintäkter. I detta vidare begrepp
talar vi alltså om ett sammanlagt antal spelare som överstiger en
miljard, och de utgör givetvis en gigantisk målgrupp för olika
aktörer inom esporten.

Esport är ett fenomen som etablerar sig snabbt över hela världen.
Branschen omsätter miljardbelopp årligen, med stigande siffror
för varje år. En googling på det engelska ordet ”esports” ger omkring 200 miljoner träffar, och det sägs att idag ägnar sig faktiskt
fler åt esport än vanlig idrott. Det skrivs naturligt nog också allt
mer om esport, och man får numera spaltmil av press. I Sverige
har exempel tidningen Metro en hel sektion om endast esport,
och både nationell och internationell press bevakar idag tävlingar, turneringar och esportbolag.

Precis som många unga och lovande fotbollsspelare är många
”gamers” dröm att kunna leva på sitt spel som proffs. En genuin gamer motiveras av att kunna klättra i ranking och nå social
status i den spelcommunity där hen är verksam. Gamers är ofta
väldigt trogna och lojala mot sina spel-communities och stöttar
på olika sätt sina proffsspelare, som kan nå en status som kan
jämföras med den som Zlatan eller Messi har i fotbollsvärlden.
Duktiga proffsspelare är även hett eftertraktade som influencers
och mycket attraktiva sponsorobjekt.

Esport har sin grund i det som tidigare kallades TV- eller
videospel, d.v.s. spel som visas på en TV- eller bildskärm via en
spelkonsol av typ Playstation, Xbox eller Nintendo. Manövrering av spelet sker via en handkontroll (”gamepad”). Utöver spel
via spelkonsol finns spel som spelas på dator (PC), där man
normalt sköter manövreringen av spelet via mus och tangentbord. League of Legends, Dota 2, Counterstrike (”CS:GO”), Fortnite och Overwatch är exempel på några av de mest populära
PC-spelen. Bland de mest populära konsolspelen finns titlar som
Call of Duty (”COD”), Halo, Rocket League, FIFA Football/Soccer
och Gears of War. Nästa trend som håller på att etableras är VR
(Virtual Reality) med tredimensionell spelupplevelse, där man
använder särskilda VR-glasögon.

Esport har blivit en etablerad företeelse hos väldigt många
ungdomar och millennials och den är här för att stanna. En fördel med esporten gentemot exempelvis toppfotbollen är att de
bästa lagen möts mycket oftare. Det är ”premiummatcher”, d.v.s.
matcher mellan de allra bästa lagen, ungefär fem gånger oftare
än i toppfotbollen.

Även den traditionella idrottsvärlden börjar betrakta esporten
som en fullvärdig medlem i gemenskapen. Enligt Reuters är det
internationella E-sportförbundet “i långtgående samtal” med
OS-organisationen för Paris-spelen 2024. Diskussioner pågår
om att introducera esport som en OS-gren 2020 eller 2024. Flera
stora fotbollslag – som exempelvis franska Paris Saint-Germain
F.C, holländska PSV Eindhoven och engelska Manchester City –
har startat egna esport-lag. Många av våra svenska fotbollsklubbar har också värvat spelare till FIFA Football och en allsvensk
FIFA-turnering ligger i startgroparna. Spelarna kontrakteras på
samma sätt som fotbollsspelare men har inte ännu etablerat
samma lönelägen. Esport har blivit något för den breda massan även i USA, vilket bland annat bekräftas av att basketlaget
Philadelphia 76:ers redan 2016 köpte esport-laget Dignitas för
uppskattningsvis 5–15 miljoner USD, även om den exakta summan inte har offentliggjorts.
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Var tionde svensk ser på esport en genomsnittlig månad. I Norden
föredrar faktiskt åldersgruppen 15–24 år esport framför traditionell sport. Esport har blivit en etablerad företeelse hos väldigt
många ungdomar och millennials och den är här för att stanna.
En fördel med esporten gentemot exempelvis toppfotbollen är att
de bästa lagen möts mycket oftare. Det är ”premiummatcher”,
d.v.s. matcher mellan de allra bästa lagen, ungefär fem gånger
oftare än i toppfotbollen.

Esporten beräknas ha knappt 400 miljoner tittare världen över
(mer än till exempel ishockey!) och merparten av dem är själva
”casual gamers”, och de utgör en köpstark grupp. Så köpstark att
2017 års final av DOTA 2 – The International hade en prispott på
nästan 25 miljoner USD, varav merparten kom från köp av olika
spelgadgets och donationer från spelarcommunityn.

Gamification
Gamification som begrepp har funnits i cirka 8-9 år, men själva
företeelsen är gammal. Gamification har sin grund i spelelement
och spelmetodik, och det handlar om att förstå vad det är som
gör spel så engagerande och överföra den förståelsen till andra
områden – som marknadsföring, utbildning, information och
lojalitetsskapande – för att få ut mer inom respektive område.
Gamification gör mottagarna mer nyfikna och intresserade av vad
du har att säga, och därmed också mer mottagliga för informationen, vad det än handlar om.
I det rådande media- och annonsklimatet är det Bolagets uppfattning att mottagarna kräver deltagande, dialog och ett levande
innehåll, vilket är anledningen till att många företag ägnar sig allt
mer åt content marketing och native advertising – två begrepp
som handlar om att erbjuda ett attraktivt innehåll med mer subtil
varumärkesnärvaro, vilket MillionMind strävar efter att göra.
Enligt Bolagets uppfattning får nu allt fler företag upp ögonen
för gamification och integrerar det i sin verksamhet, både
i Sverige och internationellt. Den globala gamificationmarknaden beräknas växa från drygt 2 miljarder USD 2017 till
knappt 20 miljarder USD 2023. För MillionMinds del har den
senaste tiden framförallt präglats av utveckling på bred front
och åtgärder för att MillionMind ska kunna ta nästa steg – såväl
tekniskt som försäljningsmässigt.

Nulägesstatus
År 2018 har varit ett händelserikt år för Bolaget. I början av året
förvärvade Bolaget det internationellt framgångsrika esportbolaget Red Reserve, vilket innebär en stor utvecklingsmöjlighet
för Bolaget inom det nya och högintressanta affärsområde

esporten som utgör. Denna nya verksamhetsgren gav också
upphov till ett namnbyte under våren, från Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve Entertainment AB.
Bolaget har under året gjort stora tillväxtinvesteringar i dotterbolagen Red Reserve och MillionMind, där Red Reserve nyligen
har köpt lag i både CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) och i
det populära spelet Rocket League. MillionMind å sin sida arbetar
just nu med en helt ny generation av sin unika quizplattform för
att säkerställa en ledande position på marknaden för quiztjänster
på nätet, inom gamificationsektorn, samtidigt som man ser till att
möta de krav som marknaden kommer att ställa de kommande
åren.
Red Reserve har under 2018 befäst sin position som ett av världens
främsta esport-lag, med bland annat en rad topplaceringar i
spelet Call of Duty. Laget har totalt spelat in cirka 200 000 USD.
Red Reserve har även signerat ett flertal flera viktiga sponsoravtal samt investerat i två stora lagförvärv. I juni 2018 förvärvades
CS:GO-laget Godsent, med stora internationella meriter, vilket
utgjorde en av årets hittills allra viktigaste investeringar. Detta är
ett steg i ledet för att ytterligare stärka varumärket Red Reserve
och attrahera nya sponsorer. Red Reserves Call of Duty-lag var
redan innan ett av världens allra bästa, men i och med värvningen av världsstjärnan Matthew ”Skrapz” Marshall i maj stärktes
den positionen ytterligare. Red Reserve har även kontrakterat
tre av världens bästa spelare i esportspelet Hearthstone: svensken Elias ”Bozzzton” Sibelius från Falkenberg, Julien “Cydonia”
Perrault från Kanada och Louis “Mitsuhide” Bremers från Nederländerna. Laget tillhör världseliten.
Under 2018 har även dotterbolaget MillionMinds största och
mest omfattande utveckling hittills inletts - arbetet med en helt
ny version av MillionMinds unika quizplattform. MillionMind, som
arbetar med gamification genom sin egenutvecklade quiztjänst,
kommer i och med den nya generationen av sitt verktyg att kunna

Historik
2000
2007
2008
2016
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

REDENT bildas, då som Witit AB
Million Mind Sweden Technology AB bildas
Noteras på Spotlight (då AktieTorget)
Red Reserve AB bildas
Genomför en nyemission om cirka 4,5 MSEK
Olav Törnblom tar över som VD efter Tomas Järnstål
Förvärvar esportbolaget Red Reserve
Genomför namnändring till Red Reserve Entertainment AB från Community Entertainment Svenska AB
MillionMind inleder samarbete med ett nytt utvecklingsteam och påbörjar arbetet med sin nya plattform
Red Reserve ingår ett flertal sponsoravtal med en bedömd årlig intäkt om cirka 1,5 MSEK
Red Reserve förvärvar CS:GO-laget Godsent
Red Reserves Call of Duty-lag blir nominerat till årets lag och Matthew ”Skrapz” Marshall blir nominerad till årets spelare
i världen
2018
Red Reserve förvärvar Fortnite-lag
2018	Call of Duty-laget blir trea i CWL Pro League – vinner 80 000 USD
2018
Genomför riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK
2018
Red Reserve förvärvar Rocket League-lag

1. https://www.statista.com/statistics/490480/global-esports-audience-size-viewer-type/
2. Detaljerad branschrapport från Mordor Intelligence, april 2018
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möta marknadens höga krav på den allra senaste tekniken och innovativa funktioner. Arbetet med den nya plattformen går enligt plan och vid årsskiftet kommer Bolaget att
presentera en första beta-version för sina kunder. Plattformen avser att skapa helt nya förutsättningar, då Bolaget går
från att i princip enbart operera i Sverige till att anpassa
sin quizplattform för en global marknad och etablera sina
digitala tjänster på densamma.
Under 2018 har Bolaget också inlett flera nya samarbeten
med storföretag och välkända organisationer – några
exempel är UNHCR, Warner Music, Kry, Mekonomen, Blocket, PostNord, Filmstaden, Unionen, Läkare Utan Gränser
och OKQ8.

