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Generell InformatIon
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlig-
het med lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. 
Prospektet har upprättats med anledning av att extra 
bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) 
(”Forestlight Entertainment” eller ”Bolaget”) den 23 
maj 2012 beslutat att godkänna styrelsens beslut från 
den 23 april 2012 om att genomföra en ökning av 
Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbju-
dandet”). Därutöver godkände bolagsstämman den 23 
maj 2012 styrelsens beslut av den 23 april 2012 att 
emittera ytterligare aktier villkorat av att Erbjudandet 
övertecknas (”Optionen”). Den 23 maj 2012 godkände 
extra bolagsstämma vidare styrelsens beslut av den 23 
april 2012 om nyemission av vederlagsfria tecknings-
optioner (”Teckningsoptionerna”). All information 
som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synner-
het med avseende på de specifika förhållanden som 
framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver 
vissa risker som en investering genom teckning av 
aktier i Forestlight Entertainment kan innebära. Utta-
landen om framtiden och övriga framtida förhållan-
den i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Forestlight 
Entertainment och är baserade på nuvarande mark-
nadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomar-
betade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, 
såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet. Forestlight Entertainments aktier är per 
dagen för detta Prospekt upptagna till handel på First 
North. First North är en alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. 
Den har inte samma juridiska eller kommersiella sta-
tus som en reglerad marknad. Bolag på First North 
regleras av First Norths regler och inte av de legala 
krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En 
placering i ett bolag som handlas på First North är 
generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag vars 
aktier handlas på en reglerad marknad. Forestlight 
Entertainments aktier handlas under kortnamnet 
FORE B. 

Varken Erbjudandet eller Optionen enligt Prospektet 
riktar sig, direkt eller indirekt till sådana personer 
vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till 
land där distributionen av Erbjudandet eller Optionen 
enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- 
eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk 
rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant 
land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier 
(”BTA”) eller de nya aktierna har registrerats eller 

kommer att registreras enligt United States Securities 
Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte hel-
ler enligt någon motsvarande lag i någon delstat i 
USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet 
eller Optionen omfattar inte personer med hemvist i 
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller 
Kanada, eller med hemvist i något annat land där dist-
ribution av Prospektet eller offentliggörande av Erbju-
dandet eller Optionen strider mot tillämpliga lagar 
eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringar eller andra åtgärder än de krav som föl-
jer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i 
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogil-
tiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller 
aktierna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, 
säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd 
enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist 
enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registre-
rats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. 
Detta Prospekt har sammanställts av Bolaget baserat 
på information från källor som Bolaget anser vara till-
förlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller 
underförstådd, lämnas av Mangold Fondkommission 
AB (”Mangold Fondkommission”) avseende riktighe-
ten eller fullständigheten av den information som 
finns i detta Prospekt och ingenting i detta Prospekt 
skall ses som någon utfästelse eller garanti, oavsett om 
det avser förfluten tid eller framtiden, då Mangold 
Fondkommission inte har gjort någon oberoende veri-
fiering härav. När investerare fattar ett investeringsbe-
slut avseende Erbjudandet eller Optionen måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och de 
aktier som erbjuds, inklusive föreliggande sakförhål-
landen och risker. Investerare får inte förlita sig på 
annan information än den som intagits i detta Pro-
spekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen 
person har tillstånd att lämna någon annan informa-
tion eller göra några andra uttalanden än de som finns 
i detta Prospekt, och om så ändå sker, skall sådan 
information eller sådana uttalanden inte anses ha god-
känts av Bolaget, Mangold Fondkommission eller 
någon av dess närstående. Distribution av detta Pro-
spekt innebär inte att uppgifterna häri är aktuella och 
uppdaterade vid någon annan tidpunkt än per dagen 
för detta Prospekt eller att Bolagets verksamhet har 
varit oförändrad sedan detta datum.

Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkom-
missions hemsida (www.mangold.se) samt på Forest-
light Entertainments huvudkontor och hemsida 
(www.forestlight.se). Mangold Fondkommission har i 
egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets sty-
relse vid utformningen av den övergripande transak-
tionsstrukturen och vid upprättandet av Prospektet. 
Innehållet i Prospektet baseras på information som 
tillhandahållits av Forestlight Entertainment. Styrel-
sen i Forestlight Entertainment är ansvarig för Pro-

spektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande inne-
hållet i Prospektet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall exklusivt avgöras enligt svensk 
rätt och av svensk domstol.

framtIdsInrIktad InformatIon
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden 
och antaganden om framtida marknadsförhållanden, 
verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i 
flera avsnitt, bland annat ”Riskfaktorer”, ”Bakgrund 
och motiv”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbe-
skrivning” samt ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen” och inkluderar uttalanden rörande 
Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och för-
väntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”för-
väntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande 
uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade 
uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras 
utifrån sammanhanget. Även om Bolaget anser att 
dessa framtidsinriktade uttalanden är baserade på 
rimliga antaganden och förväntningar är de osäkra 
till sin natur och Bolaget kan inte på något sätt garan-
tera att sådana uttalanden kommer att förverkligas 
utan faktiska händelser och resultatutfall kan komma 
att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana 
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som 
Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer 
nämns under avsnittet ”Riskfaktorer”. Framtidsinrik-
tade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tid-
punkten för Prospektet och Bolaget gör inga utfästel-
ser om att offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd 
av ny information, framtida händelser eller dylikt.

InformatIon från tredje part m.m.
Forestlight Entertainment har inte kontrollerat siffror, 
marknadsdata eller annan information som tredje 
part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i 
Forestlight Entertainment eller Mangold Fondkom-
mission påtar sig något ansvar för riktigheten för 
sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje 
part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, 
väsentliga intressen i Forestlight Entertainment. 
Informationen som ingår i Prospektet har återgivits 
korrekt, och såvitt styrelsen i Forestlight Entertain-
ment känner till har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra den återgivna informationen fel-
aktig eller missvisande. 
Viss finansiell och annan information som återfinns i 
ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att 
underlätta för läsaren. Därför kan summan av siff-
rorna i en tabell skilja sig från den totala summa som 
anges i tabellen.
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DeFinitioner

Forestlight entertainment 
eller Bolaget:
Forestlight Entertainment AB (publ) 
Org.nr: 556668-3933 inklusive dotterbolag, 
om inte annat framgår av sammanhanget.

mangolD FonDkommission:
Mangold Fondkommission AB
Org.nr: 556585-1267

erBjuDanDet:
Den nyemission av aktier som inbjuds till 
teckning i genom föreliggande Prospekt.

optionen
Den nyemission av aktier som aktualiseras 
för det fall Erbjudandet övertecknas.

First north
First North är en alternativ marknadsplats 
för handel med aktier och andra värdepap-
per som drivs av de olika börserna som 
ingår i NASDAQ OMX.

VoD
Video On Demand (Sv. ”video på begäran”) 
innebär att man distribuerar filmer eller 
TV- program till tittare via någon form av 
nätverk i det ögonblick tittaren vill se.

tiDpunkter För ekonomisk 
inFormation och stämma

Delårsrapport 1 jan – 30 jun 2012:
24 augusti 2012.

Årsstämma 2012:
27 juni 2012.

Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2012:
2 november 2012.
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sammanFattning aV prospektet

BakGrund ocH motIV
Forestlight Entertainment är en svensk under-
hållningskoncern med partners och kunder 
från hela världen. Bolagets studioverksamhet 
utvecklar animerade långfilmer, Fido är en av 
Sveriges och Nordens främsta studios för ani-
mation och visuella affekter i film och reklam-
film. Noble Entertainment är en av Sveriges 
största oberoende filmdistributörer för Bio, 
TV, DVD och Video on Demand-marknaden 
med ambition att också investera i svenska och 
nordiska film- och TV-produktioner. Koncer-
nen har fokus på film men följer utvecklingen 
också inom spelmarknaden. 

I januari 2010 togs beslut att koncentrera 
Bolaget mot att utveckla egna animerade 
långfilmsprojekt för den internationella 
marknaden. Under det första halvåret 2010 
fokuserade Bolaget bland annat på framtag-
ning av manus och artwork för projekten 
”Astrid Silverlock” och ”Chinchillas”. Paral-
lellt inledde Bolaget förvärvsdiskussioner 
avseende Noble Entertainment AB (”Noble 
Entertainment”), en av Sveriges största obero-
ende filmdistributörer, som sedermera kom 
att förvärvas i december 2010. Noble Enter-
tainment bildar tillsammans med Star Media 
i Norge, Mis.Label i Danmark och Future 
Film i Finland en nordisk filmdistributionsal-

Villkoren För erBjuDanDet i sammanDrag

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
Sista dag för handel i aktien med 
rätt till deltagande i Erbjudandet:

25 maj 2012.

Avstämningsdag för rätt till delta-
gande i Erbjudandet:

30 maj 2012.

Teckningskurs: 1,70 SEK per aktie.
Teckningstid: 4 juni – 21 juni 2012.
Handel med teckningsrätter: 4 juni – 18 juni 2012.
Handel i BTA: 4 juni 2012 – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant 

betalning.
Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teck-

ningstiden, det vill säga senast den 21 juni 2012.

Villkoren För teckningsoptionerna i sammanDrag

Fem (5) tilldelade och betalda aktier i Erbjudandet berättigar till två (2) vederlagsfria Tecknings-
optioner. En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en 
teckningskurs om 2,10 SEK per aktie. Teckning kan endast avse hel aktie under tiden från den 1 
maj 2013 till och med den 30 maj 2013.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoptionerna på i första hand 
First North.

Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om 
att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta Prospekt skall baseras på en bedömning av 
Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen 
eller en översättning av den kan endast åläggas de personer vilka lagt fram sammanfattningen eller över-
sättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna i Prospektet. Om en 
investerare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan 
investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet.
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lians. Förvärvet breddade Forestlight Enter-
tainments verksamhet med ett nytt affärsom-
råde som kompletterade Bolagets befintliga 
verksamhet samtidigt som förvärvet säker-
ställde distribution av filmer i Norden samt 
förbättrade plattformen för global distribu-
tion av Bolagets egna filmprojekt och därtill 
hörande rättigheter.

I maj 2011 förvärvade Forestlight Entertain-
ment samtliga aktier i AB Fido Film Stock-
holm (”Fido”), som är ett av Skandinaviens 
ledande filmbolag inom visuella effekter. Fido 
har bland annat skapat de flygande dinosaurie-
ödlorna i David Attenboroughs tredimensio-
nella dokumentärfilm, den mångfaldigt pris-
belönta ”Flying Monsters 3D” av National 
Geographic. Bolaget och Fido hade redan före 
förvärvet ett utvecklat samarbete och arbetade 
bland annat tillsammans i det tyska filmpro-
jektet ”Yoko”, under vilket det blev tydligt att 
de båda bolagen hade många kompletterande 
resurser. Förvärvet blev därför ett naturligt 
nästa steg i Forestlight Entertainments utveck-
ling mot att bli en ledande nordisk underhåll-
ningskoncern. Under 2011 arbetade Fido bland 
annat med leveranser till Lakeshore och filmen 
”Underworld: Awakening” med Kate Beckin-
sale i huvudrollen (box office 1:a i USA på pre-
miärhelgen). Under 2011 har Noble Entertain-
ment fortsatt att investera i inköp av utländsk 
film tillsammans med bolagets inköpspartners 
i övriga Norden. Vidare har organisationen 
utvecklats och stärkts ytterligare och bolaget 
är idag representerat hos samtliga för bolaget 
väsentliga återförsäljare. Noble Entertainme-
nts marknadsandelar ökade under 2011 och 
det tydligaste tecknet återfinns inom mark-
nadssegmentet hyrfilm där marknadsandelen 
ökat från 1,9 procent i januari 2011 till 11,4 
procent i januari 2012. Forestlight Entertain-
ment utvärderar kontinuerligt nya förvärv 
som kan bredda såväl som stärka Bolagets 
befintliga verksamhet. 

Styrelsen gör bedömningen att det befint-
liga rörelsekapitalet för Forestlight Enter-

tainment inte är tillräckligt för att täcka de 
aktuella behov som Bolaget har de kom-
mande tolv månaderna från Prospektets 
avgivande, utan endast räcker till och med 
juli 2012. Styrelsen bedömer att Bolagets 
kapitalbehov under den aktuella perioden 
uppgår till cirka 38 MSEK. Styrelsen har 
därför beslutat att genomföra den förstående 
nyemissionen, Erbjudandet, (inkluderande 
vederlagsfria Teckningsoptioner som ger rätt 
att teckna aktier under maj månad 2013) för 
att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital 
och ekonomiska medel. Erbjudandet kom-
mer att tillföra Forestlight Entertainment 
cirka 74,3 MSEK före avdrag för emissions-
kostnader.

Emissionslikviden kommer huvudsakli-
gen att användas till att fullfölja det föränd-
ringsarbete som inleddes 2010 och som 
innefattar framförallt följande:

• Stärka Forestlight Entertainments balans-
räkning genom kvittning av befintliga skul-
der om cirka 30,0 MSEK från Bolagets 
huvudägare Cantus Invest AB för att på så 
sätt möjliggöra traditionell bankfinansiering.

• Investeringar i film- och TV-serierättighe-
ter och projekt genom Noble Entertain-
ment om cirka 20,0 MSEK.

• Tilläggsköpeskilling för Noble Entertain-
ment om cirka 3,0 MSEK.

• Finansiering av Forestlight Entertainments 
andel av produktionsbudgeten till Astrid 
Silverlock eller Chinchillas om cirka 
6 MSEK.

• Investeringar i intressebolagen TriArt och 
FTrack om cirka 4,0 MSEK.

• Finansiering av övrigt rörelsekapital för 
Bolaget om cirka 5 MSEK.

Styrelsens huvudsakliga motiv till det före-
stående Erbjudandet är således att minska
Bolagets skuldsättning, stärka Bolagets lik-
viditet och tillföra rörelsekapital till dess att
ett positivt kassaflöde kan uppvisas, vilket
bedöms ske före utgången av 2012. Utöver 
Erbjudandet har den extra bolagsstämman
även godkänt styrelsens beslut om en Option 
för att täcka en eventuell överteckning av 
Erbjudandet.

aktieägare per den 30 mars 2012

namn aktier andel %

Cantus Invest AB 5 392 672 61,67%
Coordinator Invest AB 650 040 7,43%
Peter Levin, VD 500 000 5,72%
Raspart Förvaltning AB 433 360 4,96%
Von Bahr Group AB 433 360 4,96%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 230 963 1,91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 99 406 1,05%
Mangold Fondkommission AB 73 929 1,04%
Maria Avramova 58 800 0,67%
Luminous Pictures Ltd. 58 800 0,67%
Övriga aktieägare 813 527 9,92%
Summa 8 744 857 100,00%
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Om Optionen utnyttjas fullt ut tillför
den Forestlight Entertainment ytterligare
högst 34,0 MSEK före emissionskostnader.
Detta extra kapitaltillskott skulle göra det
möjligt för Bolaget att finansiera och full-
göra Bolagets förvärvsstrategi.

Vidare, vid full teckning av aktier med stöd 
av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterli-
gare cirka 53,5 MSEK (full tilldelning av Teck-
ningsoptionerna förutsätter således att såväl 
Erbjudandet som Optionen fulltecknats). 

Att Bolagets större ägare har förbundit sig 
att teckna en betydande del i Erbjudandet är 
ett välkommet förtroendebesked och det är 
styrelsens förhoppning att även övriga aktie-
ägare i Forestlight Entertainment vill med-
verka i Erbjudandet, och potentiellt även 
Optionen, och därmed också vara med och 
bidra till Bolagets kommersiella utveckling. 
Under förutsättning att föreliggande Erbju-
dande genomförs, att Bolaget når ett tillfred-
ställande kassaflöde samt att Bolaget och 
dess dotterbolag utvecklas i huvudsak enligt 
planerna, bedömer styrelsen för Forestlight 
Entertainment i dagsläget att inget ytterli-
gare kapitalbehov föreligger för Bolaget 
under de kommande tolv månaderna från 
Prospektets avgivande. 

rIskfaktorer
Potentiella aktietecknare bör noga överväga
risker i anslutning till Forestlight Entertain-
ments verksamhet och bransch samt Erbju-
dandet och Optionen. Dessa risker är hänför-
liga, men inte begränsade, till bland annat 
marknadstillväxt, makroekonomiska förhål-
landen, teknisk utveckling, leverantörer, reg-
ler och politiska beslut,  ränterisk, konkur-
rens, beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare, produktion, distributionsavtal, 
filmers prestation, krav på ersättning, begrän-
sade resurser, incitamentsprogram, osäkerhet 
kring samarbetsavtal, intjäningsförmåga och 
framtida kapitalbehov, finansiering, finansie-
ring av projekt, förmåga att hantera tillväxt, 

immateriella rättigheter, Noble Entertainme-
nts företagsrekonstruktion, ägare med bety-
dande inflytande, begränsad likviditet i aktier 
och Teckningsoptioner efter deras listning, 
kursfall på aktiemarknaden, utebliven utdel-
ning, fluktuationer i aktiekursen för Forest-
light Entertainment-aktien, garantiavtal 
avseende Erbjudandet, teckningsförbindelser 
avseende Erbjudandet samt övriga risker 
såsom brand, försäkringsrisker och stöld. 
Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på 
att vara heltäckande. Samtliga faktorer av 
betydelse för Bolaget kan inte beskrivas i 
sammanfattningen varför varje potentiell 
aktietecknare även måste beakta övrig infor-
mation i Prospektet och göra sin egen bedöm-
ning av dess betydelse för Bolagets framtida 
utveckling, resultat och finansiella ställning, 
samt göra en allmän omvärldsbedömning.

Garantiavtal avseende erbjudandet
På grund av att inga säkerheter för garantiåta-
gandena har inhämtats och teckningsförbin-
delserna inte är säkerställda kan det inte 
garanteras att dessa åtaganden gentemot Bola-
get uppfylls på grund av faktorer som står 
utanför Forestlight Entertainments kontroll.

forestlIGHt entertaIn-
ment I kortHet
affärsidé 
Exploatera egna och andras filmrättigheter 
inom samtliga tillgängliga kommersiella 
områden – på en marknad som går från 
fysisk till digital distribution.

mål
Att inom tre år ha utvecklat, producerat och 
distribuerat de två till tre första helt egna 
rättigheterna både som film och andra digi-
tala produkter.

Vision
Forestlight Entertainments långsiktiga 
vision är att utvecklas till en av Nordens och 

Europas intressantaste, mest innovativa och 
lönsammaste underhållningskoncerner, 
verksamt med egna och andras rättigheter i 
företrädesvis digitala kanaler.

strategi
Att för närvarande arbeta med tre dotterbolag 
som vart och ett ska ha individuella affärspla-
ner, förenade i en gemensam plan för koncer-
nen Forestlight Entertainment. Bolaget 
utvecklar egna filmrättigheter och förvärvar 
andras, samt arbetar med produktion och dist-
ribution. Dessa tre områden genomgår de när-
maste åren en intressant förändring. Forest-
light Entertainment avser fortsätta att 
rekrytera samt samarbeta med marknadens 
främsta kreatörer. Frigjord kreativitet under 
stark ledning är vårt riktmärke. Koncernens 
nya kontor i fastigheten ”Tobaksmonopolet” 
på Södermalm i Stockholm, dit flytt sker 
senare under 2012, ska upplevas som en 
mycket inspirerande och utvecklande arbets-
plats för medarbetare och partners. Framtag-
ning och utgångspunkt i manus i samarbete 
med externa partners är essentiellt för oss vid 
investering i filmrättigheter. Bolaget avser att 
utvärdera och utveckla fler parallella projekt 
och därigenom minska risken per projekt. 
Bolagets projekt ska dels utvecklas internt, dels 
genereras från externa samarbetspartners. 
Bolaget ska vara en naturlig kontaktpunkt för 
kreatörer och producenter som önskar 
utveckla och producera sina projekt.

Forestlight Entertainment ska diversifiera 
sina intäkter genom att producera såväl egna 
rättigheter som att producera åt andra upp-
dragsgivare inom film, TV och reklam. 
Vidare ska Bolaget investera genom att för-
värva andra studios rättigheter för vidare 
distribution i både etablerade och nya kana-
ler. Utöver denna diversifiering ska Bolaget 
på sikt även generera intäkter från produk-
tion och utveckling av dataspel och annan 
mer klassisk merchandising.
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styrelse

namn Befattning
ledamot 

sedan

Mathias Berggren Ordförande 2008
Annika Torell 
Österman Ledamot 2010
Peter Ekelund Ledamot 2011
Martin Walfisz Ledamot 2011
Peter Levin Ledamot 2008

Finansiell översikt
(moderbolaget) (moderbolaget)

ksek
2012-01-01 

- 2012-03-31
2011-01-01 

- 2011-03-31
2011-01-01 

- 2011-12-31
2010-01-01 

- 2010-12-31
2009-01-01 

- 2009-12-31

RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter 19 469 12 513 76 105 3 304 12 103
Resultat före av och nedskrivningar (EBITDA) -982 277 -91 -8 439 -1 999
Resultat efter finansiella poster -6 016 -862 -12 437 -15 106 -29 534
Skatt på periodens resultat 0 -513 -453 0 0
Periodens resultat -6 016 -1 375 -12 890 -15 106 -29 534

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar 86 443 52 190 84 676 44 912 12 571
Omsättningstillgångar 24 836 23 825 33 086 43 971 5 021
Eget kapital 7 066 13 597 13 082 14 972 15 330
Långfristiga skulder 77 141 40 015 74 209 34 404 0
Kortfristiga skulder 27 072 22 403 30 471 39 507 2 262
Balansomslutning 111 279 76 015 117 762 88 883 17 592

KASSAfLödESANALyS
Kassaflöde från den löpande verksamheten -417 -7 994 -14 153 -28 281 -2 537
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 538 -9 730 -38 792 -8 629 -10 849
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 736 11 783 43 899 39 513 16 603
Periodens kassaflöde -1 219 -5 850 -9 046 2 603 3 218

MEdARBETARE
Medeltal anställda, st 48 48 32 10 21

ledning

namn Befattning
anställd 

sedan

Peter Levin VD 2010
Anders Lindell* Tf CFO 2011
Pontus Frohde* COO 2012

Magnus Granqvist
VD, Noble 
Entertainment 2011

*Konsultavtal

revisor

namn
ansvarig 
revisor

revisor 
sedan

PwC
Anders Trast 
Winqvist 2010

Forestlight Entertainments finansiella rådgi-
vare i samband med Erbjudandet är Mangold 
Fondkommission. Juridisk rådgivare till Bola-
get är Baker & McKenzie Advokatbyrå KB.

styrelse, ledande befattningshavare, rådgivare och revisor
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aktien och handelsplats
Forestlight Entertainments aktier av serie B 
handlas på First North. Aktierna är noterade 
i svenska kronor och handlas under kortnam-
net FORE B med ISIN-kod SE0002177519. En 
handelspost uppgår till 1 aktie.

transaktioner med närstående 
2009
Under räkenskapsåret 2009 medverkade 
Bolaget i följande närståendetransaktioner:

• Advokatfiman DLA Nordic (Mathias Berg-
gren) fakturerade Bolaget 40 000 SEK 
avseende konsultarvode. 

• CJ Merner Produktion AB (dåvarande sty-
relseledamoten Carl Johan Merner) fakture-
rade Bolaget konsultarvode om 236 556 SEK.

• Den 30 april 2009 undertecknade dåva-
rande VD:n Robert Rhodins bolag Blue 

eGet kapItal ocH skuldsÄttnInG

(ksek) 2012-03-31

Totala kortfristiga skulder 27 072
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet* 4 732
Utan garanti/borgen eller 
säkerhet 22 340

Totala långfristiga skulder 47 141
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet* 62 515
Utan garanti/borgen eller 
säkerhet -15 374

Eget kapital 7 066
Aktiekapital 17 490
Reservfond -10 424
Överkursfond 0
Total kapitalisering 81 279
Soliditet, % 8,7%
*Företagsinteckning

nettoskuldsÄttnInG

(ksek) 2012-03-31

A) Kassa 2 006
B) Andra likvida medel 0
C) Kortfristiga finansiella place-
ringar 0
d) Likviditet A+B+C 2 006

E) Kortfristiga fordringar 19 026

F) Kortfristiga banklån 1 391
G) Kortfristig del av långfristiga 
skulder 30 000
H) Andra kortfristiga skulder 27 072

I) Kortfristiga räntebärande 
skulder f+G+H 58 463

J) Netto kortfristiga skuldsätt-
ningar I-E-d 37 431

K) Långfristiga banklån 0
L) Utestående obligationslån 0
M) Andra långfristiga skulder 
exkl. minoritet 77 141
N) Långfristig skuldsättning 
K+L+M 77 141

O) Nettoskuldsättning N + J 114 572

Steel Investment AB och Forestlight Enter-
tainment ett skuldebrev. Genom skuldebre-
vet lånade Blue Steel Investment AB ut  
800 000 SEK till Bolaget. Lånet löpte under 
tre månader med åtta procents ränta. Den 
15 juli 2009 undertecknade samma parter 
ytterligare ett skuldebrev avseende lån till 
Bolaget om 500 000 SEK. Lånet löpte under 
tre månader med åtta procents ränta. Bola-
get lämnade samtliga rättigheter i projektet 
1000 Nights som säkerhet för lånens fullgö-
rande. Blue Steel Investment AB kvittade 
500 000 SEK av det totala lånet genom teck-
nande av aktier i företrädesemissionen som 
Bolaget genomförde under 2009.

• Den 25 maj 2009 undertecknade Cantus 
Invest AB, genom Anders Bagge, och 
Forestlight Entertainment ett skuldebrev 
varigenom Cantus Invest AB lånade ut  
800 000 SEK till Bolaget. Lånet löpte under 
tre månader med åtta procents ränta. Den 
25 juni 2009 undertecknade samma parter 
ytterligare ett skuldebrev avseende lån till 
Bolaget om 1 500 000 SEK. Lånet löpte om 
tre måna er med en månads ömsesidig upp-
sägningstid och åtta procents ränta. Bolaget 
lämnade samtliga rättigheter i projektet 
Astrid Silverlock som säkerhet för lånens 
fullgörande. Cantus Invest AB kvittade det 
totala lånet om 2 300 000 SEK genom teck-
nande av aktier i företrädesemissionen som 
Bolaget genomförde under 2009.

2010
Under 2010 reglerade Bolaget ett lån på 2,8
MSEK till Cantus Invest AB, varav 2,6 MSEK 
var inom ramen för en kvittningsemission.

Räntebetalningar har för existerande lån
till Cantus Invest AB gjorts med 113 TSEK,
motsvarande en ränta om 8 procent. Cantus 
Invest AB ägs av dåvarande styrelseledamo-
ten Anders Bagge. 

Förvärvet av Noble Entertainment (se ovan) 
har finansierats via Cantus Invest AB. Under 
december 2010 lånade Cantus Invest AB lånat 
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ut 25 MSEK för detta ändamål, lösen av bank-
lån samt förvärv av rättigheter. Lånet löper 
med en ränta om 4,5 procent och skall, inklu-
sive upplupen ränta, i sin helhet återbetalas 
senast den 31 december 2015. Aktierna i Noble 
Entertainment utgör pant för lånet.

Advokatfirma DLA Nordic (ordförande
Mathias Berggren) har fakturerat arvode för
juridiska tjänster om 75 TSEK. Under året 
har Bolaget betalat avgångsvederlag till tidi-
gare styrelseledamoten och VD:n Carl Johan 
Merner om 60 TSEK samt träffat avtal om 
slutreglering med tidigare styrelseledamoten 
och VD:n Robert Rhodin om 340 TSEK. 
Vidare kan royaltyersättning om 390 TSEK 
komma att utbetalas till Robert Rhodin 
beroende på utfallet av vissa IP:n, vilket 
Bolaget har gjort avsättning för.

2011
Under 2011 har Cantus Invest AB tillhanda-
hållit lån om totalt 43,75 MSEK varav 11
MSEK kvittades mot nyemitterade aktier.
Vid utgången av räkenskapsåret 2011 upp-
gick skulden till Cantus Invest AB till 57,52
MSEK. Räntebetalningar gjordes under året
till Cantus Invest AB med 2,5 MSEK. Advo-
katfirma DLA Nordic (ordförande Mathias 
Berggren) har fakturerat arvode för juri-
diska tjänster om 99 TSEK.

Bolaget har under 2011 ingått ett konsult-
avtal med Ylva Swedenborg CinemaSweden
AB, där Mathias Berggren är styrelsesupple-
ant, om leverans av tjänster avseende mark-
nadsföring. Arvode utgår med 15 000 SEK
per månad.

2012
Under maj 2012 upptog Bolaget ett lån från 
Coordinator Invest AB om 7,4 MSEK. Lånet 
löper till och med den 31 december 2012 och 
med en årlig ränta om 8 procent.

Styrelsen bedömer att samtliga transak-
tioner med närstående är utförda på mark-
nadsmässiga villkor.

YtterlIGare uppGIfter
Forestlight Entertainment AB (publ) är ett 
publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolaget bildades den 13 oktober 2004 och 
registrerades hos Bolagsverket 25 januari 
2005. Bolaget regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551) och dess organisationsnummer är 
556668-3933. Bestämmelserna i bolagsord-
ningen är ej mer långtgående än aktiebolags-
lagen vad gäller förändring av aktieägarnas 
rättigheter. Föremålet för Bolagets verksam-
het är att utveckla, producera och sälja ani-
merad film, dataspel, böcker och internetun-
derhållning samt därmed förenliga produkter 
och verksamheter. Bolaget är inte, och har 
under de tolv senaste månaderna inte varit, 
part i något rättsligt förfarande eller skiljeför-
farande som nyligen har haft eller kunnat få 
betydande effekter på Forestlight Entertain-
ments finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolaget är inte heller medvetet om några 
övriga rättsliga förfaranden eller skiljeförfa-
randen som kan uppkomma. Forestlight 
Entertainment är ett till Euroclear Sweden 
anslutet avstämningsbolag, vilket innebär att 
samtliga Bolagets aktier är kontoförda av 
Euroclear Sweden. Årsredovisningar, bok-
slutskommunikéer, kvartalsrapporter, press-
meddelanden och annan information (nor-
malt endast på svenska) finns, under 
Prospektets hela giltighetstid, tillgängliga på 
Bolagets hemsida www.forestlight.se. Hand-
lingarna kan också beställas från Bolaget 
enligt adress nedan. 

Forestlight Entertainment AB (publ)
Linnégatan 89E
115 23 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 660 43 30
Mail: info@forestlight.se
Hemsida: www.forestlight.se
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riskFaktorer
Investeringar i aktier och teckningsoptioner är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför 
Forestlight Entertainments kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Forestlight Entertainment 
kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelse-
resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier och teckningsoptioner mins-
kar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Forestlight Entertainments 
framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare 
risker och osäkerheter som Forestlight Entertainment för närvarande inte känner till kan också komma 
att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospek-
tet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje 
riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade 
uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Forestlight Entertainments faktiska 
resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena som beskrivs 
nedan och på annan plats i detta Prospekt.

marknads- ocH BranscH-
relaterade rIsker
marknadstillväxt
En lägre tillväxttakt än förväntat eller en 
negativ tillväxt kan komma att få en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

makroekonomiska förhållanden
Det globala ekonomiska klimatet har den 
senaste tiden genomgått en hastig och 
extrem nedgång med ökad instabilitet och 
negativa förväntningar avseende den fram-
tida ekonomiska utvecklingen. Denna kon-
junkturnedgång, såväl som framtida kon-
junkturnedgångar, i Sverige och övriga delar 
av världen, där Forestlight Entertainment är 
eller kan komma att vara verksamt, kan 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat negativt genom 
en rad olika faktorer. Exempel på sådana 

faktorer är minskad konsumtion, minskade 
investeringar, kapitalmarknadens instabili-
tet samt inflations- och ränteförändringar. 
Dessa faktorer, tillsammans med ökad för-
siktighet hos såväl företag som konsumenter, 
vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda 
till ytterligare ekonomisk avmattning och 
recession, vilket påverkar det affärsmässiga 
och ekonomiska läget och i slutändan kan få 
en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat.

teknisk utveckling
Underhållningsindustrin generellt, och film-
industrin specifikt, genomgår stora föränd-
ringar, mycket på grund av den teknologiska 
utvecklingen inom området. Skulle en helt 
ny teknologi uppkomma inom det område 
där Forestlight Entertainment är verksamt, 
har Bolaget begränsade resurser att anpassa 
sig. Denna utveckling tillsammans med en 

skiftande konsumentefterfrågan och en ökad 
tillgänglighet till alternativa underhåll-
ningsformer gör det svårt att med större 
säkerhet kunna prognostisera genomslaget 
av Forestlight Entertainments produktioner, 
vilket skulle kunna få en negativ påverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat.

leverantörer
Forestlight Entertainment har samarbeten 
med underleverantörer som producerar 
vissa delar av studioverksamhetens filmer. 
Noble Entertainment köper tillsammans 
med Mis.Label i Danmark, Star Media i 
Norge och Future film i Finland (”Allian-
sen”) filmrättigheter från lokala och interna-
tionella oberoende filmstudios. Noble Enter-
tainments inköp av filmrättigheter är således 
beroende av samarbetet i Alliansen. Det kan 
inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer 



10 11

att bryta sitt samarbete med bolaget, vilket 
skulle kunna ha en negativ inverkan på 
Forestlight Entertainments verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat. Det 
kan inte heller garanteras att Forestlight 
Entertainments leverantörer och tillverkare 
uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget stäl-
ler. Likaså kan en etablering av nya leveran-
törer eller tillverkare bli mer kostsam och/
eller ta längre tid än vad Forestlight Enter-
tainment beräknar.

regler och politiska beslut
Forestlight Entertainment är verksamt i Sve-
rige men dess produkter har en stor geogra-
fisk spridning. Risker kan uppstå genom för-
ändringar av lagar, regelverk, skatter, tullar 
och andra villkor för utländska bolag. Bola-
get påverkas även av politiska och ekono-
miska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. 
Ovanstående kan medföra negativa konse-
kvenser för Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

ränterisk
För närvarande föreligger mycket låga rän-
tor ur ett historiskt perspektiv. Hur räntan 
kommer att utvecklas över tiden går inte att 
förutsäga. Uppstår nya kapitalanskaffnings-
behov och om dessa löses genom upplåning 
kommer Bolaget att belastas av ytterligare 
räntekostnader, som kan bli betydande i ett 
läge med högre marknadsräntor.

konkurrens
Forestlight Entertainments studioverksam-
hets största konkurrenter är företag som 
exempelvis spanska Ilion Animation Studios, 
franska Futurikon och Les Amateurs, danska 
Crone Film och A Film, tyska Berliner Film 
Companie, engelska Aardman Animation, 
samt Luxemburgbolaget Lux Animation, det 
vill säga företrädesvis mindre, europeiska 
filmbolag i samma storleksordning som 
Forestlight Entertainment som fokuserar på 

produktion av datoranimerade filmer. Bola-
gets konkurrenter utgörs dock även av multi-
nationella företag som Pixar och Dream-
works Animation. Företag med global 
verksamhet som i dagsläget arbetar med när-
liggande områden kan bestämma sig för att 
etablera sig inom Bolagets verksamhetsom-
råde. Fido arbetar internationellt och påver-
kas av den skattereduktion som vissa länder 
eller stater erbjuder de företag som etablerar 
verksamhet där. På detta sätt har till exempel 
Vancouver, Irland och London medverkat till 
att skapa mycket starka konkurrenter till 
Fido. Även lågprisländer i östeuropa och 
asien konkurrerar starkt med lägre priser. 
Noble Entertainments konkurrenter är i 
huvudsak lokala aktörer som Svensk Filmin-
dustri och Nordisk Film samt i Norden eta-
blerade amerikanska studios med egna lokala 
distributionsbolag såsom Warner, Buena 
Vista, Paramount, Universal och Sony Enter-
tainment. Noble Entertainment kan också 
komma att påverkas av den stora förändring 
som pågår avseende distribution av dvd samt 
digital distribution. Här finns en risk att 
större kunder till Noble väljer att gå direkt till 
”källan”, dvs filmstudion, för att inköpa digi-
tala distributionsrättigheter. Det finns således 
även en risk att Noble Entertainments leve-
rantörer säljer direkt till slutkunden utan att 
involvera Noble Entertainment. Om Forest-
light Entertainment inte kan anpassa sin 
verksamhet och sina produkter till markna-
dens efterfrågan finns det risk för att Bolaget 
förlorar konkurrenskraft, vilket kan påverka 
Forestlight Entertainments verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat  
negativt.