Motiv för emission
Vid fulltecknad Nyemission tillförs Bolaget cirka 10,5 MSEK
före emissionskostnader. REDENT har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,9 MSEK och garantiåtaganden om 4,4 MSEK. Den totala emissionslikviden om cirka
10,5 MSEK är (efter finansiering av emissionskostnader
om totalt cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader utgör
cirka 0,44 MSEK) avsedd att användas till att i första hand
(50 %) stärka och bredda dotterbolaget Red Reserves organisation, på såväl spelarsidan som marknadssidan. I
andra hand (25 %) är emissionslikviden avsedd att användas för att marknadsföra Red Reserves varumärke med
målsättning att etablera Red Reserve bland de 15 främsta
internationella esport-organisationerna. I tredje hand (25 %)
är likviden avsedd att användas till att stärka dotterbolaget
MillionMinds organisation på marknadssidan, inför marknadsföring internationellt av bolagets nyutvecklade quizplattform.
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I det fall REDENT inte tillförs åtminstone cirka 5 MSEK,
vilket är den lägsta nivå på emissionslikviden som krävs för
att Bolaget ska kunna genomföra utvecklingen enligt plan,
finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna.
Vänligen notera att detta Memorandum innehåller sådan
finansiell information som är offentliggjord per datum
för Memorandumet. Bolaget kommer att offentliggöra
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018
den 23 november 2018, det vill säga under teckningstiden
(som löper 20 november – 5 december 2018). För det fall en
investerare gjort en anmälan om teckning före tidpunkten
för offentliggörande av REDENTs delårsrapport för perioden
1 januari – 30 september 2018, har denne rätt att återkalla
sin anmälan till och med den 27 november 2018 (det vill säga
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av delårsrapporten). Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41
Stockholm eller till info@hagberganeborn.se). Investerare
som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare
gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer
förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som
tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Verksamhet och marknad
Affärsidé och strategi
Bolagets affärsidé är tudelad men med klara synergieffekter
mellan de två huvudinriktningarna – esport och gamification.
Båda dessa inriktningar har sina rötter i spelvärlden, även om
tillämpningen skiljer sig åt.
Den ena inriktningen är att bli ett av världens främsta varumärken
inom esport. Detta ska ske genom att på esport-marknaden
utveckla olika merchandise-produkter och individuella
varumärken i form av esport-lag. Positionering och etablering
av varumärket inom esporten ska ske på internationell nivå via
framförallt egna “top tier”-lag i populära esport-grenar, vilket
ska resultera i stadigt växande intäkter i form av prispengar och
sponsorkontrakt samt försäljning av spelare och merchandise
(lagrelaterade produkter).
Den andra inriktningen är att på sikt bli världens främsta quiztjänst på nätet inom gamificationsektorn, med huvudfokus på
försäljning
business-to-business till stora och medelstora
företag. Målet ska nås gradvis
genom Bolagets egenutvecklade
quizplattform, där det uttalade
målet är att ha världens bästa
verktyg för quiz och gamification.
Ambitionen är att öka marknadsandelarna i Sverige och
sedan, under de närmaste två
åren, etablera sig utomlands på bred front. Intäkterna beräknas
huvudsakligen komma från licensavtal samt specialbeställningar
av diverse slag.
Synergieffekterna mellan de två huvudinriktningarna är bland
annat marknadsföring av Bolagets esport-varumärken med
hjälp av MillionMinds quizverktyg, där quizplattformen även ger
en tydlig möjlighet till mervärde för sponsorer på esport-sidan. Esport-publiken utgör dessutom en perfekt målgrupp för
gamification-aktiviteter. Gamers är en stor målgrupp som är svår
att nå med traditionell media. Via marknadsföring och exponering
inom olika esport communities kan Million Minds quizplattform
för konsumenter finna nya användare.

Vision
REDENTs övergripande vision för koncernen är att bli ett av
världens främsta varumärken inom esport samt att på sikt bli
världens främsta quiztjänst på nätet inom gamificationsektorn.

Tendenser
Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser,
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.
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“

Esport är verkligen en företeelse som
växer lavinartat, och ingenting tyder på
att tendensen ska avta.
Patrik Andersson, VD Red Reserve
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Red Reserve
Verksamhet
Red Reserve är ett esportbolag som har funnits sedan 2016, och
bolaget har successivt blivit ett allt mer etablerat varumärke i
esport-världen. Bolaget förvärvades av Red Reserve Entertainment (då Community Entertainment) i februari 2018, och blev då
Skandinaviens första noterade esport-bolag.
Red Reserve äger och driver egna esport-lag i spelen
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Call of Duty (COD),
Hearthstone och Rocket League. På sociala medier är Red Reserve också ett välkänt namn med miljonreach i de olika kanalerna. Det sistnämnda är extra viktigt just när det gäller esport-publiken, då den tenderar att föredra sociala medier framför
traditionella medier som tidningar
och TV.
Bolagets intäkter kommer från flera
olika håll – sponsorer, prispengar,
försäljning av spelare, merchandise
samt ersättning för arrangemang
av olika esport-relaterade events i
exempelvis köpcentra eller i dedikerade arenor.
Red Reserve är ett framgångsrikt lag inom esporten och har i år
vunnit cirka 3 MSEK i prispengar.
Detta bidrar till att sponsorer vill
förknippas med Red Reserve. Vid
tidpunkten för detta Memorandum
har Red Reserve ett antal sponsorer
som på årsbasis ger cirka 0,8 MSEK,
exklusive provisioner på försäljning.
Totalt
sett
beräknas
sponsorkontrakten ge Bolaget cirka 1,5 MSEK. Sponsorintäkterna förväntas också öka inom kort, delvis
beroende på att Bolaget ännu inte valt huvudsponsor eller hunnit
knyta sponsorer till det nya CS:GO-laget som förvärvades i mitten
av juni 2018.
För mediaköpare erbjuder Red Reserve såväl digital som
lokal synlighet. Det är exempelvis möjligt att starta en turnering i mediaköparens namn. Turneringen kan inledas på en digital
arena, och sedan mynna ut i en final i form av ett esport-event,
dit besökarna kan se turneringens upplösning live. På de fysiska
finalerna ges en ytterligare möjlighet till PR och marknadsföringsinsatser på plats och via streaming. Vidare visar Red Reserve
upp mediaköparens/sponsorns logotyp på kläder och hemsida och lyfter fram mediaköparen/sponsorn i tweets och andra
utskick via sociala media, där Red Reserve kan nå miljontals följare. Red Reserve har ca 400 000 följare på Twitter och lika många
på YouTube. Alla stora matcher streamas via Twitch.tv och andra
kanaler med tusentals tittare.

Bolagets målsättning är att etablera Red Reserve i det allra översta skiktet inom esport. För att återigen dra en parallell
med fotbollen så kan det jämföras med att tillhöra den exklusiva
skara klubbar som varje år går långt och gör upp om slutsegern i
Champions League. Red Reserves lag i COD, CS:GO och Hearthstone tillhör redan idag det toppskikt som har chans att vinna de
största turneringarna. Den nivån väntas även Rocket League-laget nå inom en snar framtid. Bolaget har även som målsättning
att rekrytera en eller flera spelare i världsklass i FIFA Football/
Soccer, och det förs ständigt diskussioner om att bredda stallet
till ännu fler spel.
Esportens marknad och kommersiella potential
Esportens intäkter globalt var under 2017 cirka 700 miljoner USD
och enligt välrenommerade analysföretaget Newzoo, som är särskilt inriktade
på spel och esport, beräknas denna summa mer än fördubblas till 1,5 miljarder
USD till 2020, enligt en måttlig prognos.
I sin mer optimistiska prognos spår Newzoo att intäkterna kan växa till 2,4 miljarder USD till 2020. Båda dessa prognoser
är högre än deras tidigare bedömningar,
men esporten växer snabbare än vad man
tidigare har trott. (Se grafer över intäkter och prognoser i avsnittet Marknad &
Framtid för esport.)
Esport-fansen konsumerar esport på alla
möjliga enheter – TV, mobil, PC, surfplatta
med mera – och de ser matcher på plats
eller via streaming på såväl virtuella som
fysiska arenor. Fansen är inte heller bara
åskådare, utan de köper många esport-relaterade produkter, ofta tillhörande de lag
man stöttar och följer. Förutom spelmjukvaran så handlar det
om hårdvara som kontroller, tangentbord, musmattor, matchtröjor och mycket annat. Även de globala storföretagen har
förstått den kommersiella potentialen i esport. Amazon köpte
redan 2014 spelplattformen och streamingtjänsten Twitch för 970
miljoner USD och man har lanserat Esports Champion Series.
Twitch har idag mer än 100 miljoner tittare i månaden (och dagligen hela 15 miljoner tittare, som var och en ser i genomsnitt 106
minuter esport på plattformen).
Ett ytterligare axplock av esport-satsningar:
•
•
•
•

•
•

Utvecklingen inom esport blir allt mer lik den som har varit
och fortfarande pågår inom fotbollen. De främsta esport-lagen
kommer i likhet med de största fotbollslagen att dra in stora pengar på försäljning av merchandise, sponsorintäkter, spelarförsäljningar och ständigt växande prispengar. Exempelvis annonserade nyligen Epic Games, som äger spelet Fortnite, att de sätter
upp en prispott om 100 miljoner USD för säsongen 2018/19.