BolaGsspecIfIka rIsker
Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare
Forestlight Entertainment baserar sin fram-
gång och är starkt beroende av befintliga 
medarbetares kunskap, erfarenhet och krea-

tivitet samt att i framtiden kunna identifiera, 
rekrytera och behålla nyckelpersoner. Med-
arbetare med hög kompetens är mycket 
efterfrågade och Forestlight Entertainment 
kan ådra sig avsevärda kostnader för att 
rekrytera och behålla sådana personer. Om 
Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla 
kvalificerad personal kan det bli svårt att 
fullfölja Bolagets affärsstrategi vilket kan ha 
en väsentligt negativ påverkan på Forestlight 
Entertainments verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat. 

produktion
Bolagets studioverksamhet kan i samband 
med filmproduktion komma att stöta på kre-
ativa eller tekniska problem. Dessa problem 
skulle kunna försena färdigställande och 
release av relevanta filmer, vilket skulle 
kunna få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och rörel-
seresultat. Även utebliven kapitalisering 
skulle kunna innebära en försening. Förse-
ningar kan också uppstå hos någon av Bola-
gets medproducenter. En eventuell försening 
innebär inte nödvändigtvis ett ökat kapital-
behov men kan innebära att prognostiserade 
intäkter skjuts på tiden med negativa rörel-
sekapitaleffekter som resultat. Fido investe-
rar löpande i ny teknik. Om dessa investe-
ringar av någon anledning måste minskas 
finns risken att Fido tappar sin ställning och 
därmed marginaler. Det är avgörande för 
Fido att kunna leverera tjänster baserade på 
den senaste teknologin då det också ger de 
marginaler bolaget kräver.

distributionsavtal
Distributionsavtalen för Bolagets aktuella 
och kommande filmer är avgörande för 
Forestlight Entertainments framtida rörelse-
resultatsutveckling. Det kan inte med säker-
het sägas att Bolaget kommer att nå tillfreds-
ställande distributionsavtal till sina filmer, 
vilket kan komma att få en negativ påverkan 
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på Forestlight Entertainments verksamhet, 
finansiella ställning och rörelseresultat. 
Avseende transfer från fysisk till digital dist-
ribution så arbetar Forestlight Entertain-
ment med beaktande av att i huvudsak all 
distribution, exklusive bio, i framtiden kom-
mer att vara digital. Tidslängden för denna 
transfer är dock svår att bedöma och kan 
därför komma att påverka Forestlight Enter-
tainments verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat negativt.

filmers prestation
Det är omöjligt att på förhand med säkerhet 
bedöma hur en film kommer att tas emot av 
publiken i olika länder eller hur konkur-
renssituationen ser ut vid olika tidpunkter. 
Avseende Noble Entertainments filmer så 
kan det därför vara svårt att avgöra bio-
potentialen. Marknaden i Sverige domineras 
av ett fåtal aktörer och det kan periodvis 
vara brist på biografer. Då distributionen 
över tiden kommer att förflyttas från fysiska 
media, dvd och Blu-ray, till digital distribu-
tion kan det vara svårt att förutse volymer i 
marknaden för försäljning och uthyrning av 
dvd och Blu-ray. 

krav på ersättning
Skulle Forestlight Entertainment inte upp-
fylla sina leveransförpliktelser enligt 
ingångna avtal kan olika krav på ersättning 
komma att riktas mot Bolaget vilket skulle 
kunna få en negativ inverkan på Forestlight 
Entertainments verksamhet, finansiella 
ställning och rörelseresultat.

Begränsade resurser
Forestlight Entertainment är ett mindre 
företag med begränsade resurser vad gäller 
ledning, administration och kapital. För att 
Bolaget skall kunna utvecklas som planerat 
är det av vikt att nämnda resurser dispone-
ras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns 
en risk att Forestlight Entertainment miss-

lyckas med att kanalisera resurserna och 
därmed drabbas av finansiella och styr-
ningsrelaterade problem. Forestlight Enter-
tainments begränsade resurser medför även 
en risk om marknadens ökade krav innebär 
att ny teknikutrustning måste inhandlas. 
Om kostnaden för denna utrustning blir 
stor, hamnar Forestlight Entertainment i 
underläge gentemot de större aktörerna på 
marknaden, som har större resurser vilket 
sedermera kan få en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat.

Incitamentsprogram
Forestlight Entertainment har behov av per-
sonal med hög kompetens inom olika områ-
den. I syfte att bland annat öka incitamen-
ten för befintlig personal, samt öka 
möjligheterna att rekrytera kompetent per-
sonal har anställda i Forestlight Entertain-
ment tidigare givits möjlighet att delta i 
olika incitamentsprogram. Även om inga 
sådana program finns idag kan ytterligare 
program komma att föreslås och ges ut i 
framtiden. Optionsprogram och liknande 
incitamentsprogram kan komma att, bero-
ende på programmens utformning, föran-
leda skattebelastning för Forestlight Enter-
tainment och viss utspädning av Bolagets 
aktieägares ägarandelar.

osäkerhet kring samarbetsavtal
Forestlight Entertainment är, och kommer 
även framgent att vara, beroende av samar-
betsavtal med externa partners för utveck-
ling, produktion och inköp av filmrättighe-
ter. Det finns ingen garanti för att de företag 
med vilka Forestlight Entertainment har 
tecknat eller kommer att teckna samarbets-
avtal, kommer att kunna uppfylla sina åta-
ganden enligt dessa avtal. För att optimera 
utnyttjandet av de egna resurserna och den 
egna kompetensen har Forestlight Enter-
tainment för avsikt att försöka ingå samar-

betsavtal vid den för varje enskilt projekt 
bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte 
garanteras att existerande samarbetsavtal 
inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att 
det inte kommer att förekomma föränd-
ringar i ingångna avtal. För sin försäljning 
är Forestlight Entertainment beroende av 
återförsäljarna till Bolagets produkter. Även 
om Forestlight Entertainment anser att 
nuvarande och tilltänkta samarbetspartners 
har ekonomiska intressen av att fullfölja sina 
åtaganden enligt ingångna avtal, kommer 
Forestlight Entertainment inte att kunna 
styra vare sig deras resurser eller när i tiden 
detta sker. Det finns ingen garanti för att 
nuvarande eller framtida samarbetspartners 
kommer att kunna uppfylla sina åtaganden 
eller att samarbetsavtalen verkligen kommer 
medföra framtida intäkter i den utsträckning 
Forestlight Entertainment har beräknat.

Intjäningsförmåga och framtida  
kapitalbehov 
Forestlight Entertainments snabba expan-
sion och offensiva marknadssatsningar inne-
bär ökade kostnader för Bolaget. En förse-
ning av filmlanseringar kan innebära 
försämringar av Bolagets rörelseresultat och 
det kan inte med säkerhet sägas huruvida 
Bolaget kan komma att bli vinstgivande och 
generera tillräckliga medel för framtida 
finansiering av sin verksamhet. Det kan 
vidare inte uteslutas att Forestlight Enter-
tainment i framtiden måste söka nytt externt 
kapital och det finns heller inte garantier för 
att nytt kapital kan anskaffas till fördelak-
tiga villkor för befintliga aktieägare. Om 
ytterligare externt kapital måste anskaffas 
via aktieemission riskerar befintliga aktieä-
gare att bli utspädda. Alternativt kan Bolaget 
förutom aktieemission även öka sin skuld-
sättning via lån av olika slag för att anskaffa 
finansiering. Ett misslyckande i att generera 
vinster i tillfredsställande omfattning eller 
ett misslyckande med att lösa uppkomna 
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finansieringsbehov kan substantiellt påverka 
Bolagets verksamhet negativt och kan i vär-
sta fall även leda till företagsrekonstruktion, 
konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolaget, 
under förutsättning att Erbjudandet full-
tecknas, under de närmsta tolv månaderna 
har tillräckligt rörelsekapital för planerad 
framtida utveckling. Det finns dock ingen 
garanti för att framtida kapitalbehov inte 
kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose 
framtida kapitalbehov är i hög grad bero-
ende av försäljningsframgångar för sina pro-
dukter. Det finns ingen garanti för att Bola-
get kommer att kunna anskaffa nödvändigt 
kapital, om behov skulle uppstå, även om 
utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även 
det allmänna marknadsläget för tillförsel av 
riskkapital av stor betydelse. 

finansiering av projekt
Det finns inga garantier för att ett visst pro-
jekt når full finansiering. Om ett visst pro-
jekt ej blir fullt finansierat kan Forestlight 
Entertainment bli tvunget att avbryta pro-
jektet. Om ett projekt avbryts finns det risk 
för att Forestlight Entertainment går miste 
om intäkter samt förlorar de medel som 
Bolaget har lagt ner på projektet.

förmåga att hantera tillväxt
Forestlight Entertainments verksamhet kan 
komma att växa substantiellt genom en plöts-
lig och oväntad ökning i efterfrågan på Forest-
light Entertainment produkter vilket ställer 
stora krav på ledningen och den operativa 
samt finansiella infrastrukturen. I takt med 
att personalen och verksamheten växer, behö-
ver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden 
har effektiva planerings- och ledningsproces-
ser för att på ett verksamt sätt kunna genom-
föra affärsplanen på en marknad som är 
under snabb utveckling. Styrelsen är medve-

ten om att en snabb och stark marknads-
respons kan innebära att Bolaget får leverans-
problem. Om inte Bolaget lyckas hantera 
sådana kapacitetsbelastningar kan det få en 
negativ påverkan på Forestlight Entertainme-
nts verksamhet, finansiella ställning och rörel-
seresultat. För att hantera tillväxten krävs 
investeringar och allokering av värdefulla led-
ningsresurser. Om Forestlight Entertainment 
inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan 
detta påverka rörelseresultatet negativt.

Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att Forestlight 
Entertainment har oinskränkt äganderätt till 
immateriella rättigheter, till exempel till 
Bolagets varumärken. Intrång i Forestlight 
Entertainments immateriella rättigheter 
skulle kunna försämra konkurrensförmågan 
eller på annat sätt skada Forestlight Enter-
tainments verksamhet. Branschen, inom vil-
ken Forestlight Entertainment är verksamt, 
präglas även av piratkopiering genom illegal 
fildelning av biofilm, TV-film och spel. En 
ökad piratkopiering genom illegal fildelning 
av Noble Entertainments filmer kan ha en 
negativ effekt på Noble Entertainments intäk-
ter. Det kan vidare visa sig nödvändigt för 
Forestlight Entertainment att vidta rättsliga 
åtgärder mot tredje part för att skydda sina 
immateriella rättigheter. På liknande sätt kan 
Bolaget komma att vara part i processer där 
tredje part vidtagit rättsliga åtgärder för att 
bestrida Forestlight Entertainments immate-
riella rättigheter. Det finns ingen garanti för 
att rättsliga åtgärder eller andra åtgärder som 
Forestlight Entertainment vidtar kommer att 
vara framgångsrika och det är heller inte 
säkert att Forestlight Entertainment inte 
kommer att anses göra intrång i annan parts 
immateriella rättigheter. Trots att Forestlight 
Entertainment för närvarande inte känner till 
några väsentliga intrång avseende immate-
riella rättigheter som är av vikt för dess verk-
samhet kan eventuella rättsprocesser, oavsett 

utgång, resultera i kostnader och omfördel-
ning av resurser. Detta kan även ha en väsent-
lig negativ inverkan på Forestlight Entertain-
ments verksamhet, finansiella ställning och 
rörelseresultat.

noble entertainments företagsre-
konstruktion
När Bolaget slutförde förvärvet av Noble 
Entertainment i slutet av 2010 så var Noble 
Entertainment alltjämt föremål för företags-
rekonstruktion. En tingsrätt kan besluta att 
en gäldenär skall försättas i företagsrekon-
struktion om gäldenären har betalningssvå-
righeter men det bedöms att det finns möj-
ligheter att rekonstruera verksamheten. I 
samband med ett rekonstruktionsbeslut 
utser tingsrätten en företagsrekonstruktör 
vars uppgift huvudsakligen är att undersöka 
om den verksamhet som gäldenären bedri-
ver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall 
hur detta kan ske samt om det finns förut-
sättningar för gäldenären att träffa en eko-
nomisk uppgörelse med sina borgenärer. När 
Forestlight Entertainment slutförde förvär-
vet av Noble Entertainment var Noble Enter-
tainment således föremål för företagsrekon-
struktion. En rekonstruktör har inte alltid 
möjlighet att på kort tid sätta sig in i gälde-
närens verksamhet och på ett fullt tillfreds-
ställande sätt överblicka verksamheten och 
driva denna vidare på ett optimalt sätt. 
Under Noble Entertainments rekonstruk-
tionsperiod har Bolaget inte haft möjlighet 
att påverka driften i sådan utsträckning som 
hade varit önskvärt. Noble Entertainments 
rekonstruktion avslutades den 21 april 2011 
men även efter rekonstruktionens avslu-
tande har Noble Entertainment fått ta ställ-
ning till krav relaterade till företagsrekon-
struktionen. För det fall det skulle 
uppkomma ytterligare krav relaterade till 
rekonstruktionen, oavsett om dessa har 
bäring eller ej, kan Forestlight Entertain-
ment tvingas lägga ner resurser på att 
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antingen bestrida kraven eller hantera kra-
ven. Detta skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning negativt. 

Övriga risker
Till övriga risker som koncernen utsätts för 
hör bland annat brand, traditionella försäk-
ringsrisker och stöld.

rIsker relaterade tIll 
erBjudandet
Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljande av Erbjudandet, på samma 
sätt som före Erbjudandet, kommer ett fåtal 
av Bolagets aktieägare att tillsammans äga 
en väsentlig andel av samtliga utestående 
aktier och röster. Följaktligen har dessa 
aktieägare, var för sig eller tillsammans,  
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 
på alla ärenden som kräver godkännande av 
aktieägarna, däribland utnämning och 
avsättning av styrelseledamöter och eventu-
ella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av samtliga eller i stort sett alla 
Forestlight Entertainments tillgångar samt 
andra företagstransaktioner. Denna ägar-
koncentration kan vara till nackdel för 
andra aktieägare vilka har andra intressen 
än majoritetsägarna. Majoritetsägare kan 
exempelvis fördröja eller förhindra ett för-
värv eller en fusion även om transaktionen 
skulle gynna övriga aktieägare. Den höga 
ägarkoncentrationen kan dessutom komma att 
påverka aktiekursen negativt eftersom investe-
rare ofta ser nackdelar med att äga aktier i 
företag med stark ägandekoncentration.

Begränsad likviditet i aktier och teck-
ningsoptioner
Historiskt har likviditeten i Forestlight 
Entertainment-aktien varit begränsad. Det 
är inte möjligt att förutse hur investerarnas 
intresse för Forestlight Entertainment-
aktien ändras över tiden. Forestlight Enter-
tainment avser även att ansöka om uppta-

gande till handel med Teckningsoptionerna 
på i första hand First North och i andra hand 
på annan marknadsplats. Det kan inte 
garanteras att Teckningsoptionerna kommer 
att godkännas för upptagande till handel. 
Även om Teckningsoptionerna blir föremål 
för organiserad handel på marknadsplats är 
det inte möjligt att garantera att likviditeten 
i Teckningsoptionerna kommer att vara till-
fredsställande. Om en aktiv och likvid han-
del inte utvecklas kan det innebära svårighe-
ter att sälja större poster inom en snäv 
tidsperiod, utan att priset på aktien och 
Teckningsoptionen påverkas negativt. Såvitt 
avser aktierna har Forestlight Entertainment 
dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med 
Mangold Fondkommission i syfte att främja 
en god likviditet i aktien samt minska skill-
naden mellan köp- och säljkursen i den 
löpande handeln.

kursfall på aktiemarknaden
En investering i Forestlight Entertainment 
är förknippad med risk. Det finns inga 
garantier för att aktiekursen kommer att ha 
en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan 
generellt gå ner av olika orsaker såsom rän-
tehöjningar, politiska utspel, valutakursför-
ändringar och sämre konjunkturella förut-
sättningar. Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer. En aktie 
som Forestlight Entertainments kan påver-
kas på samma sätt som alla andra aktier av 
dessa faktorer, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska att förutse 
och skydda sig mot.

utebliven utdelning
Till dags dato har Forestlight Entertainment 
inte beslutat om eller utbetalt någon utdel-
ning och styrelsen har föreslagit årsstäm-
man 2012 att någon utdelning ej skall utgå 
för verksamhetsåret 2011. För närvarande 
återinvesteras eventuella vinster för att 
kunna expandera verksamheten. Tidpunk-

ten för och storleken på eventuella framtida 
utdelningar föreslås av styrelsen och beslu-
tas av årsstämman. I övervägandet om fram-
tida utdelning kommer styrelsen att väga in 
krav som verksamhetens art, omfattning, 
storleken av det egna kapitalet och Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet samt ställ-
ning i övrigt. Så länge ingen utdelning läm-
nas, måste eventuell avkastning på investe-
ringen genereras genom en höjning i 
aktiekursen, se vidare i avsnittet ”Aktien och 
ägarförhållanden” under rubriken ”Utdel-
ningspolicy”.

fluktuationer i aktiekursen för 
forestlight entertainment-aktien
Forestlight Entertainments aktiekurs kan i 
framtiden komma att fluktuera kraftigt, 
bland annat till följd av kvartalsmässiga 
variationer i rörelseresultatet, den allmänna 
konjunkturen och förändringar i kapital-
marknadens intresse för Bolaget. Därutöver 
kan aktiemarknaden i allmänhet reagera 
med extrema kurs- och volymfluktuationer 
som inte alltid är relaterade till eller propor-
tionerliga i förhållande till det operativa 
utfallet hos enskilda bolag. En investering i 
Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlo-
rad. Inga garantier kan lämnas avseende 
aktiernas framtida värdeutveckling eller 
direktavkastning.

Garantiavtal avseende erbjudandet
Bolaget har ingått avtal med ett antal emis-
sionsgaranter vilka har förbundit sig att 
teckna aktier i emissionen för det fall aktieä-
gare eller andra investerare inte anmäler sitt 
intresse i Erbjudandet, såsom närmre 
beskrivs i avsnitt ”Legala frågor och kom-
pletterande information” under rubriken 
”Teckningsförbindelser och emissionsgaran-
tier”. Ingångna garantiavtal, tillsammans 
med erhållna teckningsförbindelser, motsva-
rar 100 procent av det totala emissionsbelop-
pet. Garanterna är medvetna om att garanti-
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åtagandena innebär en juridiskt bindande 
förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar 
sig att hålla erforderliga medel tillgängliga 
för det fall garantin skall tas i anspråk. Inga 
säkerheter har inhämtats avseende garan-
tierna varför det inte kan garanteras att 
samtliga garanter kan fullgöra sina åtagan-
den gentemot Bolaget på grund av faktorer 
som står utanför Forestlight Entertainments 
kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda garan-
tiåtaganden kan detta få en negativ påverkan 
på Bolagets möjligheter att med framgång 
slutföra Erbjudandet. 

teckningsförbindelser avseende 
erbjudandet 
Forestlight Entertainments huvudägare har 
genom teckningsförbindelser förbundit sig 
att teckna nya aktier som erbjuds genom 
Erbjudandet, såsom närmre beskrivs i 
avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 
information” under rubriken ”Teckningsför-
bindelser och emissionsgarantier”. Dessa 
teckningsförbindelser är emellertid inte 
säkerställda, vilket kan medföra en risk, som 
står utanför Bolagets kontroll, att åtagan-
dena inte uppfylls. Om sådant åtagande inte 
uppfylls kan andra aktieägare komma att 
teckna dessa nya aktier. Förutsatt att samma 
aktieägare tecknar en betydande del av dessa 
nya aktier kan denne uppnå ett betydande 
inflytande i Forestlight Entertainment. Upp-
fylls inte ovan nämnda teckningsförbindel-
ser kan detta även få en negativ påverkan på 
Bolagets möjligheter att med framgång slut-
föra Erbjudandet.
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inBjuDan till teckning aV aktier 
och teckningsoptioner i Forest-
light entertainment aB (puBl)
Den 23 maj 2012 godkände den extra bolags-
stämman i Forestlight Entertainment styrel-
sens beslut av den 23 april 2012, att efter att 
aktiekapitalet minskats med 8 744 857 SEK, 
öka Bolagets aktiekapital med högst  
43 724 285 SEK genom nyemission av högst 
43 724 285 nya aktier med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Betal-
ning kan ske kontant eller genom kvittning.

Utöver aktierna i Erbjudandet har den 
extra bolagsstämman godkänt styrelsens 
beslut av den 23 april 2012, under förutsätt-
ning att Erbjudandet övertecknas, att med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
emittera ytterligare högst 20 000 000 aktier 
(”Optionen”). Syftet med Optionen är att 
kunna tillgodose ett intresse att teckna 
aktier i Bolaget hos de personer som deltagit 
i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning av 
samtliga av dem tecknade aktier. Optionen 
beskrivs närmre under rubrik ”Option vid 
överteckning” i avsnittet ”Villkor och anvis-
ningar” i Prospektet.

Den 23 maj 2012 godkände extra bolags-
stämma vidare styrelsens beslut av den 23 
april 2012 om nyemission av högst  
25 489 714 vederlagsfria Teckningsoptioner. 
För fem nytecknade, betalda och tilldelade 
aktier i Erbjudandet och Optionen erhålls 
två Teckningsoptioner vederlagsfritt där en 
Teckningsoption berättar till teckning av en 
ny aktie till en kurs om 2,10 SEK. Genom 
utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan 
Bolagets aktiekapital komma att ökas med 

högst 25 489 714 kronor genom emission av 
25 489 714 nya aktier. Teckningsperioden för 
nyteckning av aktier med stöd av Tecknings-
optionerna löper under tiden från den 1 maj 
2013 till och med den 30 maj 2013.

Den som är registrerad som aktieägare på 
avstämningsdagen den 30 maj 2012 har före-
trädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna 
fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 
1,70 SEK. Anmälan om teckning av aktier 
med stöd av företrädesrätt skall ske genom 
samtidig kontant betalning under tiden från 
och med den 4 juni 2012 till och med den 21 
juni 2012. Teckningsrätterna är fritt överlåt-
bara och kommer att handlas på First North 
från och med den 4 juni 2012 till och med 
den 18 juni 2012. Teckning av aktier kan 
också ske utan stöd av teckningsrätter (teck-
ning utan stöd av företrädesrätt). För mer 
information se avsnittet ”Villkor och anvis-
ningar” i Prospektet.

För det fall samtliga aktier i Erbjudandet 
inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall 
styrelsen, inom ramen för emissionens hög-
sta belopp, besluta om tilldelning av återstå-
ende aktier vilka tecknas utan stöd av före-
trädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske 
till dem som även tecknat aktier med stöd av 
företrädesrätt. För det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i 
förhållande till det antal teckningsrätter 
som var och en har utnyttjat för teckning av 
aktier. I andra hand skall tilldelning ske till 
allmänheten. För det fall dessa inte kan 

erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i 
förhållande till det antal aktier som var och 
en har tecknat. Slutligen skall tilldelning ske 
till garanter. För det fall garantiåtagandena 
inte behöver utnyttjas fullt ut, skall tilldel-
ning ske i förhållande till det antal aktier 
som var och en av garanterna har åtagit sig 
att teckna i sin egenskap av garant. 

Erbjudandet kommer vid full teckning 
tillföra Bolaget cirka 74,3 MSEK före avdrag 
för emissionskostnader som beräknas uppgå 
till cirka 3,2 MSEK samt garantiersättning 
som kan komma att uppgå till maximalt 1,9 
MSEK (för närmre information då garanti-
ersättning kan utgå i såväl likvida medel 
som nyemitterade aktier, vänligen se under 
rubrik ”Teckningsförbindelser och emis-
sionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information” i Prospektet). 
En befintlig aktieägare som väljer att inte 
utnyttja sina teckningsrätter till att teckna 
aktier kommer att vidkännas en utspädning 
om 83,3 procent.

Teckningsförbindelser och emissionsga-
rantier motsvarande 100 procent av Erbju-
dandet har erhållits från befintliga aktieä-
gare och andra externa investerare. 
Teckningsförbindelserna, vilka uppgår till 
75,1 procent, motsvarande cirka 55,8 MSEK 
av Erbjudandet, har lämnats utan krav på 
ersättning. Därtill har ett garantikonsor-
tium garanterat teckning av nya aktier om 
24,9 procent, motsvarande cirka 18,5 MSEK 
av Erbjudandet. Ersättning till garanterna 
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utgår i form av kontant vederlag eller nye-
mitterade aktier. För mer information, se 
under rubrik ”Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frå-
gor och kompletterande information” i Pro-
spektet.

Första handelsdag på First North med de 
nyemitterade aktierna i Erbjudandet kom-
mer att ske när emissionen har registrerats 
hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet 
av vecka 27 2012. Mot bakgrund av ovanstå-
ende inbjuds härmed nuvarande aktieägare, 
allmänheten samt institutionella investerare 
till teckning av aktier och däremed även 
teckningsoptioner i Forestlight Entertain-
ment enligt villkoren i Prospektet.

Stockholm den 28 maj 2012
Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen
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Forestlight Entertainment är en svensk 
underhållningskoncern med partners och 
kunder över hela världen. Bolagets studio-
verksamhet utvecklar animerade långfilmer, 
Fido är en av Sveriges och Nordens främsta 
studios för animation och visuella affekter i 
film och reklamfilm. Noble Entertainment 
är en av Sveriges största oberoende filmdist-
ributörer för Bio, TV, DVD och Video on 
Demand-marknaden med ambition att 
också investera i svenska och nordiska film- 
och TV-produktioner. Koncernen har fokus 
på film men följer utvecklingen också inom 
spelmarknaden.

Det sker stora förändringar inom film-
branschen och de närliggande underhåll-
ningsindustrierna. Det spänner över teknik-
förändringar vid filminspelning såväl som 
marknadsföring och distribution samt sättet 
som publiken konsumerar film. Dataanime-
rad film och digital distribution leder fram 
till att film- och spelindustrin kommit var-
andra ännu närmre, och det är i denna 
utveckling och i den globala marknaden 
som Forestlight Entertainment är överty-
gade om att Bolaget kan etablera en modern 
underhållningskoncern. 

I januari 2010 togs beslut att koncentrera 
Bolaget mot att utveckla egna animerade 
långfilmsprojekt för den internationella 
marknaden. Under det första halvåret 2010 
fokuserade Bolaget bland annat på framtag-
ning av manus och artwork för projekten 
”Astrid Silverlock” och ”Chinchillas”. Paral-
lellt inledde Bolaget förvärvsdiskussioner 
avseende Noble Entertainment, en av Sveri-
ges största oberoende filmdistributörer, som 
sedermera kom att förvärvas i december 
2010. Noble Entertainment bildar tillsam-
mans med Star Media i Norge, Mis.Label i 

Danmark och Future Film i Finland en 
nordisk filmdistributionsallians. Tillsam-
mans besöker alliansen årligen filmfestiva-
lerna i bland annat Berlin, Cannes, Toronto 
och Los Angeles där rättigheter köps in för 
filmproduktioner och TV-serier. Rättighe-
terna inkluderar även Bio, DVD/Blu-ray, TV 
och VOD (Video on Demand). Förvärvet 
breddade Forestlight Entertainments verk-
samhet med ett nytt affärsområde som kom-
pletterade Bolagets befintliga verksamhet 
samtidigt som förvärvet säkerställde distri-
bution av filmer i Norden samt förbättrade 
plattformen för global distribution av Bola-
gets egna filmprojekt och därtill hörande 
rättigheter. 

I maj 2011 förvärvade Forestlight Enter-
tainment samtliga aktier i Fido, som är ett av 
Skandinaviens ledande filmbolag inom visu-
ella effekter. Fido har bland annat skapat de 
flygande dinosaurieödlorna i David Atten-
boroughs tredimensionella dokumentärfilm, 
den mångfaldigt prisbelönta ”Flying Mons-
ters 3D” av National Geographic. Bolaget 
och Fido hade redan före förvärvet ett 
utvecklat samarbete och arbetade bland 
annat tillsammans i det tyska filmprojektet 
”Yoko”, under vilket det blev tydligt att de 
båda bolagen hade många kompletterande 
resurser. Förvärvet blev därför ett naturligt 
nästa steg i Forestlight Entertainments 
utveckling mot att bli en ledande nordisk 
underhållningskoncern. 

Under 2011 arbetade Fido bland annat 
med leveranser till Lakeshore och filmen 
”Underworld: Awakening” med Kate Beck-
insale i huvudrollen (box office 1:a i USA på 
premiärhelgen). Under 2011 har Noble 
Entertainment fortsatt att investera i inköp 
av utländsk film tillsammans med bolagets 

inköpspartners i övriga Norden. Vidare har 
organisationen utvecklats och stärkts ytterli-
gare och bolaget är idag representerat hos 
samtliga för bolaget väsentliga återförsäljare. 
Noble Entertainments marknadsandelar 
ökade under 2011 och det tydligaste tecknet 
återfinns inom marknadssegmentet hyrfilm 
där marknadsandelen ökat från 1,9 procent i 
januari 2011 till 11,4 procent i januari 2012. 

Forestlight Entertainment utvärderar 
kontinuerligt nya förvärv som kan bredda 
såväl som stärka Bolagets befintliga verk-
samhet. Forestlight Studio utvecklar framfö-
rallt egna filmkoncept men är också intres-
serade av exploatera i partnerskap 
alternativt förvärva rättigheter till filmpro-
jekt utvecklade av andra studios. Fido har 
förutsättningar att växa organiskt och har 
under första kvartalet 2012 öppnat en för-
säljningsfilial i Tyskland. Motsvarande sats-
ningar kan komma att koordineras med 
övriga systerbolag på andra marknader. För 
Noble är förvärv av filmrättigheter avgö-
rande, likaså investeringar i lokala produk-
tioner. Noble har också en tydlig ambition 
att växa geografiskt.

Styrelsen gör bedömningen att det befint-
liga rörelsekapitalet för Forestlight Entertain-
ment inte är tillräckligt för att täcka de aktu-
ella behov som Bolaget har de kommande tolv 
månaderna från Prospektets avgivande, utan 
endast räcker till och med juli 2012. Styrelsen 
bedömer att Bolagets kapitalbehov uppgår till 
cirka 38 MSEK. Styrelsen har därför beslutat 
att genomföra den förstående nyemissionen, 
Erbjudandet, (inkluderande vederlagsfria 
Teckningsoptioner som ger rätt att teckna 
aktier under maj månad 2013) för att tillföra 
Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekono-
miska medel. Erbjudandet kommer att till-

BakgrunD och motiV
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föra Forestlight Entertainment cirka 74,3 
MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Emissionslikviden kommer huvudsakligen 
att användas till att fullfölja det förändrings-
arbete som inleddes 2010 och som innefattar 
framförallt följande:

• Stärka Forestlight Entertainments balans-
räkning genom kvittning av befintliga 
skulder om cirka 30,0 MSEK från Bolagets 
huvudägare Cantus Invest AB för att på så 
sätt möjliggöra traditionell bankfinansie-
ring. 

• Investeringar i film- och TV-serierättighe-
ter och projekt genom Noble Entertain-
ment om cirka 20,0 MSEK.

• Tilläggsköpeskilling för Noble Entertain-
ment om cirka 3,0 MSEK.

• Finansiering av Forestlight Entertainments 
andel av produktionsbudgeten till Astrid 
Silverlock eller Chinchillas om cirka 6 
MSEK. 

• Investeringar i intressebolagen TriArt och 
FTrack om cirka 4,0 MSEK. 

• Finansiering av övrigt rörelsekapital för 
Bolaget om cirka 5 MSEK.

Styrelsens huvudsakliga motiv till det före-
stående Erbjudandet är således att minska 
Bolagets skuldsättning, stärka Bolagets lik-
viditet och tillföra rörelsekapital till dess att 
ett positivt kassaflöde kan uppvisas, vilket 
bedöms ske före utgången av 2012. 

Utöver Erbjudandet har den extra bolags-
stämman även godkänt styrelsens beslut om 
en Option för att täcka en eventuell över-
teckning av Erbjudandet. Om Optionen 
utnyttjas fullt ut tillför den Forestlight 
Entertainment ytterligare högst 34,0 MSEK 
före emissionskostnader. Detta extra kapi-
taltillskott skulle göra det möjligt för Bolaget 
att finansiera och fullgöra Bolagets förvärvs-
strategi.  

Vidare, vid full teckning av aktier med stöd av 
Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterli-
gare cirka 53,5 MSEK (full tilldelning av Teck-
ningsoptionerna förutsätter således att såväl 
Erbjudandet som Optionen fulltecknats).

Att Bolagets större ägare har förbundit sig 
att teckna en betydande del i Erbjudandet är 
ett välkommet förtroendebesked och det är 
styrelsens förhoppning att även övriga aktie-
ägare i Forestlight Entertainment vill med-
verka i Erbjudandet, och potentiellt även 
Optionen, och därmed också vara med och 
bidra till Bolagets kommersiella utveckling. 

Under förutsättning att föreliggande 
Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett 
tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget 
och dess dotterbolag utvecklas i huvudsak 
enligt planerna, bedömer styrelsen för 
Forestlight Entertainment i dagsläget att 
inget ytterligare kapitalbehov föreligger för 
Bolaget under de kommande tolv måna-
derna från Prospektets avgivande. Om 
Forestlight Entertainment ej erhåller full-
ständig emissionslikvid kommer Bolaget i 
första hand att prioritera arbetet med att 
säkerställa finansiering av nya investeringar 
i film- och TV-serierättigheter och projekt 
genom Noble Entertainment.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta 
Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i 
Forestlight Entertainment med anledning av 
Erbjudandet. Styrelsen för Forestlight Enter-
tainment är ansvarig för innehållet i Pro-
spektet. Härmed försäkras att styrelsen har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, 
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd.