Facebook Live sänder Blizzard-spel
Google lanserade 2015 YouTube Gaming som sin egen plattform
Disney sänder esport på sina ESPN-kanaler
Tencent – Kinas allra största it-bolag, ofta kallat Kinas Facebook –
förvärvade 2015 amerikanska speljätten Riot Games, som producerar de bäst säljande spelen och även bestämmer ligornas utformning
Svenska MTG har investerat nära en miljard i spel- och LANarrangörerna MLG och Dreamhack
Activision/Blizzard
köpte
2016
nordamerikanska
esportorganisationen MLG för 46 miljoner USD {3}

Köpstarka millennials flyttar sin uppmärksamhet och sina köp
allt mer mot esporten. Redan idag har man ett slags eget ekosystem inom esporten, och undersökningar pekar mot att man
2020 kommer att ha ca 500 miljoner fans i en globalt kopplad
marknadsplats. {4}
3. (www).fortune.com/2016/01/04/activision-blizzard-acquires-mlg/
4. (www).statista.com/statistics/490480/global-esports-audience-size-viewer-type/
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Esportens ekosystem
Inom esporten finns det ett slags ekosystem, med olika aktörer
med olika inriktning. Esportens ekosystem bygger på esportlagen och deras fans. Lagen är själva navet i ekosystemet, med
samma betydelse som de stora europeiska fotbollslagen har för
fotbollsvärlden. REDENT kommer att aktivt utvärdera möjliga
förvärv av andra företag inom esportens ekosystem där man kan
identifiera synergier till befintlig verksamhet.
Esportens ekosystem består i stort av följande delar:
• Speltillverkare/Publishers: Activision Blizzard, Riot, HiRez,
EA, Tencent, Dice, Microsoft, Nintendo, med flera.
• Turneringsarrangörer: ESL, MLG, Dreamhack, med flera.
• Streamingbolag: Twitch, YouTube, Esports TV, Disney,
Google, Facebook Live.
• Digitala arenor: Battleriff, Challengermode, Gloot, Gamer
Saloon, PvP Live, Faceit, Gfinity, med flera.
• Esport-lag: Red Reserve, Ninjas in Pyjamas, Astralis,
Fnatic, Alliance, Evil Geniuses, Dignitas, med flera.
• Esport-media: The Esports Observer, Red Bull Esports,
eSports Marketing Blog, Aftonbladet Esport, METRO Esport,
med flera.
• Hårdvaruleverantörer: MSI, Microsoft, Nintendo, Sony,
Razer, Steel Series, Asus, Logitech m.fl.
• Fans: En viktig komponent som inte får glömmas bort, och
som är grunden i tillväxten.
Kunder
Red Reserve riktar sig mot såväl företag och varumärken som
kategoriseras som ”endemic” och ”non-endemic”, det vill säga
både aktörer som har en tydlig koppling till esport-världen och
aktörer som inte har det sedan tidigare. Tidigare har “endemic”-företag inom esportbranschen dominerat, men nu kommer
allt fler ”non-endemic”-varumärken som Audi, Gillette, Arla
m.fl. in som sponsorer. Red Reserve har idag sponsorer i form
av Victrix Pro - Headsets, Scuf Gaming, gaming controls och
Floorpad protection carpets. Red Reserve har ännu inte kontrakterat en huvudsponsor i avvaktan på att varumärket skall
stärkas i takt med idrottsliga framgångar. Av samma anledning
har man ännu inte knutit huvudsponsorer till CS:GO och Call of
Duty-lagen.
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Konkurrenter
I Sverige finns det huvudsakligen två konkurrerande
esport-klubbar med lag i flera grenar i form av Ninjas in
Pyjamas och Alliance.
Utomlands finns det många aktörer – bl.a. Cloud9, Fnatic, FaZe
Clan, Evil Geniuses – för att nämna några av de främsta.

Marknad och framtid
Husorganet när det gäller kartläggning av esport är Newzoo, ett analysföretag med specialinriktning på esport, spel och mobilanvändning. (www.newzoo.com). Deras bedömning av och prognoser om esport-marknaden illustreras av nedanstående grafer. I nuläget är
de aktuella marknadssegmenten för Red Reserve i första hand sponsorship och merchandise samt i viss mån annonsering.
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“

Med quiz-verkyget får vi en effektiv tävlingsform med enkel administration. Det
ger oss möjlighet att smidigt tävla ut vinster från oss och våra partners. Samtidigt
kan vi kommunicera våra budskap via quizerna samt göra enklare undersökningar.
Peter Magnusson, SJ Marknadskommunikation

MillionMind
Vi har bytt utvecklingsteam och uppgraderat till en partner med
helt andra resurser och förutsättningar. Det första resultatet av
detta kommer vid årsskiftet, då en helt ny version av flaggskeppet Quiz Widget lanseras. Målet är att då ha världens bästa quizplattform, oavsett om man fokuserar på utseende, användarvänlighet eller funktioner. Betydelsen av att ha en modern och flexibel plattform kan inte överdrivas med tanke på den snabba utveckling av smartphones som sker idag. Det som var nytt och
hett igår blir snabbt förlegat i takt med att tekniken går framåt
så fort. Med den nya plattformen kommer vi att bli den aktör som
de andra får jaga, samtidigt som den förbättrade flexibiliteten i
plattformen gör att vi kan uppdatera och göra förändringar på ett
quiz, och vi skräddarsyr quizer smidigt och enkelt sätt. Dessutom kommer vi i den nya versionen
att förstärka den unika gamificationprägeln som redan idag skiljer
Allt fler företag får upp
ögonen för gamification och gör oss från våra konkurrenter, och
det till en del av sin verksam- som är en stor anledning till att vi
några av Sveriges största förehet, både i Sverige och interna- har
tag som kunder.

MillionMind har funnits i nuvarande form sedan 2007, och
bolaget vilar på de två hörnstenarna quiz och gamification.
Gamification som begrepp har funnits sedan 2010, men själva
företeelsen är gammal. Gamification har sin grund i spelelement
och spelmetodik, och det handlar om att förstå vad det är som
gör spel så engagerande och överföra den förståelsen till andra
områden – som marknadsföring, utbildning, information och
lojalitetsskapande – för att få ut mer inom respektive område.
Gamification gör mottagarna mer nyfikna och intresserade av
vad du har att säga, och därmed också mer mottagliga för informationen, vad det än handlar om.
Vår nisch inom gamification är
med olika utseende, inriktning
och syfte till flera av Sveriges
största företag – bland annat
SJ, DN, Folksam, ASSA ABLOY,
Schibsted och Svenska Spel.

tionellt. Den globala gamifica-

I det rådande media- och
tionmarknaden beräknas växa Under vintern har vi även förstärkt
annonsklimatet räcker det
från drygt 2 miljarder dollar på säljsidan med en ny säljare
inte längre att bara synas med
2017 till knappt 20 miljarder
och i samband med det dessuhjälp av annonser och banners.
dollar 2023*.
tom granskat och optimerat säljDagens mottagare kräver delprocesserna, något som vi tror
tagande, dialog och ett levande
kommer att märkas och ge effekt
innehåll, vilket är anledningen
till att många företag ägnar sig allt mer åt content marketing och framförallt under den andra hälften av räkenskapsåret. Bland
native advertising – två begrepp som handlar om att erbjuda ett annat har vi upprättat en skräddarsydd säljstrategi för produkten
attraktivt innehåll med mer subtil varumärkesnärvaro. För detta Academy Online – en utbildnings- och certifieringsprodukt som vi
passar våra quiztjänster perfekt. Vi ser också en stor förändring i tror mycket på. Produkten har funnits i vårt produktutbud under
företagens förståelse för detta samt förståelsen för vilken effekt ett par år, men vi kommer efter sommaren att lägga ett större
fokus på insäljningen av just Academy Online.
som gamification kan ge.
Även i MillionMind ser framtiden ljus ut. Tiden
sedan årsskiftet har, i enlighet med vad som tidigare har
utlovats, framförallt präglats av utveckling på bred front och
åtgärder för att bolaget ska kunna ta nästa steg – såväl tekniskt
som försäljningsmässigt.