Stockholm den 28 maj 2012
Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen
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erBjudandet
Den 23 maj 2012 godkände den extra bolags-
stämman i Forestlight Entertainment styrel-
sens beslut av den 23 april 2012, att efter att 
aktiekapitalet minskats med 8 744 857 SEK, öka 
Bolagets aktiekapital med högst 43 724 285 SEK 
genom nyemission av högst 43 724 285 nya 
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieä-
gare (”Erbjudandet”). I detta avsnitt anges vill-
kor och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen 
har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbju-
dandet permanent eller tillfälligt. Det är inte 
heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter 
det att handel med värdepappren inletts.

fÖretrÄdesrÄtt tIll 
tecknInG
Den som på avstämningsdagen den 30 maj 
2012 är registrerad som aktieägare i Forest-
light Entertainment äger företrädesrätt att 
för en (1) befintlig aktie i Forestlight Enter-
tainment teckna fem (5) nya aktier.

tecknInGsrÄtter
Aktieägare i Forestlight Entertainment 
erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på 
avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) 
teckningsrätt berättigar till teckning av fem 
(5) nya aktier.
 
tecknInGskurs
Teckningskursen uppgår till 1,70 SEK per 
aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen är 
fastställd av styrelsen utifrån marknadspri-
set på aktien, rådande marknadsläge samt 
verksamhetens historiska utveckling.

tecknInGsoptIoner
Fem (5) tilldelade och betalda aktier i Erbju-
dandet och Optionen berättigar till två (2) ved-
erlagsfria Teckningsoptioner. En (1) Teck-

Villkor och anVisningar
ningsoption ger innehavaren rätt att teckna en 
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 
2,10 SEK per aktie. Teckning kan endast avse 
hel aktie under tiden från den 1 maj 2013 till 
och med den 30 maj 2013. Bolaget kommer att 
ansöka om upptagande till handel av Teck-
ningsoptionerna på i första hand First North. 
För mer information se avsnitt ”Villkor för 
Teckningsoptioner av serie 2012:1 i Forestlight 
Entertainment AB (publ)” i Prospektet.

aVstÄmnInGsdaG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för 
rätt till deltagande i nyemissionen är den 30 
maj 2012. Sista dag för handel i aktien inklu-
sive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 
25 maj 2012. Första dag för handel i aktien 
exklusive rätt till deltagande i emissionen är 
den 28 maj 2012.

tecknInGstId
Teckning av aktier skall ske under perioden 
från och med den 4 juni 2012 till och med 
den 21 juni 2012. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogil-
tiga och saknar därmed värde. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer, utan avisering från 
Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-
kontot. Styrelsen i Forestlight Entertainment 
äger rätt att förlänga teckningstiden. För det 
fall beslut om förlängning av teckningstiden 
fattas skall Bolaget informera marknaden 
om detta senast den 21 juni 2012.

Handel med tecknInGs-
rÄtter
Handel med teckningsrätter äger rum under 
perioden från och med den 4 juni 2012 till 
och med den 18 juni 2012 på First North. 
Aktieägare skall vända sig direkt till sin 
bank eller annan förvaltare med erforderliga 

tillstånd för att genomföra köp och försälj-
ning av teckningsrätter.

Erhållna teckningsrätter måste antingen 
användas för teckning av aktier senast den 21 
juni 2012 eller säljas senast den 18 juni 2012 
för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare 
som inte använder erhållna teckningsrätter 
för teckning av aktier kommer under aktuella 
förutsättningar att få vidkännas en utspäd-
ning av sitt aktieinnehav. Förestående 
nyemission medför en ökning av antalet 
aktier i Bolaget från 8 744 857 aktier till 
52 469 142 aktier, motsvarande en ökning om 
500 procent. För de aktieägare som avstår att 
teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet 
uppstår en utspädningseffekt om 83,3 procent 
av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet.

emIssIonsredoVIsnInG ocH 
anmÄlnInGssedlar
direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på ovan nämnd avstämningsdag är regist-
rerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbe-
talningsavi från Euroclear Sweden, särskild 
anmälningssedel, informationsbrev och Pro-
spekt. Av den förtryckta emissionsredovis-
ningen framgår bland annat antalet erhållna 
teckningsrätter.  Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda för-
teckningen över panthavare med flera, erhåller 
inte någon emissionsredovisning utan under-
rättas separat. VP-avi som redovisar registre-
ring av teckningsrätter på aktieägares VP-
konto utsändes ej.

förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Forestlight 
Entertainment är förvaltarregistrerat hos bank 
eller annan förvaltare erhåller varken emis-
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sionsredovisning eller särskild anmälningsse-
del, dock kommer Prospektet och ett informa-
tionsbrev att utskickas. Teckning och 
betalning skall då istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare.

tecknInG med stÖd aV 
fÖretrÄdesrÄtt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker 
genom samtidig kontant betalning, eller, såvitt 
avser kvittning, på teckningslista, i båda fallen 
senast den 21 juni 2012. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den, med 
emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalnings-
avi som är fogad till den särskilda anmälnings-
sedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna teckningsrätter utnyttjas för teck-
ning skall endast den förtryckta inbetal-
ningsavin användas som underlag för teck-
ning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel skall då ej användas.

Observera att teckning är bindande.

2) särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 
eller ett annat antal teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovis-
ningen utnyttjas för teckning, skall den sär-
skilda anmälningssedeln användas som under-
lag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren skall på anmälningssedeln under 
rubriken ”Anmälan 1”, uppge det antal aktier 
som denne önskar teckna och på inbetalnings-
avin fylla i det belopp som skall betalas. Betal-
ning sker således genom utnyttjande av inbe-
talningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Särskild anmälningssedel kan erhål-
las från Mangold Fondkommission på nedan-
stående telefonnummer. Ifylld anmälningsse-
del skall i samband med betalning skickas eller 
lämnas på nedanstående adress och vara 

Mangold Fondkommission tillhanda senast 
klockan 15.00 den 21 juni 2012. Det är endast 
tillåtet att insända en (1) särskild anmälnings-
sedel. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Forestlight
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51

kvittning
Teckning av aktier med stöd av teckningsrät-
ter, såvitt avser aktier som betalas genom 
kvittning, skall ske på teckningslista under 
tiden från och med den 4 juni 2012 till och 
med den 21 juni 2012. Betalning genom kvitt-
ning skall ske i samband med teckning.

Observera att teckning är bindande.

tecknInG utan stÖd aV 
fÖretrÄdesrÄtt
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske 
under samma period som teckning av aktier 
med företrädesrätt, det vill säga från och med 
den 4 juni 2012 till och med den 21 juni 2012. 
Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker 
genom att den särskilda anmälningssedeln 
under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och 
skickas till Mangold Fondkommission på 
adress enligt ovan. Någon betalning skall ej 
ske i samband med anmälan om teckning av 
aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet 
med vad som anges nedan. Den särskilda 
anmälningssedeln skall vara Mangold till-
handa senast klockan 15.00 den 21 juni 2012. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel. I det fall fler än en anmäl-
ningssedel insändes kommer enbart den sist 

erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

tIlldelnInG VId tecknInG 
aV aktIer utan stÖd aV 
fÖretrÄdesrÄtt
För det fall samtliga aktier inte tecknas med 
stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom 
ramen för Erbjudandets högsta belopp, besluta 
om tilldelning av återstående aktier vilka teck-
nas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall 
i första hand ske till dem som även tecknat 
aktier med stöd av företrädesrätt. För det fall 
dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall till-
delning ske i förhållande till det antal teck-
ningsrätter som var och en har utnyttjat för 
teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning 
ske till allmänheten. För det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i för-
hållande till det antal aktier som var och en har 
tecknat. Slutligen skall tilldelning ske till garan-
ter. För det fall garantiåtagandena inte behöver 
utnyttjas fullt ut, skall tilldelning ske i förhål-
lande till det antal aktier som var och en av 
garanterna har tecknat i sin egenskap av garant. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier 
tecknade utan företrädesrätt lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre 
(3) bankdagar efter utfärdandet av avräknings-
notan. Något meddelande lämnas ej till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan över-
låtelse komma att understiga priset enligt detta 
Erbjudande, kan den vilken ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Tilldelning är inte beroende av när under 
teckningstiden anmälan inkommer.

utlÄndska aktIeÄGare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige 
(avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, 
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Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien 
eller annat land där deltagande i Erbjudandet 
helt eller delvis är föremål för legala restriktio-
ner) och vilka äger rätt att teckna aktier i Erbju-
dandet, kan vända sig till Mangold Fondkom-
mission per telefon enligt ovan för information 
om teckning och betalning.

Betalda ocH tecknade 
aktIer (”Bta”)
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket 
normalt innebär några bankdagar efter betal-
ning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi 
med bekräftelse att inbokningen av BTA skett 
på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade 
aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att 
aktierna i Erbjudandet blir registrerade hos 
Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får 
under vissa förutsättningar del av emissionen 
registreras vid Bolagsverket. Om denna möj-
lighet till delregistrering utnyttjas i förelig-
gande företrädesemission kommer flera serier 
av BTA att utfärdas varvid den första serien 
benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kom-
mer att omvandlas till aktier så snart en första 
eventuell delregistrering skett. En andra serie 
av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för 
teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att 
tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till 
aktier så snart emissionen slutligt registrerats 
vilket beräknas ske i slutet av vecka 28, 2012. 
Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registre-
rat via depå hos bank eller fondkommission 
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med Bta
Handel med BTA kan ske på First North 
från och med den 4 juni 2012 till dess att 
aktierna i Erbjudandet registrerats hos 
Bolagsverket. För det fall delregistrering av 
Erbjudandet sker och flera serier av BTA 
utfärdas kommer dessa serier inte att hand-
las samtidigt på First North. Slutlig registre-
ring beräknas ske i slutet av vecka 28 2012.

leVerans aV aktIer 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats 
hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av 
vecka 28 2012, omvandlas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear Sweden. Dock 
kan delregistrering av Erbjudandet komma att 
ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka 
har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kom-
mer information från respektive förvaltare. 

rÄtt tIll utdelnInG
De nya aktierna medför rätt till utdelning i 
den mån utdelning beslutas från och med 
avstämningsdagen som beslutas närmast 
efter Erbjudandets registrering.

noterInG
Forestlight Entertainment är ett till Euroclear 
Sweden anslutet avstämningsbolag vilket inne-
bär att samtliga aktier är kontoförda av Euro-
clear Sweden. Adress till Euroclear Sweden 
återfinns i avsnittet ”Adresser” i Prospektet. 
Aktierna i Forestlight Entertainment är upp-
tagna för handel i svenska kronor på NASDAQ 
OMX First North och handlas med kortnam-
net FORE B och ISIN-kod SE0002177519. 
Aktien handlas i poster om 1 aktie.

Efter att Erbjudandet registrerats hos 
Bolagsverket kommer de nyemitterade 
aktierna att noteras på First North, vilket 
beräknas ske i slutet av vecka 28 2012.

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden 
avslutats och senast omkring den 28 juni 
2012 kommer Bolaget att offentliggöra utfal-
let av Erbjudandet. Offentliggörandet kom-
mer att ske genom pressmeddelande och fin-
nas tillgängligt på Bolagets hemsida.

allmÄnt om tecknInG ocH 
tIlldelnInG
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Erbjudan-
det och har inte heller rätt att sätta ned det 
antal aktier som en teckning med stöd av 
teckningsrätter avser. Anmälan om teckning 
är bindande. Ofullständig eller felaktigt 

ifylld anmälan kan komma att lämnas utan 
avseende. Om teckningslikvid inbetalas för 
sent eller är otillräcklig kan anmälan om 
teckning också lämnas utan beaktande.

kVIttnInGsrÄtt
Betalning kan, utöver kontant betalning, ske 
genom kvittning av fordran. Cantus Invest AB 
har, per dagen för detta Prospekt, fordringar 
mot Forestlight Entertainment uppgående till 
cirka 62,5 MSEK. Styrelsen bedömer att det är 
till fördel för Bolaget att Cantus Invest AB får 
teckna aktier i Erbjudandet genom kvittning 
av sin fordran på Bolaget till ett maximalt 
belopp om 30 MSEK. För ytterligare informa-
tion, se under rubrik ”Skulder” i avsnittet 
”Kommentar till den finansiella utvecklingen”.

optIon VId ÖVertecknInG
Utöver aktierna i Erbjudandet har den extra 
bolagsstämman godkänt styrelsens beslut av 
den 23 april 2012, under förutsättning att 
Erbjudandet övertecknas, att med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ytter-
ligare högst 20 000 000 aktier (”Optionen”). 
Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett 
intresse att teckna aktier i Bolaget hos de perso-
ner som deltagit i Erbjudandet och inte erhållit 
tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier. 
Tilldelning skall i första hand ske till de som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i 
Erbjudandet. Teckningskursen skall vara 1,70 
SEK. Optionen kan komma att genomföras, 
helt eller delvis, för det fall att överteckning i 
Erbjudandet sker i sådan omfattning att styrel-
sen bedömer det lämpligt. Optionen kan 
komma att medföra en ökning av aktiekapitalet 
i Bolaget om högst 20 000 000 SEK , motsva-
rande en utspädning om maximalt cirka 27,6 
procent av Bolagets aktiekapital och totala rös-
tetal utöver utspädningen i Erbjudandet om 
83,3 procent. Grunden för teckningskursens 
bestämmande är den emissionskurs som gäller 
för Erbjudandet. Styrelsen skall äga rätt att för-
länga tiden för teckning och betalning.
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Villkor För teckningsoptioner 
aV serie 2012:1 i sammanDrag
allmÄnt
Fem (5) tilldelade och betalda aktier i Erbju-
dandet och Optionen berättigar till två (2) 
vederlagsfria Teckningsoptioner. De fullstän-
diga villkoren för Teckningsoptionerna åter-
ges i avsnittet ”Villkor för Teckningsoptioner 
av serie 2012:12010/2011” i Prospektet. Vill-
koren kommer även att finnas tillgängliga på 
Bolagets hemsida, www.forestlight.se. Nedan 
följer en sammanfattning av några av de 
väsentliga villkoren för Teckningsoptionerna.

tecknInGsoptIoner ocH 
rÄtt att teckna nYa 
aktIer
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 
25 489 7141. En (1) Teckningsoption ger
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i 
Bolaget till en teckningskurs om 2,10 SEK per 
aktie. Teckning kan endast avse hel aktie.

tecknInG aV aktIer med 
stÖd aV tecknInGsoptIon
Teckningsperioden för nyteckning av aktier 
med stöd av Teckningsoptionerna löper 
under tiden från den 1 maj 2013 till och med 
den 30 maj 2013. 

omrÄknInG aV tecknInGs-
kurs m.m.
Teckningskursen respektive det antal aktier 
i Bolaget som varje Teckningsoption berätti-
gar till teckning av kan komma att omräk-
nas vid fondemission, nyemission samt i 

vissa andra fall i enlighet med villkoren för 
Teckningsoptionerna, se avsnittet ”Villkor 
för Teckningsoptioner av serie 2012:1 i 
Forestlight Entertainment AB (publ)” i Pro-
spektet.

utdelnInG på nY aktIe
Aktier som tecknas med stöd av Tecknings-
optionerna skall berättiga till utdelning från 
och med avstämningsdagen för den utdel-
ning som beslutas närmast efter de nya 
aktiernas registrering hos Bolagsverket.

Handel I tecknInGs- 
optIonerna
Bolaget kommer att ansöka om upptagande 
till handel av Teckningsoptionerna på i för-
sta hand First North. I det fall att First North 
inte godkänner Teckningsoptionerna för 
handel kommer styrelsen i Bolaget att 
undersöka möjligheten att Teckningsoptio-
nerna skall kunna handlas på annat sätt.

ÖVrIGt
Mangold Fondkommission skall äga teckna 
Teckningsoptionerna med rätt och skyldig-
het att överföra Teckningsoptionerna till 
dem som tecknat, tilldelats och betalat för 
aktier i Erbjudandet och Optionen i enlighet 
med vad som anges ovan och i övrigt i Pro-
spektet.
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VD har orDet
Bäste aktieägare,

Nu är vi i full färd att bygga en modern 
underhållningskoncern med fokus på film 
och med intressen i närliggande industrier.

stark tIllVÄxt
På endast 30 månader har vi gått från att 
vara en 6-personers studio för animerad film 
och TV, till en mindre koncern med tre dot-
terbolag och ca 60 anställda. Båda de senaste 
förvärven – Noble Entertainment och Fido – 
har i sina respektive verksamheter filmen i 
centrum. Koncernen Forestlight Entertain-
ment verkar idag inom filmindustrin med 
allt ifrån egenutvecklade rättigheter till pro-
duktion och distribution på den svenska, 
nordiska och internationella marknaden. 
Redan efter 2011, bolagens första riktiga 
verksamhetsår tillsammans, kan vi konsta-
tera att samverkan och våra gemensamma 
nätverk resulterat i direkta affärer. Vi arbe-
tar efter affärsplaner såväl individuellt per 
bolag som för koncernen som helhet.

partnerskap
Vi tror på tillväxt via partnerskap och har 
under året etablerat ett antal strategiska sam-
arbeten. Detta arbete fortskrider. Målet är all-
tid att partnerskapen dels ska resultera i 
direkta affärer mellan bolagen, dels gynna 
vårt och våra partners långsiktiga mål. Studi-
overksamhetens samarbete med Fido är ett 
lysande exempel. Vi inledde samarbetet kring 
familjefilmen ”Yoko” i januari 2011 och i maj 
förvärvades Fido av oss. Studioverksamheten 
har därefter kunnat koncentrera sitt arbete – 
via ett fåtal nyckelmedarbetare – på utveck-
ling av långfilmskoncept som ”Astrid Silver-
lock”, ”Chinchillas” och ”Book of Secrets”. 

Studioverksamheten har därmed inget eget 
behov av stora tekniska investeringar, utan är 
nu en ”konceptstudio”. Fido håller världsklass 
inom visuella effekter och animation för film- 
och reklamfilmsproduktion. Tillsammans 
med Fido – tekniskt och kreativt – kan vi nu 
kraftsamla i Studioverksamheten för att 
utveckla nya projekt. 

Noble Entertainment är på samma sätt 
involverat i en allians för inköp av filmrättig-
heter från större amerikanska och engelska 
independent-studios som exempelvis Lions-
gate och Lakeshore. Mis.Label i Danmark, 

Star Media i Norge och Future Film i Finland 
är Noble Entertainments partners. Noble 
Entertainment har därmed kunnat koncen-
trera mycket av sin kraft på organisation och 
marknadsföring. Bolagets försäljning och 
distribution sker på såväl biografmarknaden 
som på marknaderna för dvd, hyr- och köp-
film, TV samt VOD (Video On Demand). 

lokala produktIoner
Noble Entertainment lägger nu också mycket 
tid på att ett etablera relationer med svenska 
produktionsbolag för att kunna investera i 
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lokala film- och TV-produktioner. Flera av 
dessa investeringar blir i filmer med interna-
tionella ambitioner, och effekten av arbetet 
kommer vi att se från 2013 och framåt.

fÖrÄndrInG skapar nYa 
fÖrutsÄttnInGar
Det är utvecklingen i marknaden för film 
som driver oss att vilja ta position. Musikin-
täkterna har ”återuppstått” och omsätt-
ningen globalt var 2011 högre än något tidi-
gare år. Spotify och andra betallösningar har 
etablerat dessa förutsättningar. På samma 
sätt bedömer vi att filmindustrin kommer 
att utvecklas. Här spänner förändringarna 
från produktion till nya distributionslös-
ningar. Kunden eller publiken kommer att 
konsumera allt mer film via alternativa skär-
mar (”multi screen”-strategy). Vi ser även att 
tittarbeteendet i konkurrens med all annan 
underhållning ser annorlunda ut idag jäm-
fört med bara för några år sedan. 

eGna rÄttIGHeter
Att utveckla egna rättigheter, investera i rättig-
heter och på egen hand distribuera desamma 
är vägledande för våra strategier. Dessutom 
har vi breddat oss så vi kan producera eget 
material i en högteknologisk miljö och med 
mycket senior kreativ kraft. Det innebär att vi 
tagit ytterligare ett steg närmare den angräns-
ande snabbväxande spelindustrin. 

Vi inom Forestlight Entertainment gillar 
utveckling. Och de kommande åren väntas 
många positiva förändringar inom både 
film- och spelindustrin. Jag är helt övertygad 
om att vi nu har rätt slags människor 
anställda – kombinerat med rätt strategi – 
för att lyckas väl i en sådan miljö!

Peter Levin, VD
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aFFärsiDé, mål, Vision  
och strategi
affÄrsIdé
Exploatera egna och andras filmrättigheter 
inom samtliga tillgängliga kommersiella 
områden – på en marknad som går från 
fysisk till digital distribution. 

mål
Att inom tre år ha utvecklat, producerat och 
distribuerat de två till tre första helt egna 
rättigheterna både som film och andra digi-
tala produkter.

VIsIon
Forestlight Entertainments långsiktiga 
vision är att utvecklas till en av Nordens och 
Europas intressantaste, mest innovativa och 
lönsammaste underhållningskoncerner, 
verksamt med egna och andras rättigheter i 
företrädesvis digitala kanaler.

strateGI
Att för närvarande arbeta med tre dotterbo-
lag som vart och ett ska ha individuella 
affärsplaner, förenade i en gemensam plan 
för koncernen Forestlight Entertainment. 
Bolaget utvecklar egna filmrättigheter och 
förvärvar andras, samt arbetar med produk-
tion och distribution. Dessa tre områden 
genomgår de närmaste åren en intressant 
förändring.

Forestlight Entertainment avser att fort-
sätta rekrytera samt samarbeta med markna-
dens främsta kreatörer. Frigjord kreativitet 
under stark ledning är vårt riktmärke. Bola-

gets nya kontor i fastigheten ”Tobaksmono-
polet” på Södermalm i Stockholm, dit flytt 
sker senare under 2012, ska upplevas som en 
mycket inspirerande och utvecklande arbets-
plats för medarbetare och partners.

Framtagning och utgångspunkt i manus i 
samarbete med externa partners är essenti-
ellt för oss vid investering i filmrättigheter. 
Bolaget avser att utvärdera och utveckla fler 
parallella projekt och därigenom minska ris-
ken per projekt. Bolagets projekt ska dels 
utvecklas internt, dels genereras från externa 
samarbetspartners. Bolaget ska vara en 
naturlig kontaktpunkt för kreatörer och pro-
ducenter som önskar utveckla och producera 
sina projekt.

Forestlight Entertainment ska diversifiera 
sina intäkter genom att producera såväl egna 
rättigheter som att producera åt andra upp-
dragsgivare inom film, TV och reklam. Vidare 
ska Bolaget investera genom att förvärva 
andra studios rättigheter för vidare distribu-
tion i både etablerade och nya kanaler.

Utöver denna diversifiering ska Bolaget på 
sikt även generera intäkter från produktion 
och utveckling av dataspel och annan mer 
klassisk merchandising.
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marknaDsöVersikt
fIlmmarknaden
Underhållningsmedia upplever en revolutio-
när utveckling i en global dimension. Under-
hållande berättelser sprider sig på och till 
olika konsumtionsplattformar på outgrund-
liga sätt och erbjuder på detta vis konsumen-
ten mycket större valmöjligheter till en aktiv 
och deltagande mediakonsumtion än tidi-
gare.  Internet och mobil media har och fort-
sätter att spela en stor roll i den här utveck-
lingen. Gränserna mellan klassificering av 
underhållning för film, TV, spel, böcker och 
appar flyter ihop. Den här utvecklingen kom-
mer med största sannolikhet att bli norm och 
därmed skapa möjligheter för kreativa regis-
sörer och filmproduktionsbolag men också 
utmaningar. Teknikutvecklingen har också 
hjälpt de så kallade independentbolagen (obe-
roende från studiobolag som Disney, Warner 
Brothers etc.) att konkurrera med studiobola-
gen i produktionsförmåga och har därmed på 
ett generellt plan bidragit till att skapa mer 

film. Digitaliseringen har också lett till nya 
distributionssätt och därmed  har nya kon-
sumtionsplattformar vuxit fram med stöd 
från nya TV-kanaler och mobiloperatörernas 
satsningar på resurser inom mobila bred-
bandstjänster. På dessa plattformar ökar kon-
sumtionen av film. 

För att beskriva marknaden för filmdist-
ribution brukar man använda termen 
intäktsfönster, där varje intäktsfönster har 
sin speciella profil och individuella mark-
nadsdynamik. Idag delar man upp total-
marknaden huvudsakligen i följande fem 
olika intäktsfönster; bio, köpfilm, hyrfilm, 
VOD och försäljning till TV-kanalerna. 
Marknaden för bio och köpfilm är de 
största där bio brukar räknas som det första 
visningsfönstret tidsmässigt för en film 
efter det att den är färdig. Det räknas också 
traditionellt sett som ett viktigt marknads-
föringsfönster för en film som de andra del-
marknaderna påverkas av. VOD är den 

2008
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nyaste och minsta delmarknaden samtidigt 
som den visar starkast tillväxt.  Det finns 
bra tillgänglig marknadsstatistik för bio, 
köp- och hyrfilm, men än så länge inte för 
TV och VOD marknaden. 

Inom VOD marknaden fortsätter tillväx-
ten starkt inom segmentet där konsumenten 
betalar per film. Nya koncept med fast pre-
numerationspris för obegränsad filmkon-
sumtion är på stark frammarsch och lockar 
nya aktörer, vilket skapar både dynamik, 
möjligheter och utmaningar. 

Tillgänglig statistik visar att segmentet bio 
har en stabil utveckling såväl internationellt 
(2011 32 600 MUSD, en ökning om 3 procent 
mot 2010) som i Sverige. Detsamma gäller för 
hyrfilm som tillsammans med försäljning till 
TV-bolagen visar en stabilitet. Köpfilm, som 
ibland delas upp i formaten DVD och Blu-ray, 
tappar som helhet med relativt stora variatio-
ner beroende på segment och genre. Alla for-
maten är beroende av bra filmproduktion för 

marknaden fÖr fIlmdIstrIButIon 20111

fIlmernas lIVscYkel

1källa: gfk, SFI och bolagets uppskattningar. 
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att generera en riktigt hög omsättning. En bra 
film driver omsättning i alla fönster. Under 
2011 minskade köpfilmsmarknaden i Sverige 
med cirka 7 procent, vilket i stort följer utveck-
ligen globalt. Utvecklingen varierar dock stort 
mellan olika priskategorier och genres. På 
DVD-marknaden minskade exempelvis för-
säljningen i genren Thriller Action med cirka 
160,0 MSEK vilket förklarar cirka 50 procent 
av nedgången inom fullprissegmentet 2011. 
Genren Animerad film visade en svag upp-
gång medan Drama och TV-serier uppvisade 
mindre nedgångar.

För Noble Entertainment utgör köpmark-
naden i formaten DVD och Blu-ray cirka 40 
procent av omsättningen medan bio och 
hyrmarknaden utgör drygt 20 procent var-
dera. Resterande cirka 15 procent utgörs av 
TV och VOD.

marknaden fÖr anImerad 
fIlm
Genren animerad film skiljer sig från de tra-
ditionella spelfilmerna på många sätt. Det 
produceras färre animerade filmer än spel-
filmer. I genomsnitt ges det ut mindre än en 
animerad film i veckan. Det är också mer 
sannolikt att en animerad film konkurrerar 
om publiken med en spelfilm än med en 
annan animerad film. Biografmarknaden är 
inte en marknadsplats i alla länder med fri 
konkurrens. Det är därför lättare att planera 
biografsättningen för att undvika alltför stor 
konkurrens i samma genre. Kärnpubliken 
för animerad film är oförändrad, vilket skil-
jer sig från publiken i andra genrer. De barn 
som ser dessa filmer är dessutom generellt 
inte de som laddar ner dem från internet. 
Samtidigt är de gruppen av konsumenter 
som växer in i de nya konsumtionsmönstren 
av film där underhållande berättelser hittar 
konsumenten via en rad olika plattformar.  

Disney (inklusive Pixar) och Dreamworks 
är de stora aktörerna i genren. Det är de som 
leder och inspirerar övriga aktörer. De job-

bar efter en stabil produktionsplan med 2 
respektive 2,5 filmer per år. Det finns således 
gott om utrymme på marknaden för andra 
aktörer. I vissa länder gynnas produktions-
bolagen i branschen av speciellt gynnsamma 
skattevillkor, vilket påverkar konkurrens-
förmågan, speciellt för bolag som är under-
leverantörer i segmentet. Marknaden växer 
långsamt men stadigt. Tills dess att vi ser en 
dramatisk ökning av antalet animerade fil-
mer är det osannolikt att efterfrågan kom-
mer kunna bli övermättad.

Vissa källor gör gällande att animerade 
produkter utgör cirka 25 procent av den 
audiovisuella marknaden och att den globalt 
utgör cirka 10 procent av TV‐bolagens sänd-
ningstid. I barnkanalerna står enligt uppgift 
animerade produkter för 90 procent av utbu-
det. I takt med att den ekonomiska utveck-
lingen i traditionella tillväxtregioner och 
nya tekniska konsumtionsplattformar till-
gängliggörs, ökar den potentiella markna-
den för animerade filmer. 

Bolagets studioverksamhet och Fidos mark-
nad är den globala marknaden för animerad 
film samt visuella effekter. Utöver en positiv 
underliggande marknadsutveckling kommer 
det att vara Bolagets förmåga att ta marknads-
andelar inom de olika segmenten som kom-
mer vara avgörande för Bolagets utveckling.

Hemma i Skandinavien är Fido som 
underleverantör påverkad av efterfrågan av 
reklamfilm där den präglas av respektive 
marknads ekonomiska utveckling. I film-
branschen kan det inte understrykas hur 
viktiga så kallade ”block busters” är för den 
generella marknaden. Stora succéer drar 
publik till alla marknadsfönster inklusive 
bio, hyr‐ och köpbutiken. Marknadsfönstret 
VOD har sett en fortsatt ökning.

konkurrens
Inom filmdistributionsverksamheten kan 
konkurrenterna delas in i så kallade studio-
bolag och independentbolag. Studiobolagen 

• Nedan presenteras en lista över projekt 
som är jämförbara med de som 
utvecklas av Forestlight Studio. 

• Listan visar projektens bedömda totala 
uppnådda royaltyintäkter. 

• Dessa siffror kan ställas i relation till 
”Astrid Silverlocks” bedömda produk-
tionsbudget om 6,0 MUSD – där trans-
aktionsvillkoren är nyckeln till vilken 
lönsamhet som kan uppnås i projekten. 

titel
royalty i  

usd

Wallace & Gromit - The Curse of 
the Were-Rabbit 46 050 877
Gnomeo & Juliet 31 022 800
Chicken run 30 633 498
Planet 51 24 264 721
Hoodwinked 22 985 399
Valiant 16 980 863
Space Chimps 13 764 827
Niko & The Way to the Stars 5 478 959
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är de stora välkända amerikanska bolagen 
som Disney, Warner, Universal etc. som alla 
har egen distributionspersonal i Sverige. De 
är verksamheter som är fullt integrerade 
framåt i värdekedjan genom de svenska dot-
terbolagen. Den andra kategorin av bolag är 
inte kopplade till någon specifik filmproduk-
tionsstudio utan arbetar med filmproduktio-
ner som löpande produceras av fristående 
filmproduktionsbolag världen över inklusive 
USA. För dotterbolaget Noble Entertain-
ment är huvudkonkurrenterna i Sverige, SF 
och Nordisk Film.

Konkurrenssituationen varierar mellan 
de olika intäktsfönstren som vart och ett har 
olika kund- och marknadsdynamik. Kon-
kurrensen uppstår både på inköpssidan om 
de exklusiva rättigheterna till media och på 
försäljningssidan om återförsäljarna respek-
tive konsumentens produktval.  

Inom filmproduktion konkurrerar Bola-
gets studioverksamhet mot å ena sidan de 
stora dominanterna Disney och Dream-
works, samt å andra sidan med en rad min-
dre producenter med liknande inriktning. 
De mindre är placerade jorden runt och i 
flera fall i länder med någon form av indu-
striellt stöd som leder till en mycket hård 
konkurrenssituation. Forestlight Studio 
konkurrerar i första hand genom utveck-
lingen av sina produkter och hur dessa kon-
kurrerar om konsumentens intresse och 
uppmärksamhet.

Fido har mött utmaningen genom att 
utveckla spetskompetens inom två segment: 
flytande vätskor och päls. Man konkurrerar 
med andra VFX-bolag i andra länder och i 
Sverige.  
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VerksamhetsBeskriVning

Forestlight Entertainment är en svensk under-
hållningskoncern med partners och kunder 
från hela världen. Bolagets studioverksamhet 
utvecklar animerade långfilmer, Fido är en av 
sveriges och nordens främsta studios för ani-
mation och visuella affekter i film och reklam-
film. Noble Entertainment är en av Sveriges 
största oberoende filmdistributörer för Bio, 
TV, DVD och Video on Demand marknaden 
med ambition att också investera i svenska 
och nordiska film- och TV-produktioner. 
Koncernen har fokus på film men följer 
utvecklingen också inom spelmarknaden. 

Bolaget har sedan starten 2004 varit fokuserat 
vid datoranimerade filmer, såväl långfilmer 
som kortfilmer och reklamfilmer. 

I januari 2010 beslutade styrelsen tillsam-
mans med Bolagets största aktieägare Can-
tus Invest AB om en ny inriktning och mål-
sättning för Bolaget – att bli en ledande 
nordisk underhållningskoncern.

Under 2010 inledde Bolaget förvärvsdis-
kussioner avseende Noble Entertainment, en 
av Sveriges största oberoende filmdistributö-
rer, som sedermera kom att förvärvas i 
december 2010. Noble Entertainment återe-

tablerar under året den nordiska filmdistri-
butionsalliansen tillsammans med Star 
Media i Norge, Mis.Label i Danmark och 
Future Film i Finland. Tillsammans besöker 
bolagen årligen filmfestivalerna ibland annat 
Berlin, Cannes, Toronto och Los Angeles där 
de köper in rättigheter för filmproduktioner 
och TV-serier. Rättigheterna inkluderar 
även Bio, DVD/Blu-ray, TV och VOD. För-
värvet breddade Bolagets verksamhet med 
ett nytt affärsområde samtidigt som det ska-
pade en mer flexibel plattform för distribu-
tion av Bolagets egna filmprojekt.

2010 2011 2012

Peter levin anställs som vd. 

30,4 procent av filmdistributören triart 
Film förvärvas. Övriga delägare är Fol-
kets Hus & Parker samt grundarna med 
bland annat Mattias nohrborg.

trailern till astrid Silverlock färdigställs 
och presenteras under filmfestivalen i 
cannes, Frankrike. 

Filmdistributören noble entertainment 
förvärvas med målsättningen att eta-
blera bolaget som Sveriges tredje 
största distributör efter Svensk Filmin-
dustri och nordisk Film.

Forestlight Studio inleder samarbete 
med Fido Film i den stora tyska familje-
filmen ”Yoko”. Filmens budget uppgår 
till 90 MSek och distribueras av Sony 
entertainment.

noble entertainment investerar 33,0 
MSek i inköp av utländsk film.

under året utökar noble entertainment 
sin marknadsandel inom hyrfilmsseg-
mentet från 1,9 till cirka 10 procent.

noble entertainment blir femte största 
distributör på hyrmarknaden. 

triart Film utvecklas väl och Forestlight 
entertainment, tillsammans med övriga 
delägare, investerar ytterligare 2,4 MSek 
i bolaget.