Vi är inte heller uteslutande digitala, utan vi smyglanserade förra
hösten vår pubquizprodukt, där man som restaurang prenumererar på pubquizer från oss – skrivna av våra frågeexperter. Under
våren förändrade vi några detaljer i upplägget och nylanserade
den produkten tidigare i höstas, strax innan den
* Detaljerad branschrapport från Mordor Intelligence, april 2018
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ordinarie pubquizsäsongen inleddes runtom i Sverige. Pubquizintresset har fått ett rejält uppsving de senaste åren och allt fler
restauranger väljer att erbjuda pubquiz. Dock är det tidsödande
att sätta ihop quizer, och svårt om man saknar erfarenheten, och
redan idag anlitar många restauranger externa och dyra resurser
av den anledningen. Vi tror att vi är ensamma i Sverige om vår
prenumerationsmodell och har goda förhoppningar om att fylla
en nisch på marknaden, med tanke på att vi kan erbjuda ett klart
mer prisvärt alternativ utan att erbjuda sämre kvalitet på frågor
och quizupplägg.
Konkurrenter
Googlar man “quiz service” får man upp en hel del varianter på
ofta ganska enkla och dåliga tjänster. Men det har kommit några
starka spelare under de senaste två-tre åren där vi bl.a. kan se
följande: Riddle, Snap App, Playbuzz, Apester, Quiz Revolution,
Qzzr och Outgrow, som alla har någon form av quiztjänst men
med lite olika inriktningar. De flesta skiljer sig från MillionMind då
vi fokuserar mer på gamification som skapar mer engagemang
och en rikare upplevelse. En annan styrka vi har är att vi endast
fokuserar på quizdelen och gör den riktigt vass.

Våra affärsmodeller
LICENSER
Uppdragsgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt enligt
Brons, Silver & Guld-modell och administrerar själv sina
kampanjer och har egen inloggning till vår IT-plattform.
KAMPANJER
Kundanpassade kampanjer utan tillgång till egen inloggning där vi erbjuder design, utformning och innehåll.
SPECIALLÖSNINGAR
Anpassade lösningar i form av teknisk utveckling.
PLUG-IN
Förenklad version i WordPress för eget användningsområde. Global täckning.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi står inför en
oerhört spännande tid, både för MillionMind och koncernen i
stort. Den nya plattformen kommer att bli något alldeles extra,
både för våra licenskunder och de användare som spelar våra
quizer, och med denna konkurrensfördel så är tiden inne för att
ta nästa steg, eller kanske nästa rejäla kliv, i bolagets utveckling. Vi hoppas att ni vill följa med oss på denna nya etapp på
resan.
Några av våra produkter:
Quiz Widget - flaggskeppet och standardprodukt
Förpacka det du vill säga på ett roligt och inspirerande sätt med
gamification som verktyg. Aktivera mottagarna och skapa det
som är så avgörande: Engagemang.

Intranet Quiz
Vill ni öka aktiviteten på ert intranät? Förpacka statistik och information på ett mer levande sätt? Få fler engagerande och välinformerade medarbetare?

Native Quiz
Öka exponeringstiden markant, samla in leads och krydda ert
native-innehåll med något som engagerar, utmanar och uppmuntrar till viral spridning.

Academy Quiz
Certifiera och utbilda medarbetare, återförsäljare och leverantörer online på ett lustfyllt, effektivt och smidigt sätt, oavsett
var de befinner sig.
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Red Reserve Entertainment i korthet
Styrelse och VD
Styrelsen i REDENT utgörs i nuläget av Klas Åström (styrelseordförande), Lars Sjögrell (styrelseledamot), Joel Almstedt (styrelseledamot) och Lars Uggla (styrelseledamot). VD är Olav Törnblom.
Samtliga styrelseledamöter och VD kan nås via Bolagets adress.
Verksamheten utgår ifrån Stockholm.
Övriga upplysningar om styrelse och VD
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens
arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande
direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl
arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets
styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas
direkt av Bolagets styrelse.
Det föreligger inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-,
lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande
befattningar i REDENT och det finns inte heller några andra fysiska
eller juridiska personer som är inblandade i Nyemissionen som har
ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.
Det finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande
befattningshavare har heller dömts i bedrägerirelaterade mål
under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud
under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa
personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att
ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha
ledande eller övergripande funktioner i företag. Ingen av styrelsens
ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste
fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller
satts under konkursförvaltning.
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Styrelsens försäkran
Detta memorandum har upprättats av styrelsen för
Red Reserve Entertainment (publ) med anledning av
företrädesemission i bolaget. Styrelsen i bolaget är ansvarig för innehållet i memorandumet.
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat
som skulle påverka dess innebörd.

Styrelse
Klas Åström, född 1959
Styrelseordförande
Klas Åström (född 1959), är utbildad civilekonom. Klas har de senaste 30 åren haft
ledande befattningar inom ekonomi och finans i börsnoterade företag. Klas är CFO i
Image Systems AB, han är även styrelseordförande i Svenska Elektronikintressenterna AB samt styrelseledamot i bland annat RemaSawco AB, RemaSawco OY, Image
Systems Nordic AB.
Antal aktier: 260 300 st,

Lars Sjögrell, född 1963
Styrelseledamot
Lars Sjögrell (född 1963), är tidigare journalist, med erfarenhet från kvälls- och
morgontidningar och nyhetsbyrå. Sedan 1990 är Lars verksam som pr-konsult. År
1999 grundade Lars pr-byrån Perspective Communication AB med flera uppdrag
som IR-, PR- och presschef för både noterade och onoterade bolag. Lars är även
styrelseledamot i Posifon AB och i de egna bolagen Perspective Communication AB
och Perspective Holding AB. Lars har via uppdrag varit verksam och arbetat med
kommunikation inom esport sedan 2016.

Joel Almstedt, född 1975
Styrelseledamot
Joel Almstedt (född 1975), är civilingenjör och har studerat industriell ekonomi med
inriktning mot IT och finansiell ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola. Joel har
sedan 2006 varit på IT- och managementkonsultbolaget InfoTech Group och ansvarar idag för bolagets konsultverksamhet. Tidigare befattningar, förutom flera
år inom online- och dataspelindustrin, inkluderar olika åtaganden inom bank- och
försäkringsbranschen både som konsult och som anställd.
Antal aktier: 6 287 st

Lars Uggla, född 1949
Styrelseledamot
Lars Uggla (född 1949), är civilekonom och har studerat vid Handelshögskolan i
Stockholm. Lars har sedan 1990 ägt och drivit företaget Lokalrevisioner AB, som har
arbetat som konsulter inom områdena hyresförhandlingar, moms och skatt med
speciell inriktning mot kommuner och kommunalägda bolag.
Antal aktier: 80 097 st
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Ledande befattningshavare och revisor
Olav Törnblom, född 1979
VD, Red Reserve Entertainment
VD, MillionMind
Olav Törnblom (född 1979), är medieingenjör, utbildad på KTH Medieteknik. Olav
har arbetat operativt i Bolaget sedan 2008, varav åtta år som VD för MillionMind.
Olav har en bred kompetens och har under åren ansvarat för bland annat IT och
gamification, sälj, webbdesign och affärsutveckling. Olav har även byggt och
utformat quizplattformen Quiz Widget från grunden samt varit drivande i utvecklingen genom åren.
Antal aktier: 5 555 st

Patrik andersson, född 1979
VD, Red Reserve AB
Patrik Andersson 39 år. Har jobbat med esport i ca 10 år med början med Orbit
Esport som senare köpte Red Reserve. Har även bakgrund som sponsringsansvarig
för PCB AB. Patrik har en stor passion för esport och har sett hur den har växt med
åren.

Revisor
Bolagets revisor informeras löpande om Bolagets verksamhet bland annat genom
regelbundna möten med bolagets styrelse. Revisorn lämnar löpande synpunkter
och rekommendationer till Bolagets styrelse och ledning.
Bolagets revisor är Stefan Persson, Convensia Revision med adress Hammarby Kaj
18, 120 30 Stockholm.
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
Aktien och aktiekapitalet
REDENTs aktier är sedan den 1 juni 2008 upptagna till handel på
handelsplattformen Spotlight. Aktiens ISIN-kod är SE0007158902.
Sista betalkurs för Bolagets aktie per den 29 oktober 2018 var
2,34 SEK, motsvarande ett börsvärde om cirka 20,5 MSEK.
Aktiekapitalet i REDENT ska enligt bolagsordningen utgöra lägst
4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara
lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 stycken. Registrerat aktiekapital uppgick vid datum för Memorandumet till 8 785 580 SEK,
fördelat på 8 785 580 aktier. Kvotvärde är 1 SEK. Aktierna har
emitterats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. Alla aktier är fullt betalda.
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103
97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller därför inga fysiska
aktiebrev. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format. Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm.
Kontoförande institut är Euroclear Sweden AB.
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en
röst på bolagsstämman och berättigar till lika stor utdelning
och till eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan
dock besluta om undantag härifrån. För att förändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolagsstämma. Villkoren för att
ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag.
Aktierna kan fritt överlåtas. Bolagets aktier är inte föremål för

erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler.
Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av någon tredje part. Det finns, utöver
vad som anges nedan under Teckningsoptioner, inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i
Bolaget framöver.
Emissionsbeslut
Bolagets styrelse beslutade den 9 november 2018, med stöd av
årsstämmans bemyndigande från den 25 maj 2018, om Nyemissionen av högst 5 271 348 aktier.
Aktiekapitalets utveckling
Bolagets aktiekapital uppgick vid datum för Memorandumet till
8 785 580 SEK, fördelat på 8 785 580 aktier. Nedan tabell visar
aktiekapitalets utveckling under de senaste åren.
Utspädning
Vid full teckning i Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med
5 271 348 aktier, vilket motsvarar en ökning med 59,6 procent.
Detta motsvarar en utspädning om högst 37,5 procent av det totala antalet aktier och röster för en aktieägare som inte utnyttjar
sina teckningsrätter. Med utspädning avses här antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier vid fullteckning efter att Nyemissionen registrerats. efter att Nyemissionen registrerats.

År	Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital

2016

Nyemission

6

333 120

1 998 720,00

1 998 720

11 992 320,00

2017

TO

6

260 320

1 561 920,00

2 259 040

13 554 240,00

2017

Minskning

1

-

-11 295 200,0

2 259 040

2 259 040,00

2017

Nyemission

1

2 259 040

2 259 040,00

4 518 080

4 518 080,00

2018

Nyemission

1

3 117 500

3 117 500,00

7 635 580

7 635 580,00

2018

Nyemission

1

1 150 000

1 150 000,00

8 785 580

8 785 580,00
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Ägarförhållanden
Större ägare per den [30 juni 2018]
REDENT hade totalt 555 aktieägare per den 30 september 2018. Nedan följer en förteckning över de tio största aktieägarna per den 30
september 2018 och deras innehav med de förändringar som är kända för Bolaget därefter.

Namn			

Kapital %

Röster %

Danica Pension		

1 317 851

15.00

Love Carlsson		

992 222

11,29

Östen Carlsson		

886 709

10,09

Ola Lidström		

350 000

03,98

Large AB			

308 072

03,51

Battleriff Gaming ABS		

300 000

03,41

Anders Wall		

300 000

03,41

Stearpoint Business Consulting Ltd

269 187

03,06

Svenska Elektronikintressessenterna

260 300

02,96

Abakos AB			

250 000

02,85		

Totalt antal aktier		

8 785 580

100
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Teckningsoptioner
Teckningsoptioner av serie TO 1
Efter beslut på årsstämman den 7 maj 2015 erbjöds nyckelpersoner och ledande befattningshavare i REDENT att förvärva
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom
REDENTs dotterbolag QP Games AB, (”Dotterbolaget”), varefter
Dotterbolaget överlät teckningsoptionerna till nyckelpersoner
och ledande befattningshavare (”Deltagarna”). För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlät till Deltagarna betalade
Deltagarna en premie per option motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionen per överlåtelsedatum enligt Black &
Scholes.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget,
till en kurs motsvarande 200 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Spotlight, under
en period om 5 dagar före årsstämman 2015. Totalt emitterades
200 000 teckningsoptioner. Till följd av emissionen kan REDENTs
aktiekapital komma att öka med högst 1 200 000 SEK och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 200 000.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum
under perioden från och med den 30 september 2016 till och med
den 31 december 2018. De 200 000 teckningsoptioner av serie
TO 1 som överlåtits motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,2
procent av antal aktier och röster. Med utspädning avses här den
andel de nya aktierna skulle ha utgjort av det totala antalet aktier
efter utnyttjande om utnyttjande skulle ske vid datum för Memorandumet.
Teckningsoptioner av serie TO 15
Genom beslut på årsstämman den 25 maj 2018 beslutade Bolaget att erbjuda nuvarande och framtida ledande befattningshavare (på förslag av styrelsen) och styrelseledamöter (på förslag
av aktieägaren Battleriff AB) möjlighet att förvärva teckningsoptioner i Bolaget. Totalt emitterades 700 000 teckningsoptioner.
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom REDENTs dotterbolag QP Games AB, (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget kan därefter
överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter i koncernen (”Deltagarna”) till ett vederlag
motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med
tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny
aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 200 procent av den
volymviktade medelkursen under perioden 4 juni 2018 till och
med den 15 juni 2018. Teckning av aktier kan ske under tiden från
och med den 1 juli 2021 till och med den 1 december 2021. De 700
000 teckningsoptioner av serie TO 2018/2021 som kan komma att
överlåtas motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,3 procent
av antal aktier och röster. Med utspädning avses här den andel
de nya aktierna skulle ha utgjort av det totala antalet aktier efter
utnyttjande om utnyttjande skulle ske vid datum för Memorandumet.
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Aktieägaravtal och aktieägarföreningar
Såvitt styrelsen för REDENT känner till finns inte några aktieägaravtal, aktieägarföreningar eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget.
Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över
Bolaget förändras.
Vinstutdelning
Bolagets samtliga aktier berättigar till lika rätt till utdelning.
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även
avse annat än pengar. Utbetalning av kontant utdelning sker genom Euroclear. Bolaget innehåller inte källskatt på utdelningen
utan detta görs av Euroclear för fysiska personer skatterättsligt
hemmahörande i Sverige som är direktregistrerade ägare samt
av förvaltaren för fysiska personer skatterättsligt hemmahörande
i Sverige som är förvaltarregistrerade ägare. Källskatten uppgår
till 30 procent. För juridiska personer innehålls ingen källskatt.
Avstämningsdagen för rätten att erhålla utdelning får inte infalla
senare än dagen före nästa årsstämma. Om aktieägare inte kan
nås kvarstår aktieägarens fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare
bosatta utanför Sverige sker utdelning på samma sätt som för
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk
kupongskatt.
Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås
eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. REDENT har ingen
utdelningspolicy.

Legala frågor och övrig information
Bolagsinformation

Firmanamn

Red Reserve Entertainment AB (publ)

Handelsbeteckning
Säte och hemvist
Organisationsnummer

REDR
Stockholms län, Stockholm kommun
556588-3229

Datum för bolagsbildning

2000-03-09

Datum när bolag startade sin verksamhet

2000-03-09

Land för bolagsbildning
Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress
Bysistorget 8/Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm
Telefon
0046 86 67 32 20
Hemsida
www.redreserveentertainment.com
REDENT är ett koncernmoderbolag med tre dotterbolag: Million Mind Sweden Technology AB och Red Reserve AB samt det
vilande bolaget QP Games AB. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen. Totalt har koncernen, förutom anställda spelare i Red
Reserve, 11 anställda.
Utöver Spotlights noteringsavtal, ska Bolaget bland annat följa
aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument, i relevanta delar.
Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen
vara att utveckla, försälja, licensiera eller på annat sätt överlåta
rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade produkter
och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade
skicklighetsspel för allmänheten, och i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande
och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.
Immateriella tillgångar
Alla immateriella rättigheter och all mjukvara i MillionMinds
quizplattform ägs till 100 procent av MillionMind.
Väsentliga avtal
Förvärv av Red Reserve AB
Bolaget förvärvade i början av 2018 esportbolaget Red Reserve
AB med tillträde den 1 mars 2018. Säljare var Battleriff Gaming
AB, med huvudägaren Jonas Sjögren, även huvudägare i Spotlight-noterade Storytel. Förvärvet betalades med 6 000 000 SEK i
form av en revers som kvittades mot 3 000 000 nyemitterade aktier i REDENT till kursen 2 SEK per aktie. Kursen baserades på REDENT-aktiens kurs vid ingåendet av LOI och har avrundats uppåt.
Battleriff fick därmed ett initialt ägande om 40 procent i REDENT.
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Låneavtal
I samband med förvärvet av CS:GO laget (se mer under avsnitt
”Nulägesstatus”), upptog Bolaget under våren 2018 ett lån om totalt 2,0 MSEK från totalt fyra olika långivare med en årlig ränta om
5 procent. Lånen förfaller den 1 juni 2019. Borgenären äger rätt
att, i stället för återbetalning av kapitalbelopp och upplupen ränta,
begära att lånebeloppet återbetalas genom kvittningsemission i
REDENT till samma kurs och villkor i övrigt som gäller för senast
genomförda, eller vid kvittningstidpunkten pågående, emission.
För att säkerställa finansieringen och för att kunna genomföra
ytterligare spelarförvärv innan Nyemissionen genomförs har Bolaget i november 2018 tagit ett kortsiktigt lån om 2,5 MSEK från
en extern finansiär. Lånet löper med en ränta om 2,5 procent per
månad. Lånet ska återbetalas så snart likvid från Nyemissionen
inkommit men senast den 31 januari 2019.
Likviditetsgarant
REDENT har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjades den 21
mars 2018. Mangold Fondkommission har förbundit sig, såsom
likviditetsgarant, att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Bolagets aktie samt tillse att
det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg
spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.
Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några transaktioner mellan Bolaget och
närstående till Bolaget.
Tvister
REDENT har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana
som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under
de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning
eller resultat.

Utfästelse om lock-up
[Inväntar information från Corpura]
Försäkringar
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är
tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
Tillgängliga handlingar
Kopior av följande dokument finns under hela detta Memorandums giltighetstid tillgängliga på REDENTs kontor med adress
Bysistorget 8/Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm, på ordinarie
kontorstid under vardagar:
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
• Årsredovisningar för 2016 och 2017 som via hänvisning har
införlivats till detta Memorandum
• Delårsrapport för perioden januari–juni 2017 samt januari–
juni 2018 som via hänvisning har införlivats till detta Memorandum

Finansiell översikt
Om den finansiella översikten
I nedanstående avsnitt redovisas den historiska finansiella utvecklingen för REDENT för räkenskapsåren 2016 och 2017. Informationen för räkenskapsåren 2016 och 2017 är hämtad från
REDENTs reviderade årsredovisningar för 2016 och 2017. Årsredovisningarna har, inklusive redovisningsprinciper och andra
tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser, införlivats i detta
Memorandum genom hänvisning. Informationen för perioderna
januari–juni 2017 samt januari–juni 2018 är hämtad från Bolagets delårsrapporter för dessa perioder, vilka har införlivats i
Memorandumet genom hänvisning. Delårsrapporterna har inte
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
Årsredovisning för 2016 och 2017 samt delårsrapporterna för januari-juni 2017 och 2018 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. REDENET
tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Vänligen observera att förvärvet av Red Reserve endast är konsoliderat i delårsrapporten för januari-juni 2018, från och med
1 mars 2018, och inte i den övriga historiska finansiella rapporteringen.
Vänligen notera att detta Memorandum innehåller sådan finansiell information som är offentliggjord per datum för Memorandumet. Bolaget kommer att offentliggöra delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018 den 23 november 2018, det vill
säga under teckningstiden (som löper 20 november – 5 december
2018). För det fall en investerare gjort en anmälan om teckning
före tidpunkten för offentliggörande av REDENTs delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 september 2018, har denne rätt att
återkalla sin anmälan till och med den 27 november 2018 (det vill
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säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av delårsrapporten). Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
eller till info@hagberganeborn.se). Investerare som har tecknat
via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse.
Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne
ej vidta några åtgärder.
Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se
nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper.
Införlivade dokument ska läsas som en del av Memorandumet.
Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida (www.redreserveentertainment.com).