Fido, Skandinaviens ledande studio 
inom visuella effekter, förvärvas i maj. 

Fido får i hård konkurrens uppdrag för 
den norska storfilmen ”kon-tiki”.

Fido erhåller uppdrag för lakeshore 
och filmen ”underworld: awakening”.  

noble entertainment sluter ett omfat-
tande avtal med viasat avseende  2012 
och 2013.

noble entertainment genomför fram-
gångsrikt filmmässan i berlin, tyskland, 
och köper in en av årets mest omtalade 
filmer, ”Iron Sky”.

vid utgången av april månad uppgår 
noble entertainments marknadsandel 
inom hyrfilmssegmentet till 11,5 procent 
och noble enterainment är därmed den 
tredje största distributören. 

Fido Film startar försäljningsfilial i tysk-
land.

Filmen ”apflickorna” från triart, som 
distribueras av noble entertainment på 
dvd, vinner tre guldbaggar.

Ftrack, den av Fido utvecklade asset 
Management mjukvaran, bolagiseras 
och röner stor uppmärksamhet bland 
andra visuell effects bolag (Forestlight 
entertainments ägarandel i Ftrack upp-
går till 47,5 procent och personalen 
äger resterande andel).

triart inleder samarbete med telia i maj.

från anImatIonsstudIo tIll underHållnInGskoncern
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I maj 2011 förvärvade Forestlight Entertain-
ment samtliga aktier i Fido, som är ett av 
Skandinaviens ledande filmbolag inom visu-
ella effekter. Fido skapar det som inte går att 
filma och har medverkat i en lång rad pris-
belönta filmer såsom ”Låt den rätte komma 
in”, bioaktuella ”Underworld; Awakening” 
och de flygande dinosaurieödlorna i David 
Attenboroughs tredimensionella dokumen-
tärfilm, den mångfaldigt prisbelönta ”Flying 
Monsters 3D” av National Geographic. För-
värvet var ett naturligt nästa steg i Bolagets 
utveckling mot att bli en ledande nordisk 
underhållningskoncern.

Gemensamma affärsrelationer mellan alla 
koncernbolagen kan, rätt hanterat, skapa en 
positiv spiral av affärer och beständiga lång-
siktiga affärsrelationer. Dessa inkluderar 
såväl inhemska som utländska individer och 
företag involverade i produktioner för film, 
TV och spel. Forestlight Entertainment 
söker samtidigt aktivt efter nya förvärv som 
kan bredda såväl som stärka Bolagets befint-
liga verksamhet.

För att synliggöra de förändringar som 
skett och preparera för fortsatt expansion 
har Bolaget nyligen namnändrats till Forest-
light Entertainment, med dotterbolagen 
Forestlight Studio (affärsenhet), Fido och 
Noble Entertainment.

Av de 58 personer som idag arbetar i 
Bolaget är 48 fast anställda och 10 anställda 
på projektbasis. Idag är 14 av Forestlight 
Entertainments medarbetare kvinnor.

leGal struktur
Forestlight Entertainment AB (publ), tidigare 
med firma Forestlight Studio AB (publ), bilda-
des den 13 oktober 2004 och registrerades hos 
Bolagsverket den 25 januari 2005 och har sitt 
säte i Stockholm. Forestlight Entertainment 
äger till hundra procent följande dotterbolag:

• Noble Entertainment AB med organisa-
tionsnummer 556623-4935 som registrera-

des den 25 februari 2002 och har sitt säte i 
Stockholm.

• Dog Pound AB med organisationsnummer 
556662-6312 som registrerades den 28 maj 
2004 och har sitt säte i Stockholm.

• Aktiebolaget Fido Film Stockholm (dotter-
bolag till Dog Pound AB) med organisa-
tionsnummer 556572-4282 som registrera-
des den 1 juli 1999 och har sitt säte i 
Stockholm.

Bolaget har även affärsenheten Forestlight 
Studio som avses bolagiseras senare under 
2012.

Utöver detta äger Forestlight Entertain-
ment 30,4 procent i bolaget TriArt Film AB 
och 47,5 procent i FTrack AB. I övrigt har 
Forestlight Entertainment inga andelar i 
något externt företag utanför koncernen. 
Organisationsstrukturen sammanfattas 
enligt ovanstående figur. 

fem BolaG flYttar IHop I 
toBaksmonopolet på 
sÖdermalm
I början av 2012 beslutades att Noble Enter-
tainment, Forestlight Studio, Fido, FTrack och 
TriArt ska skaffa gemensamma lokaler i cen-
trala Stockholm. Syftet är bland annat att bola-
gens totalt cirka 60 anställda ännu bättre ska 
kunna dra nytta av varandras kompetenser 
och kontaktnät. Lokalerna ligger på Rosen-
lundsgatan 36 i den anrika fastigheten 
Tobaksmonopolet. Fastigheten är av stort kul-
turhistoriskt värde, bland annat genom att Ivar 
Tengblom, arkitekten bakom Stockholms kon-
serthus, har ritat ett av Tobaksmonopolets hus. 
Totalt ryms cirka 110 arbetsplatser och Forest-
light Entertainment-koncernen ska framöver 
fylla på med ytterligare kompetenser. Flytten 
till de nya lokalerna beräknas påbörjas i okto-
ber 2012. 

StödtjänsterFilmdistribution

noble  
entertainment ab

100%

tri-art Film ab
30,4%

Forestlight  
entertainment ab (publ)

Filmproduktion

Forestlight  
Studio

(affärsenhet)

dog Pound ab 
100%

ab Fido Film
Stockholm

100%

Fido Sales
germany

(affärsenhet i  
tyskland)

Ftrack ab
47,5%

orGanIsatIonsstruktur
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noBle entertaInment 
Noble Entertainment är ett av Sveriges ledande 
independentbolag inom distribution av spel-
film och TV-serier. Bolaget köper in kommersi-
ella titlar från producenter som Focus Features, 
Lakeshore, Lionsgate, Studio Canal, Weinstein 
samt lokala viktiga aktörer som till exempel 
TV4 och Sveriges Television. Förvärv görs för 
samtliga lanseringsfönster, det vill säga bio, 
DVD, Blu-ray, VOD (Video on Demand) och 
andra digitala plattformar samt TV. För att 
uppnå volymfördelar har Noble Entertainment 
även ett nära inköpssamarbete med flera nord-
iska kollegor, bland annat Mis.Label (Dan-
mark), Future Film (Finland) och Star Media 
Entertainment (Norge). I de flesta fall avser för-
värven rättigheter för en tidsperiod om 7-15 år. 

filmernas livscykel
Marknaden för filmdistribution omsatte 2011 
totalt ca 4 200 MSEK1 i Sverige. Knappt hälf-
ten av intäkterna genererades av DVD/Blu-
ray-försäljningen (ca 2 000 MSEK), följt av 
biointäkter (ca 1 600 MSEK), hyrfilm inkl 
VOD (ca 700 MSEK) och TV (ca 200 MSEK). 
För att ge maximal intäkt släpps internatio-
nellt gångbara filmtitlar under de första fyra 
månaderna enbart på bio, följt av DVD/Blu-
ray försäljning och uthyrning samt digitalt 
över VOD. Därefter säljs titlarna till såväl 
betal-TV- som fri-TV-kunder. Ledningen för 
Noble Entertainment bedömer att biomark-

Marknaden för filmdistribution i Sverige omsatte 2011 totalt ca 4200 MSek1. dvd/blu-ray-
försäljningen stod för nästan hälften av omsättningen.
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förvärv av film- och tV-rättigheter är en nyckelfunktion för en distributör  
i filmbranschen. förmågan att förvärva rättigheter med en  
försäljningspotential över lång tid är väsentligt då  
förvärven initialt påverkar kassaflödet negativt.

nad generellt sett kommer att utvecklas stabilt 
framöver, med ökad omsättning som delvis 
genereras av 3D-biografernas högre biljettpri-
ser. Omsättningsättningsökningen för bran-
schen kommer annars främst att komma från 
digitala media som Noble Enterainment ser 
tar allt större marknadsandel.

Ökade marknadsandelar inom  
digitala media
Inom digitala medier har Noble Entertain-
ment flyttat fram sina positioner under det 
senaste året. Försäljningen har bland annat 
ökat inom VOD, där filmen skickas ut via 
Internet, kabel eller parabol. Noble Enter-
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tainment samarbetar här med bland annat 
SF Anytime, Viasat, Headweb, Voddler, TV4 
och Film2Home som alla ansvarar för dist-
ribution till konsument. Digitala medier 
står i dagsläget för mindre än 3 procent av 
den svenska totalmarknaden inom filmdist-
ribution, men kommer att öka successivt 
framöver. Noble Entertainment kommer 
framgångsrikt att kunna kapitalisera på 
såväl nuvarande som kommande filmrättig-
heter genom aktiv positionering inom den 
fysiska och digitala värdekedjan.

Hög penetration inom  
dagligvarumarknaden
Under andra halvåret 2011 genomförde 
Noble Entertainment ett omfattande kom-
munikationsarbete, och många av de tidi-
gare kund- och leverantörskontakterna har 
aktiverats sedan rekonstruktionen av bola-
get avslutades i april (se nedan). Bland 
Noble Entertainments kunder i maj 2012, 
märks bland annat Bergendahls, Coop, ICA 
via Kosta, MediaMarkt, CDON, Discshop, 
Ellos, Ginza, Homeenter, Hemmakväll, 
Filmkedjan, Buylando, Åhléns, de större 
bensinkedjorna samt Svensk Filmindustri 
(SF). Värt att notera är att den totala försälj-
ningen av köpfilm i Sverige är stor – större 
än varugrupper som exempelvis kaffe och 
hushållspapper.  

kraftigt uppåt på hyrmarknaden
Noble Entertainments marknadsandel på 
hyrmarknaden för DVD och Blu-ray blev 6,1 
procent för 2011, vilket innebär en 7:e place-
ring jämfört med konkurrenterna. Mark-
nadsandelarna ökade rejält under 2011: från 
1,5 procent i januari, till 9,3 procent i decem-
ber2.  Branschstatistik visar att bolaget för 
perioden januari-mars 2012 nått 10,6 procent 
marknadsandel och en 3:e placering på listan 
över största filmuthyrare i Sverige – före kon-
kurrenter som Warner, Scanbox och Disney. 
För månaden april 2012 hade bolagets mark-
nadsandel ökat ytterligare: till 11,5 procent2.

Investeringar i internationellt  
gångbara filmtitlar
Sedan det andra kvartalet 2011 har bolaget 
varje kvartal gjort stora framåtsyftande inves-
teringar. Under 2011 köpte och betalade Noble 
Entertainment filmrättigheter för totalt 32,5 
MSEK. Bland de stora kommersiella titlar som 
köptes finns bland annat det storslagna sci-
ence fiction-äventyret Cloud Atlas med Tom 
Hanks, Hugh Grant och Susan Sarandon, den 
högteknologiska science fiction-thrillern Loo-
per med Bruce Willis och Joseph Gordon-
Levitt samt actionfilmen The Expendables 2 
med Sylvester Stallone, Arnold Schwarzeneg-
ger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jet Li, Dolph 
Lundgren och många fler klassiska actionhjäl-
tar. Noble Entertainment har även köpt rättig-

jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12

Ansöker om rekonstruktion. 

Förvärvas av Forestlight Entertainment.

Tredje största distributören på hyresmarknaden.
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heterna till filmen The Host från författaren 
till världssuccén Twilight. Filmen når biogra-
ferna runt om i världen under 2013. 

3 av de 5 mest sålda dVd-boxarna 2011
Den 30 april 2012 ägde Noble Entertainment 
Sverigerättigheterna till mer än 500 titlar. Mer-
parten är amerikansk spelfilm kompletterat av 
TV-serier, men även svenska produktioner 
ingår som en viktig del i bolagets affärskoncept. 
Bland TV-serierna finns exempelvis storsuc-
céer som Solsidan 1 och Mad Men 1-4, men 
även klassiker som Bläckfisken, Familjen Ash-
ton och Mot alla vindar. På Topp-5-listan över 
Sveriges mest sålda DVD-boxar 2011, ägde 
Noble Entertainment tre av boxarna: Mad Men 
1, Mad Men 4 samt Solsidan 1, som för övrigt 
är den överlägset bäst säljande DVD-boxen 
någonsin i Sverige inom genren TV-serier. 
Under 2012 fortsätter Noble Entertainment sin 
distribution av den populära Mad Men-serien 
genom att släppa Mad Men 5 på DVD.  

nyanställningar och höjd  
kompetensnivå
Under 2011 fick Noble Entertainment både 
ny VD och ny försäljningschef. Sedan års-
skiftet 2010/2011 har organisationen stärkts 
betydligt med nya kompetenser och fler 
anställda. Den 1 januari 2011 var antalet års-
anställda 9. Den 30 april 2012 hade antalet 
årsanställda ökat till 16.

rekonstruktion
Noble Entertainment förvärvades av Forest-
light Entertainment i december 2010, och i 
april 2011 slutfördes en rekonstruktion av 
bolaget. Därmed fick bolaget en avsevärt stärkt 
ekonomi och resurser som sedan dess använts 
för att bygga ett växande distributionsföretag. 

samarbete inom forestlight entertain-
ment-koncernen
Sedan Noble Entertainment blev uppköpt har 
bolaget samarbetat allt närmare med sin nya 

ägare Forestlight Entertainment och Forest-
light Entertainment-koncernens övriga bolag: 
Fido (helägt av Forestlight Entertainment), 
samt TriArt (ägt till 30,4 procent av Forestlight 
Entertainment). Fido är en av Skandinaviens 
största och mest välrenommerade animations- 
och visual effects-studios, och jobbar globalt. 
TriArt är ett svenskt inköps- och distributions-
bolag inom främst spelfilm och dokumentärer. 
Samarbetet har stärkt Noble Entertainments 
förhandlingsposition, vilket bland annat märks 
i kontakten med olika produktionsbolag. 

sveriges 15 mest sålda tV-boxar 2011
pos. titel Bolag antal

1 Solsidan säsong 2 Svensk Film Sverige 67 460
2 Solsidan säsong 1 Noble Entertainment 62 536
3 Sons of Anarchy säsong 1 Svensk Film Sverige 21 203
4 Mad Men säsong 1 Noble Entertainment 20 329
5 Mad Men säsong 4 Noble Entertainment 17 374
6 Skilda värdar volym 1 Nordisk Film (Sverige) 14 811
7 Glee säsong 1 Svensk Film Sverige 13 860
8 Tintin DVD Collection Nordisk Film (Sverige) 13 375
9 True Blood säsong 3 Warner 12 701
10 Sons of Anarchy säsong 2 Svensk Film Sverige 12 324
11 Mad Men säsong 2 Noble Entertainment 11 436
12 Mad Men säsong 3 Noble Entertainment 10 905
13 Sons of Anarchy säsong 2 Svensk Film Sverige 10 678
14 Vampire Diaries säsong 1 Warner 10 570
15 Sex and the City Essential Collection Paramount Home E 10 503

Noble Entertainments storsäljare Solsidan 1 är den TV-box som sålt bäst i Sverige någonsin i kategorin 
TV-serier. I april 2012 hade totalt över 200 000 boxar sålts av denna titel. Noble Entertainment äger distri-
butionsrättigheterna till 5 av de 15 TV-boxar som sålde bäst i Sverige under 2011.
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tre aV noBle entertainments Filmer täVlaDe om gulDpalmen i cannes!
tre av noble entertainments filmer tävlade om guldpalmen under årets upplaga av filmfestivalen i cannes. dessa var: On tHe rOad av  
Walter Salles med Sam riley, kirsten dunst, kristen Stewart, viggo Mortensen och garret Hedlund. tHe PaPerbOY av Oscarnominerade  
lee daniels med Matthew Mcconaughey, Zac efron, nicole kidman och john cusack. Samt kIllIng tHeM SOFtlY av andrew dominik  
med brad Pitt, james gandolfini och ray liotta.
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fIdo
Fido är en svensk animations- och visual 
effects-studio, med hela världen som sitt 
arbetsfält. Bolaget utför och säljer karak-
tärsanimation och visuella specialeffekter; 
mestadels för reklam- och spelfilm men även 
för dokumentärer. Fido skapade exempelvis 
de flygande dinosaurieödlorna i David 
Attenboroughs mångfaldigt prisbelönta 
”Flying Monsters 3D” av National Geograp-
hic. I Skandinavien är Fido ett av de största 
och mest välrenommerade företagen i sin 
bransch. Bolaget har även ett särskilt R&D-
team som ständig arbetar med vidareutveck-
ling av mjukvaror för visuella effekter.

prisbelönta reklamfilmer och många 
internationella kunder 
Bland kunderna finns många produktions-
bolag och reklambyråer, främst i Europa och 
Nordamerika. Under 2011 fick bolaget flera 
nya kunder och i början av maj 2012 var 
antalet uppdragsgivare större än någonsin. 
Många uppdrag kommer från Tyskland, och 
därför startade Fido en säljfilial där i april 
2012. Även England, USA, Norge och Sverige 
är särskilt viktiga marknader för Fido. 
Intäktsmässigt står reklamfilmskunder och 
spelfilmskunder för en relativt lika stor 
andel, med en viss övervikt för reklamfilms-
uppdragen. Inom reklamfilm har bolaget 
bland annat skapat fåret Frank för Tele2 

samt effekter i utländska filmer för Coca-
Cola, Adidas och Mercedes Benz. Fido har 
vunnit många priser för sina reklamfilmer, 
bland annat på London International 
Awards, D&DA Awards och Epica Awards. 