Införlivas via hänvisning
• Årsredovisning 2016-01-01 – 2016-12-31
• Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31
• Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30
• Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Finansiell översikt
Koncernens resultaträkning i sammandrag
RESULTATRÄKNING
KSEK

Jan-jun 2018*

Nettoomsättning

Jan-jun 2017*

Helår 2017

Helår 2016

1 942

849

1 468

1 734

Övriga rörelsekostnader

-3 253

- 1 098

-1 891

-1 806

Personalkostnader

-1 446

-1 359

-2 456

- 1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-2 757

-1 608

-2 879

-1 831

				
Avskrivningar och nedskrivningar

-696

-513

-1 038

-936

-3 453

-2 121

-3 917

- 2 767

5

-18

-44

-70

-3 448

-2 139

-3 961

-2 837

Betald skatt		

-

-

-

-2 139

-3 961

-2 837

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

* Delårssiffrorna är inte granskade av Bolagets revisor.
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-3 448

-

Koncernens Balansräkning i sammandrag
BALANSRÄKNING
KSEK

2018-06-30*

2017-06-30*

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR 					
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar

7 283

1 496

1 107

1 841

Summa anläggningstillgångar

7 283

1 496

1 107

1 841

Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar

197

124

334

-

Övriga fordringar

329

56

444

35

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

858

550

353

458

Likvida medel

400

237

1 814

436

Summa kortfristiga fordringar

1 784

967

2 945

929

SUMMA TILLGÅNGAR

9 067

2 463

4 052

2 769

					
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital

5 641

788

2 894

1 457

Kortfristiga skulder					

14Leverantörsskulder

1 006

711

441

344

1 779

412

312

768

641

552

405

200

Summa kortfristiga skulder

3 426

1 675

1 158

1 312

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 067

2 463

4 052

2 769

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

* Delårssiffrorna är inte granskade av Bolagets revisor.
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Kassaflödesanalys i sammandrag
KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

2018-06-30*

2017-06-30*

2017-12-31

2016-12-31

- 2 975

-1 717

-2 743

-1 861

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

				
Förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 051

126

-972

576

-924

-1 591

-3 715

-1 285

				
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Operativt kassaflöde

-490

-170

-305

-330

-1 414

-1 761

-4 020

-1 615

					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-

1 562

5 398

1 804

-1 414

-199

1 378

189

					
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
* Delårssiffrorna är inte granskade av Bolagets revisor.

14

29

1 814

436

436

247

400

237

1 814

436

NYCKELTAL
REDENT presenterar vissa finansiella mått i Memorandumet
som inte definieras enligt de redovisningsprinciper som Bolaget
tillämpar. REDENT anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare då de möjliggör utvärdering
av Bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med
mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska
därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt
de redovisningsprinciper Bolaget tillämpar.

Uppgifterna avseende nyckeltal nedan har, om inte annat anges,
inte varit föremål för revision, men har beräknats utifrån siffror
hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar avseende
2017 och 2016 samt från de icke reviderade, icke översiktligt
granskade delårsrapporterna avseende delårsperioden januari–
juni 2018 samt januari– juni 2017.

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

2016-12-31

1 942

849

1 468

1 734

-1 608

-2 877

-1 831

-3 453

-2 121

-3 915

-2 767

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

neg

Räntabilitet på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

62

32

71

53

Resultat per aktie, SEK

-0,52

-1,00

-1,54

-1,55

Resultatet aktie efter utspädning, SEK

-0,52

-1,00

-1,54

-1,55

Operativt kassaflöde per aktie, SEK

-0,21

-0,83

-1,57

-0,88

0,74

0,34

0,64

0,73

Genomsnittligt antal aktier, MSEK

6,596

2,128

2,570

1,832

Utgående antal aktier, MSEK

7,636

2,259

4,518

1,999

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK
Rörelseresultat (EBIT), KSEK

Soliditet, %

Eget kapital per aktie, SEK

* Delårssiffrorna är inte granskade av Bolagets revisor.
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-2 757

Förklaring till nyckeltal som inte definieras
enligt de redovisningsprinciper som Bolaget
tillämpar
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen (summan
av Bolagets tillgångar, vilket även motsvarar summan av eget kapital och skulder). Nyckeltalet visar hur stor andel av Bolagets
tillgångar som finansierats med eget kapital och kan vara till stöd
vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antalet aktier före utspädning,
baserat på genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt dividerat med antalet aktier efter utspädning,
baserat på genomsnittligt antal aktier.
Operativt kassaflöde per aktie
Operativt kassaflöde dividerat med antal aktier före utspädning,
baserat på genomsnittligt antal aktier.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat (EBIT) i relation till nettoomsättningen. Måttet
visar den löpande verksamhetens lönsamhet efter avskrivningar.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Visar resultat i
förhållande till investerat kapital.
Utgående antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens slut.
Kommentarer på den finansiella utvecklingen
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen
avser 1 januari till 30 juni 2018 och 2017 samt räkenskapsåren
2017 och 2016. Informationen ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald historisk finansiell information”. Siffror inom parentes
avser motsvarande period föregående år.
Intäkter och resultat
Väsentliga händelser och jämförelse mellan perioderna 1 januari till 30 juni 2018 och 1 januari till 30 juni 2017
Bolagets intäkter ökade med 1,1 MSEK till 1,9 MSEK för perioden
1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 0,8 MSEK
samma period 2017. Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar
ökade med 2,3 MSEK till 4,7 MSEK jämfört med 2,4 MSEK för
samma period 2017. Ökningen beror främst på förvärvet av Red
Reserve AB. Rörelseresultatet för perioden uppgick -3,5 MSEK,
vilket är en försämring med 1,4 MSEK jämfört med -2,1 MSEK
under 2017. Försämringen berodde främst på förvärvet av Red
Reserve AB. Periodens resultat uppgick till -3,4 MSEK, jämfört
med -2,1 MSEK 2017, en försämring om 1,3 MSEK. Försämringen
är helt beroende på förvärvet av Red Reserve AB.
Väsentliga händelser och jämförelse mellan perioderna 1 januari till 31 december 2017 och 1 januari till 31 december 2016
Bolagets intäkter minskade med 0,2 MSEK till 1,5 MSEK för
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perioden 1 januari till 31 december 2017, jämfört med 1,7 MSEK
samma period 2016. Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar
ökade med 0,8 MSEK till 4,4 MSEK jämfört med 3,6 MSEK för
samma period 2016. Ökningen beror främst på ökade personalkostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgick -3,9 MSEK,
vilket är en försämring med 1,1 MSEK jämfört med -2,8 MSEK
under 2016. Försämringen berodde främst på lägre intäkter samt
högre personalkostnader. Periodens resultat uppgick till -4,0
MSEK, jämfört med -2,8 MSEK 2016, en försämring om 1,2 MSEK.
Finansiell ställning
Väsentliga händelser och jämförelse mellan 30 juni 2018 och
30 juni 2017
Bolagets balansomslutning per den 30 juni 2018 uppgick till 9,1
MSEK jämfört med 2,5 MSEK den 30 juni 2017. Totala anläggningstillgångar uppgick till 7,3 MSEK den 30 juni 2018 jämfört med 1,5
MSEK den 30 juni 2017. Ökningen] berodde främst på förvärvet
av Red Reserve AB. Totala omsättningstillgångar ökade med 0,8
MSEK, från 1,0 MSEK den 30 juni 2017 till 1,8 MSEK den 30 juni
2018. Ökningen berodde främst på ökade upplupna intäkter och
ökade likvida medel Kortfristiga skulder uppgick till 3,4 MSEK
den 30 juni 2018 jämfört med 1,7 MSEK, där ökningen främst
förklaras av ökade leverantörsskulder och övriga skulder. Eget
kapital ökade med 4,8 MSEK från 0,8 MSEK den 30 juni 2017 till
5,6 MSEK den 30 juni 2018.

Väsentliga händelser och jämförelse mellan 31 december 2017
och 31 december 2016
Bolagets balansomslutning per den 31 december 2017 uppgick
till 4,0 MSEK jämfört med 2,8 MSEK den 31 december 2016. Totala anläggningstillgångar uppgick till 1,1 MSEK den 31 december 2017 jämfört med 1,8 MSEK den 31 december 2016. Minskningen berodde främst på avskrivningar om 1,0 MSEK. Totala
omsättningstillgångar ökade med 2,0 MSEK, från 0,9 MSEK den
31 december 2016 till 2,9 MSEK den 31 december 2017. Ökningen
berodde främst på ökade likvida medel. Kortfristiga skulder uppgick till 1,1 MSEK den 31 december 2017 jämfört med 1,3 MSEK
31 december 2016, där minskningen främst förklaras av lägre
övriga kortfristiga skulder. Eget kapital ökade med 1,4 MSEK från
1,5 MSEK den 31 december 2016 till 2,9 MSEK den 31 december
2017.
Kassaflöde
Väsentliga händelser och jämförelse mellan perioderna 1 januari till 30 juni 2018 och 1 januari till 30 juni 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital för perioden 1 januari till 30 juni 2018 uppgick
till -3,0 MSEK jämfört med -1,7 MSEK samma period 2017 och
påverkades främst av ett försämrat rörelseresultat. Förändringen av rörelsekapital för perioden 1 januari till 30 juni 2018 uppgick till 2,1 MSEK jämfört med 0,1 MSEK samma period 2017
och påverkades främst av en förändring av kortfristiga skulder.
Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
således till totalt -0,9 MSEK för perioden 1 januari till 30 juni
2018 och -1,6 MSEK för samma period 2017. Kassaflöde använt
för investeringar uppgick till 0,5 MSEK jämfört med 0,2 MSEK för
samma period 2017. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
minskade till 0,0 MSEK jämfört med 1,6 MSEK för samma period
2017. Kassaflödet för perioden 1 januari till 30 juni 2018 uppgick

till -1,4 MSEK jämfört med -0,2 MSEK för samma period 2017, en
minskning med 1,2 MSEK.

Väsentliga händelser och jämförelse mellan perioderna 1 januari till 31 december 2017 och 1 januari
till 31 december 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital för perioden 1 januari till 31 december 2017 uppgick till -2,7 MSEK jämfört med -1,9 MSEK samma period 2016
och påverkades främst av ett försämrat rörelseresultat. Förändringen av rörelsekapital för perioden 1 januari till 31 december
2017 uppgick till -1,0 MSEK jämfört med 0,6 MSEK samma period
2016 och påverkades främst av en förändring av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. Det totala kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick således till totalt -3,7 MSEK för
helåret 2017 och -1,3 MSEK för helåret 2016. Kassaflöde använt
för investeringar uppgick till -0,3 MSEK jämfört med -0,3 MSEK
för samma period 2016. Kassaflödet från finansieringsverksamheten ökade till 5,4 MSEK jämfört med 1,8 MSEK för samma period 2016. Kassaflödet för perioden 1 januari till 31 december 2017
uppgick till 1,4 MSEK jämfört med 0,2 MSEK för samma period
2017, en ökning med 1,2 MSEK.
Begränsning i användandet av kapital
Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.
Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning
inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone tolv
månader framåt i tiden räknat från dateringen av Memorandumet. Bolaget räknar med att 5 MSEK behövs för driften under de
kommande tolv månaderna. För att tillföra Bolaget rörelsekapital
genomförs nu en nyemission om cirka 10,5 MSEK. Härigenom
säkerställs Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att driva
den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst tolv månader framåt. REDENT har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,9 MSEK. Bolaget har därutöver
erhållit garantiåtaganden om 4,4 MSEK. Dessa åtaganden har
dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller
liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och Bolaget därmed inte tillförs tillräckligt
med rörelsekapital kan Bolaget komma att undersöka alternativa
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning,
bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än
beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Materiella anläggningstillgångar
REDENT innehar inga befintliga och/eller planerade materiella
anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. Bolaget har inte några inteckningar eller belastningar på
sina tillgångar.
Väsentliga finansiella förändringar
I juli 2018 genomförde Bolaget en riktad nyemission som tillförde
Bolaget 2,7 MSEK före emissionskostnader.
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten
i REDENT. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker
vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade
med de värdepapper som genom detta Memorandum erbjuds till
försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning
och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer
kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i detta Memorandum tillsammans med
en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolaget
Finansieringsbehov och rörelsekapital
Bolaget kan komma att vara i behov av ytterligare kapital framgent. REDENT är under uppbyggnad och förväntas växa, vilket
för med sig ett ökat behov av rörelsekapital. Det finns en risk att
Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att
finansiera sin löpande rörelse. Det finns även en risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas.
Nyckelpersoner och medarbetare
Möjligheterna att behålla och rekrytera korrekt mix av kompetenser påverkar REDENTs möjlighet att vara konkurrenskraftigt.
Red Reserve är beroende av att kunna behålla sina spelare och
måste hitta rätt drivkrafter för att motivera och engagera spelarna. REDENT har nyckelpersoner vars branschkompetens är av
stor betydelse för Bolagets marknadsposition. Det finns en risk
att Bolaget inte kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, vare sig i företagsledningen eller i den operativa delen,
varvid Bolaget kan komma att möta svårigheter att upprätthålla
eller utveckla verksamheten.
Kunder
Om marknaden inte accepterar Bolagets produktutvecklingar
och inte finner dem tillräckliga finns en risk för negativa konsekvenser för Bolaget i form av uteblivna intäkter.
Konjunkturutveckling och valutarisk
Det finns en risk att externa faktorer såsom inflation, valuta- och
ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer har inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Det finns även risk att Bolagets framtida
intäkter och aktievärdering påverkas negativt av dessa faktorer,
vilka står utom Bolagets kontroll.
Politisk risk
Bolaget arbetar för att vara verksamt i Sverige och erbjuda produktområden som kan användas globalt. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser. Bolaget kan
också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska
beslut. Det finns en risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
Marknadstillväxt
Bolaget planerar att expandera under de kommande åren genom
att lansera flera kommunikationsverktyg och därigenom skapa
ökade intäkter. Skulle Bolaget besluta sig för att växa genom
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förvärv av andra företag finns det risk att synergieffekter inte uppnås. Det finns risk att en snabb tillväxt medför problem på det
organisatoriska planet. Det finns risk att svårigheter att rekrytera
rätt personal uppstår och det finns även risk att svårigheter uppstår avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

Aktieförsäljning
[Det föreligger inget åtagande från större aktieägare i REDENTs
aktie att inte avyttra mindre eller större poster. Därmed föreligger
en risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier och ägandet skiftar över till
andra grupperingar av ägare.]

Utvecklingskostnader
Bolaget kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sina verksamhetsområden. Tidsoch kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att
på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en
planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Kursrisker
Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en
investering är förknippad med hög risk, såväl operativt som finansiellt, och att det inte finns några garantier för att aktiekursen
kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver
faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa
faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka.

Leverantörer/tillverkare
Bolaget har samarbete med leverantörer och tillverkare. Det finns
en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete
med Bolaget, vilket medför risk för en negativ inverkan på verksamheten. Det finns risk att Bolagets leverantörer och tillverkare
inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså
finns risk att en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli
mer kostsam och/eller tar längre tid än vad Bolaget beräknar.

Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga
garantier för att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden.

Konkurrenter
[En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med
stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av
försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet
som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma
sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad
konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. ]

Aktien
Risker relaterade till aktiehandel
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av
värdet på Bolagets aktier. REDENTs aktiekursutveckling är beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Bolagets verksamhet
utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ och värdet av en investering i Bolaget kan
försämras.
Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad.
Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad
likviditet i aktien kan medföra problem för en innehavare att sälja
sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i REDENT kan
säljas till ett för innehavaren acceptabelt pris vid varje tidpunkt.
Kontroll över Bolaget
Då Bolagets aktie är noterad och alla aktier är fritt omsättningsbara kan ägarstrukturen komma att förändras över tid. Det finns
en risk att nuvarande sammansättning av större aktieägare kan
komma att förändras i takt med Bolagets utveckling, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som
idag stakats ut av Bolagets styrelse.
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Risker förknippade med erbjudandet
Det finns en risk att Bolaget kan komma tvingas anpassa sitt behov av rörelsekapital, eller att söka ytterligare kapital, beroende
på den osäkerhet som därmed föreligger, dels sammanhängande
med möjligheterna att hitta ytterligare kapital, dels med till vilka
villkor detta kommer att ske. Det finns även en risk för att senare
nyemission kan komma att behöva göras till lägre kurs än den
som nu genomförs med eller utan företrädesrätt.
Psykologiska faktorer
Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Det finns en risk att Bolagets aktier påverkas på
samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas
på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och det finns en risk att
dessa påverkar Bolagets aktiekurs negativt.
Aktiekursens utveckling under pågående nyemission
I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande finns det en risk
att teckningsgraden såväl med som utan stöd av företrädesrätt
påverkas negativt.
Ej säkerställda teckningsförbindelser
[REDENT har ingått avtal med ett antal personer som kostnadsfritt förvärvat teckningsrätter i Nyemissionen i utbyte mot åtagande att utnyttja dessa teckningsrätter för teckning av aktier.
Ingångna teckningsåtaganden motsvarar cirka [X] procent av
Nyemissionens totala belopp. Dessa åtaganden är emellertid inte
säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av dem
som gjort åtaganden inte uppfyller dem. Det kan i så fall inverka
negativt på REDENTs finansiella ställning samt påverka värdet på
Bolagets aktie negativt.]
[Handel med teckningsrätter och BTA
Teckningsrätter kommer att handlas på Spotlight under perioden
från och med [datum] till och med den [datum] och handel med
BTA kommer att ske på Spotlight under perioden från och med
den [datum] till dess Bolagsverket har registrerat Nyemissionen
(vilket beräknas ske i omkring mitten av [datum]. Det finns risk
att det inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller att
tillräcklig likviditet inte kommer att finnas, vilket i sin tur rerar att

leda till att den som inte har möjlighet att utnyttja sina teckningsrätter drabbas av utspädning.]
Marknadsplats
Aktier som, likt REDENTs, är listade på en handelsplattform
omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som
är upptagna till handel på en reglerad marknad. Som en följd av
skillnader i de olika regelverkens omfattning, är en placering i
aktier som handlas på en handelsplattform mer riskfylld än en
placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

BOLAGSORDNING
Antagen vid extra bolagsstämman den 25 maj 2018
§ 1 Firma
Bolagets firma är Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms
län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla, försälja, licensiera eller på annat sätt
överlåta rättigheter till av bolaget eller dotterföretag utvecklade
produkter och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, och i övrigt även
idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16
000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 000 000 och högst till 16 000
000 aktier.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter
med högst tio (10) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs
årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har
hållits.
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av
bolagsstämman lägst en och högst två revisorer med eller utan
revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget
genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har
skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma
där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas
skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor
före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
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§ 8 Ärenden på årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden skall behandlas
på årsstämman.
1.
Val av ordförande vid stämman.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Godkännande av dagordning.
4.
Val av protokolljusterare.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernbalansräkning.
7.
Beslut om:
a)
Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b)
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden
9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10.
Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleant(er).
11.
Fasställande av principer förutseende av valberedning och i förekommande fall ersättningskommitte.
12.
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari–31 december.
§ 10 Deltagande på stämma
För att få delta i stämma skall ägare anmäla sig samt antalet
biträden hos bolaget för klockan 15:00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och heller inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet
biträden får högst vara två.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken
eller i förteckning enligt 4 kap 39 § i aktiebolagslagen (2005:551)
skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission,
ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens
företrädesrätt att deltaga i emissionen.
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare i Red Reserve äger företrädesrätt att teckna aktier i
nyemissionen i relation till tidigare innehav.
Fem (5) befintliga aktier i Red Reserve berättigar till teckning av
tre (3) nya aktier till en kurs om två (2) kronor per aktie.
Teckningsrätter
Aktieägare i Red Reserve erhåller för varje en (1) innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för
teckning av tre (3) ny aktier i Bolaget.
Teckningskurs
Teckningskursen är två (2) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”)
för rätt till deltagande i emissionen är den 16 november 2018.
Sista dag för handel i Red Reserves aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 14 november 2018. Första dag för handel i Red Reserve aktie utan rätt till
deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 15
november 2018.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under
tiden från och med den 20 november 2018 till och med den 5
december 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares
VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger
rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market
under perioden den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare
erhåller baserat på sina innehav i Red Reserve på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för
teckning och betalning senast den 5 december 2018 eller säljas
senast den 3 december 2018 för att inte förfalla värdelösa.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är registrerade i den av Euroclear för Red Reserves räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi,
särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan
stöd av teckningsrätte, följebrev samt teaser. Fullständig information i form av Informationsmemorandum kommer att finnas
tillgängligt på Red Reserves hemsidawww.redreserve.orgoch
Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.seför nedladdning.
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Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes
ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig
kontant betalning senast den 5 december 2018. Teckning genom
betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi
som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:
1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta
inbetalningsavin användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då
ej användas. Anmälan är bindande.
2.

Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för
teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller
avyttras, ska den särskilda anmälningssedeln användas
som underlag för teckning genom kontant betalning.
Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal
teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne
tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker
på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin ska
VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Vid ingivande av fler än en anmälningssedel från en
och samma tecknare kommer endast den senast erhållna
att beaktas. Särskild anmälningssedel kan erhållas från
Hagberg & Aneborn Fondkommission på nedanstående
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med
betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Hagberg
& Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00
den 5 december 2018. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Red Reserve är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds en teaser och ett följebrev innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen
och hänvisning till föreliggande Informationsmemorandum.
Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Red Reserve
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
i)I första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till hur många aktier som
tecknas med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre
än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller
inga aktier.
ii)I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt,
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att
tecknare som med tillämpning efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier, och
iii) I tredje och sista hand till emissionsgaranter i enlighet med
respektive garants garantiåtagande, dock att tecknare som med
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre
än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller
inga aktier
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som
finns att ladda ner från www.hagberganeborn.se. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda
senast klockan 15.00 den 5 december 2018. Anmälan är bindande.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan beaktande. Det är endast tillåtet att insända en (1)
anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. I det
fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer enbart den
sist erhållna att beaktas.
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning
av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och
i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är
registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera
att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för
erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd
med den bank/förvaltare som för kontot.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av
teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast
tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan.
Notera att det ej finns någon möjlighet att reglera beloppet från
angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit
tilldelning.
Den som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare
kommer att erhålla besked om tilldelning via respektive förvaltare.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika) och vilka äger rätt att teckna ak-
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tier i nyemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning
och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer inga teckningsrätter
att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Red Reserve till aktieägare i dessa länder.
Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket
omkring den 21 december 2018.
Handel i BTA
Handel i BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med
den 20 november 2018 fram till dess att emissionen registreras
hos Bolagsverket.
Leverans av aktier
Cirka sju dagar efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, omkring den
10 december 2018, kommer Red Reserves att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och anslås på Red Reserves hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras
av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Red Reserves vinst
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket
och att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear.
Aktiebok
Red Reserve är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,
SE-101 23 Stockholm, Sverige.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Red Reserve´s
hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Förlängning
Styrelsen i Red Reserve förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden samt tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och meddelas genom Red Reserves
gängse informationskanaler.

Garantier och teckningsförbindelser
Red Reserve har erhållit garanti- och teckningsförbindelser om
totalt 6 324 398 SEK motsvarande cirka 60 procent av emissonsbeloppet.
Handel i aktien
Aktierna i Red Reserve är upptagna till handel på Spotlight Stock
Market. Aktierna handlas under kortnamnet REDR och har ISINkod SE0007158902. De nya aktierna tas upp till handel i samband
med att omvandling av BTA till aktier sker vilket beräknas ske
omkring den 8 januari 2019.
Utspädning
Vid fullteckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier
i Bolaget ökar från 8 785 580 aktier till högst 14 056 928 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent
(beräknat som antalet nya akter till följd av nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad
nyemission).
Övrigt
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning
av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig
och tecknaren får inte återkalla en teckning av nya aktier, såtillvida inte annat följer av detta Informationsmemorandumeller av
tillämplig lag.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för
nya aktier kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer i sådant
fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto
som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till. Belopp under 100 SEK återbetalas ej per automatik. Ingen ränta kommer
att utbetalas för överskjutande belopp.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma
att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för
sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan
om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i
anspråk kommer i så fall att återbetalas.
Vänligen notera att detta Memorandum innehåller sådan finansiell information som är offentliggjord per datum för Memorandumet. Bolaget kommer att offentliggöra delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018 den 23 november 2018, det vill
säga under teckningstiden (som löper 20 november – 5 december
2018). För det fall en investerare gjort en anmälan om teckning
före tidpunkten för offentliggörande av REDENTs delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 september 2018, har denne rätt att
återkalla sin anmälan till och med den 27 november 2018 (det vill
säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av delårsrapporten). Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
eller till info@hagberganeborn.se). Investerare som har tecknat
via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse.
Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne
ej vidta några åtgärder.
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Adresser
Bolaget
Red Reserve Entertainment AB (publ)
Bysistorget 8/Hornsgatan 80
118 21 Stockholm
Besöksadress: som ovan
E-post: info@redreserveentertainment.com
Hemsida: (www).redreserveentertainment.com

Revisor
Convensia Revision
Hammarby Kaj 18
120 30 Stockholm

Finansiell rådgivare
Corpura Fondkommission AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
E-post: info@corpura.se

Legal rådgivare
Fredersen Advokatbyrå AB
Turning Torso
211 15 Malmö
Telefon: 040 – 10 97 90
E-post: info@fredersen.se

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124,
114 41 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
E-post: info@hagberganeborn.se

Garanter
Juridiska personer:
Abakos Aktiebolag, Karlavägen 23, 114 31 Stockholm.
CapMate Aktiebolag, Vilundavägen 17, 194 34 Upplands Väsby.
Eastbridge Capital AB, Grevgatan 70, 114 59 Stockholm.
Formue Nord Markedsneutral A/S, Nytorv 11 tr. 4, Aalborg, Danmark.
Fysiska personer:
Samtliga fysiska personer som ingått garantiåtaganden kan nås på Bolagets adress.
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Slutord
Red Reserve är det första noterade esport-bolaget i Skandinavien och har sedan noteringen haft en otrolig utvecklingskurva, en
kurva som inte visar några tecken på att plana ut. Esport-marknaden i stort är ännu i sin linda med stor potential och mycket ljusa
framtidsutsikter, vilket gör vetskapen om att vi är tidigt ute väldigt
angenäm.
Den ständigt växande kringindustrin runt esporten förankras i de
professionella esportlagen, vars inflytande enligt alla bedömare
kommer att öka markant. På sikt finns det goda chanser att esport-lagen och deras spelare åtnjuter samma stjärnstatus och
får dylika ekonomiska förutsättningar som de professionella fotbollslagen som konkurrerar i Champions League.
När vi genom MillionMind dessutom har en verksamhet i den tillika
globalt växande gamificationmarknaden är det svårt för ledningen
i Red Reserve Entertainment att inte ha stora förväntningar inför
framtiden och vi hoppas att bolagets aktieägare vill göra oss sällskap på denna kittlande och på många sätt nya resa som väntar
oss.

Olav Törnblom, VD
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