scener till en av årets största ameri-
kanska actionfilmer 
Fido fick under 2011 ett för bolaget mycket 
viktigt Hollywood-kontrakt i form av bland 
annat 3D-scener till Underworld: Awa-
kening, den fjärde filmen i en framgångsrik 
filmserie med Kate Beckinsale i huvudrollen. 
Filmen producerades av Lakeshore/Sony 
Pictures i digital 3D, IMAX 3D och 2D. 
Underworld: Awakening, hade svensk 
biopremiär i mars 2012. Filmen har legat 1:a 
på biotoppen i USA och den innebär ett vik-
tigt framsteg för Fido på USA-marknaden. 

specialeffekter till ett av norges hit-
tills största filmprojekt
En annan intressant spelfilm som Fido gör 
animationer till under 2012 är Kon-Tiki. 
Med en budget på över 100 MSEK är Kon-
Tiki ett av Norges största filmprojekt 
någonsin. Filmen har svensk biopremiär i 
juli 2012 och baseras på Thor Heyerdahls 
8000 km långa resa från Peru till Polynesien 
i en balsaflotte år 1947. Fido bidrar bland 
annat med hajar och andra havsdjur samt 
digitala hav. 

tysk och svensk biopremiär vintern 
2012 alternativt våren 2013
Fido har många europeiska kunder. I början 
av 2011 slutfördes exempelvis arbetet med 
effekter till den brittiska spelfilmen Attack 
the Block. Filmen, med den lite ovanliga 
genren-kombinationen sci-fi/komedi/skräck, 
fick utmärkta recensioner och drog många 
biobesökare både i Storbritannien och inter-
nationellt. Det senaste året har bolaget även 
gjort visuella effekter till den tyskproduce-
rade animerade familjefilmen Yoko, som har 
svensk biopremiär hösten 2012.

ny ägare
Fido fick ny ägare i maj 2011 då Forestlight 
Entertainment förvärvade alla aktier i bola-
get. Därmed fick Fido en tryggare finansiell 
grund och ett större affärsmässigt manöver-
utrymme. Sedan dess har bolaget, som en 
del av Forestlight Entertainment, kunnat 
erbjuda paketlösningar där visuella effekter, 
finansiering och distribution av film ingår. 

samarbete inom forestlight- 
koncernen
Sedan Fido blev uppköpt har bolaget samar-
betat allt närmare med sin nya ägare Forest-
light Entertainment och Forestlight Enter-
tainments övriga tre bolag: Noble 
Entertainment AB (helägt av Forestlight 
Entertainment), FTrack (ägt till 47,5 procent 
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av Forestlight Entertainment) samt TriArt 
(ägt till 30,4 procent av Forestlight Entertain-
ment). Noble Entertainment är ett av Sveriges 
ledande företag inom distribution av spelfilm 
och TV-serier. FTrack har utvecklat en Asset 
Management mjukvara för bolag inom visu-
ella effekter, animation, spelutveckling och 
post-produktion. TriArt är ett svenskt 
inköps- och distributionsbolag inom främst 
spelfilm och dokumentärer. Samarbetet har 
stärkt Fidos förhandlingsposition och öppnat 
dörrar till nya konstruktiva kundmöten. Ett 
konkret exempel på synergieffekter är att ett 

animeraDe Visuella eFFekter –
hur går Det till egentligen?

att skapa visuella effekter till reklamfilm 
och spelfilm är en lång process som kräver 
både konstnärlighet och teknisk spetskun-
skap. Fido medarbete har idag den kompe-
tens som krävs för att få uppdrag som till-
hör de mest avancerade inom branschen, 
vilket inte minst framgår av bolagets aktu-
ella referenslista. För att få veta mer om hur 
bolagets tjänster produceras – och hur en 
animation görs rent praktiskt – träffade vi 
nils lagergren, en av bolagets producenter.

VaD är säljer FiDo egentligen? 
Fido säljer animationer och visuella effekter, 
eller vad mina kollegor och jag gärna kallar 
”visuell magi”! bolaget levererar sånt som 
inte kan filmas, till exempel storslagna scene-
rier som inte finns – eller djur som beter som 
verkliga djur inte gör. vi levererar alla de här 
grejerna i form av visuella digitala effekter.

VaD är Det som aVgör hur en Visuell 
Digital eFFekt ska se ut?
alla uppdrag är unika och ställer olika krav, 
men låt oss anta att någon vill göra en 
reklamfilm med en 1 meter lång kanin som 
dyker fram ur ett kylskåp. I det läget skulle 
vi börja med att ta fram en serie skisser som 
visar hur kaninen skulle se ut i olika situatio-
ner. Skisserna ger även en vink om kaninens 
karaktär. när kunden godkänt skisserna 
modelleras kaninen sedan fram digitalt. 
kaninen ”översätts“ från en vanlig teckning 
till en figur i 3d – ungefär som att skulptera 
fram något i lera, fast det händer i datorn.

nils lagergren

när ni skapat en animeraD och FärDig-
moDelleraD 3D-Figur, är ni klara Då?
Oj nej. efter modelleringen så riggas figuren, 
vilket betyder att den får ett ”skelett“ som 
animatören kan styra i ett särskilt anima-
tionsprogram. Sedan måste modellen förstås 
få rätt färg och textur. I vårt exempel ska 
kaninen självklart ha päls. Här arbetar Fido 
ofta med egna utvecklade mjukvaror som till 
exempel kan simulera hur hår rör sig – allt för 
en så verklighetstrogen päls som möjligt.

hur Får ni till De saker som Finns i 
Verkligheten, till exempel kylskåpet?
ett produktionsbolag filmar själva scenen i 
ett riktigt kök. Även vi finns på plats under 
filmarbetet, bland annat för att inhämta alla 
data gällande ljussättningen. den filmade 
scenen skickas sedan till oss och i vår 
bransch kallas den för en ”backplate“. det 
är i den som vi sedan måste stoppa in vår 
digitala kanin. nästa steg är att vi på Fido 
skapar en digital motsvarighet till rummet 
som filmades, så att kaninen har ett golv att 
stå på som överrensstämmer med det fil-
made golvet i relation och vinkel till kame-
ran. vi ljussätter dessutom den här 3d-ver-
sionen av rummet på samma sätt som 
rummet som filmades. ljuset måste till 
exempel komma från samma håll. 

när sammansmälts Den Vanliga Fil-
men meD De eFFekter ni skapat, så att 
Det Blir en FärDig reklamFilm?
det arbetet inleds nu när vi är klara med 
den digitala motsvarigheten till det filmade 
rummet. vad som händer är att animatören 
då stoppar in kaninen i 3d-versionen och 
börjar animera. animationen sker i flera 

steg och består i slutändan av 25 olika 
poser för 1 sekunds film. när animationen är 
godkänd renderar vi rörelsen och det är i 
den fasen som kaninen exempelvis får sin 
päls och alla skuggor läggs in. Sedan följer 
“compositing”, det sista steget i animerings-
arbetet. då läggs alla olika lager samman 
med den filmade bakgrunden, så att det 
känns som om kaninen verkligen är där. Fil-
men känns nu fullständigt fotorealistiskt 
och helt trovärdigt, hur omöjligt det än kan 
kännas att en jättekanin dyker fram ur ett 
kylskåp – visuell magi helt enkelt! Men som 
jag försökt att visa skapas inte magin på en 
kafferast – det ligger många timmars arbete 
bakom, avslutar nils lagergren.

produktionsbolag som Noble Entertainment 
nyligen köpte filmrättigheter från, även 
beställde visuella effekter av Fido till produk-
tionen. Organisationsmässigt har Fido stärkts 
sedan ägarbytet. Från den 31 december 2010 
till den 30 april 2012 ökade antalet årsan-
ställda vid Fido från 21 till 25 personer.
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affÄrsområdet forest-
lIGHt studIo
Affärsområdet Forestlight Studio är en 
svensk studio som utvecklar animerade spel-
filmer i genren barn och familj. Filmerna 
produceras både i 3D och 2D med den inter-
nationella marknaden som målgrupp. I var-
dagen kan Forestlight Studio liknas vid ett 
växthus för kreativa idéer. En studio där 
berättelser kan blomstra till fantastiska ani-
merade filmer, TV-serier eller kortfilmer. 
Bolaget har idag tre stora pågående projekt, 
men söker ständigt efter nya frön av berät-
telser som vi kan utveckla och förvandla till 
storslagna filmsuccéer. 

Forestlight Studio består av ett litet kärn-
team med Producent, Creative- och Art-
Director samt en Animatör. Studion rekry-
terar vid behov ytterligare artister från sitt 
internationella nätverk. Teamet utforskar 
konstant hur nya tekniker och metoder kan 
ge nytt liv åt våra berättelser. Men för 
Forestlight Studio handlar animerade filmer 
inte bara om teknik, utan först och främst 
om bra berättelser. Forestlight Studio tar 
därför fram både manuskript, tillsammans 
med etablerade manusförfattare, samt förbe-
reder och leder hela produktionen. Filmerna 
skapas för biomarknaden med efterföljande 
försäljningsfönster, det vill säga DVD, Blu-
ray, VOD (video on demand) samt TV. 
Ambitionen är att filmerna även ska leda till 

försäljning av andra produkter med kopp-
ling till filmerna, exempelvis spel, leksaker 
böcker och kläder.

finansiering: upp till 75 msek  
per film
När en planerad animerad biofilm ska produ-
ceras tar finansieringsprocessen normalt sett 
flera år. Enligt den ledande internationella 

branschorganisationen för animerad film, 
Cartoon – European Association of Anima-
tion Film, krävs i genomsnitt ca 3 år från fär-
digt koncept till färdig finansiering. Ett 
typiskt filmprojekt för Forestlight Studio har 
en budget på 40-75 MSEK. Forestlight Studio 
arbetar idag med tre stora filmprojekt; Astrid 
Silverlock, Chinchillas samt Book of Secrets. 
Konceptarbetet är klart för alla tre filmerna. 

Projekt under  
utvärderingssteg 1

affÄrsmodell/utVecklInG

Projekt under  
utvärderingssteg 2

Projekt under  
finansiering

Finansierade och  
under produktion Premiär

Filmprojekt 4

Filmprojekt 5

book of Secrets astrid Silverlock

chinchillas

astrid Silverlock 
Q4-13/Q1-14

de mest utVecklade projekten
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Iain Mccaig, född 1957, har jobbat med fil-
mer som Star Wars, Harry Potter, termina-
tor 2, bram Stoker’s dracula och the Spi-
derwick chronicles. till Star Wars 
designade han bland annat karaktärerna 
Padmé amidala och darth Maul. under 2011 
jobbade Iain med den animerade filmen the 
book of Secrets – ett samarbete mellan 
honom själv och Forestlight Studio.

Bolaget för dialog med en rad utvalda intres-
senter angående finansieringen.

Gemensamt filmprojekt med Iain 
mccaig 
– art directorn som jobbat med star 
Wars och Harry potter 
Filmen The Book of Secrets är ett samarbete 
mellan Forestlight Studio och Iain McCaig, 
den världsberömde AD:n som varit koncep-
tuell designer för filmer som Star Wars, 
Harry Potter, Min vän Charlotte och en rad 
andra succéer. The Book of Secrets handlar 
om Ellie, en ung flicka som kämpar för att 
passa in bland människorna i hennes by – 
och framför allt – bli förstådd av sin 
mamma. För till skillnad från alla omkring 
henne, tror Ellie på magi. Hon ger sig ut på 
en resa för att bevisa att magin verkligen 
existerar i deras värld. Iain McCaig har själv 
skrivit manus till The Book of Secrets och 
filmen blir hans regissörsdebut.

astrid silverlock – ung hjältinna från 
vikingatiden
En annat viktig satsning för Forestlight Studio 
är filmen Astrid Silverlock – en 3D-animerad 
äventyrsfilm för hela familjen. Handlingen 
utspelar sig på vikingatiden, där hjältinnan 
Astrid är en ”vikinga-Mulan” i en värld fylld av 
nordisk mytologi. Astrids mod prövas till det 
yttersta och som ung kvinna upptäcker hon 

sanningens kraft i resan mot att bli en stor 
ledare. Arbetet med att hitta finansiärer pågår 
för fullt. 

mycket pop-musik i familjekomedin 
chinchillas 
Chinchillas är en galen animerad familje-
komedi fylld av slap-stick-humor och med 
ett högt tempo. Moderna versioner av 
humorklassiker som Helan och Halvan 
blandas med pop-musik, mode och kändis-
skap. Projektets manusförfattare är två väl-
renommerade britter; Andy Riley och Kevin 
Cecil, som bland annat skrivit manus till 
den animerade filmer Gnomeo & Julia, The 
Pirates! och Robbie the Reindeer. För två av 
sina manus har Kevin vunnit the BAFTA 
Award från the British Academy of Film and 
Television Arts.

Begränsad konkurrens
Globalt sett produceras det bara drygt 50 ani-
merade spelfilmer per år. Disney och Dream-
works är de stora aktörerna i genren. De job-
bar efter en stabil produktionsplan med två 
respektive 2,5 filmer per år. Det finns således 
gott om utrymme på marknaden för andra 
aktörer. Tills dess att vi ser en dramatisk 
ökning av produktionstakten inom animerad 
spelfilm är det osannolikt att efterfrågan 
kommer att kunna bli övermättad. 
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nästa produktionsstart nära
Under 2012 ska produktionsbeslut tas för 
minst en av de tre spelfilmer som Forestlight 
Studio nu arbetar med. Inför produktions-
start av ett filmprojekt är studions ledstjärna 
att finansieringen ska vara klar till 100 pro-
cent. Den externa delen av finansieringen 
sker ofta via en kombination av bidrag, 
externa investorer för såväl lån (exempelvis 
Euroimages) som ”eget kapital”, samt interna-
tionella försäljningsagenter. Forestlight Stu-
dios ambition är att ta 20-40 procent av en 
films finansieringskostnad, varav upp till 
hälften av denna andel kan bestå av bidrag. 
Exempel på möjliga bidragsgivare är De 
Nordiska Filminstituten, Irish Filmboard och 
motsvarande. På grund av bidragsdelen är 
Forestlight Studios andel av intäkterna avse-
värt mycket större än andelen av finansie-
ringskostnaden. Om ett projekt gör succé har 
Forestlight Studio därför en väldigt stor 
intäktspotential samtidigt som kostnaderna 
begränsas till den initiala investeringen. 

Hög kompetensnivå 
Forestlight Studio kommer inte att växa spe-
ciellt mycket avseende fast anställd personal 
utan siktar på att ha en handfull mycket 
kompetenta personer med förmåga att 
sourca och utveckla filmkoncept. I april 2012 
hade studion 3 årsanställda

tillväxt via fler projekt
Forestlight Studio fokuserar nu på att slutföra 
finansieringen av de redan utvecklade film-
projekten och planerar och arbetar för att 
därefter starta utveckling av ytterligare ani-
merade projekt inom TV- och spelfilm. 

andra närliggande produktområden
Genom de filmprojekt Forestlight Studio 
kommer att lansera uppstår möjligheten att 
också kommersialisera våra rättigheter inom 
andra närliggande produktområden såsom 
Spel och annan merchandise. Forestlight Stu-
dio har kunskap men inte egna resurser och 
är därmed beroende av samarbetspartners.

samarbete inom forestlight  
entertainment
Forestlight Studio, Fido och Noble Enter-
tainment har under det senaste året arbetat 
allt närmare varandra. Deras respektive nät-
verk avseende inköp av filmrättigheter, rela-
tioner med independant studios, kreativa 
personer såsom artister, producenter och 
regissörer mm har givit många konkreta 
affärsmöjligheter. Samarbetet har stärkt för-
handlingspositionerna för vart och ett av 
dem. Dessa samarbeten kommer att stärkas 
ytterligare såväl internt i koncernen, inte 
minst efter flytten till gemensamma lokaler, 
som i alla externa kontakter.
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Finansiell inFormation  
i sammanDrag
Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2009, 2010 och 2011 samt för delårsperioderna som avslutades 
den 31 mars 2011 och 2012 är hämtade ur Bolagets räkenskaper. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finan-
siella utvecklingen”, Forestlight Entertainments delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-03-31, som återfinns senare i Prospektet samt 
Bolagets reviderade årsredovisningar med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är införlivade genom hänvisning. Årsredovisning-
arna och delårsrapporterna som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Bolagets revisor har granskat årsredovisningarna. Den senaste delårsrapporten för perioden 2012-01-01 till 2012-03-31 samt tidigare del-
årsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 har ej varit föremål för granskning eller revision av Bolagets revisor. Nedanstående finan-
siella information har inte varit föremål för revision eller granskning av Bolagets revisor.

resultaträkning i sammandrag för koncernen
(moderbolaget) (moderbolaget)

tsek
2012-01-01 
2012-03-31

2011-01-01 
2011-03-31

2011-01-01 
2011-12-31

2010-01-01 
2010-12-31

2009-01-01 
2009-12-31

Nettoomsättning 19 164 11 594 71 782 100 781
Aktiverat arbete för egen räkning -7 739 4 034 2 422 10 869
Förändring av färdiglager 312 12 33 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 168 256 782 453
Summa 19 469 12 513 76 105 3 304 12 103

Rörelsekostnader
Produktionskostnader -4 925 -5 627 -25 645 -1 219 -3 001
Övriga externa kostnader -7 361 -3 322 -26 542 -4 666 -3 673
Personalkostnader -8 165 -3 287 -24 009 -5 857 -7 428

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITdA) -982 277 -91 -8 439 -1 999

Avskrivningar och nedskrivningar  -3 707 -1 125 -9 075 -6 477 -27 484
Andel i intresseföretags resultat -438 0 -700 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 127 -848 -9 866 -14 916 -29 483

finansiella poster
Ränteintäkter 10 0 39 1 3
Räntekostnader -899 -14 -2 610 -191 -54
Summa finansiella poster -889 -14 -2 571 -190 -51

Resultat efter finansiella poster -6 016 -862 -12 437 -15 106 -29 534

Skatt på periodens resultat 0 -513 -453 0 0
Periodens resultat -6 016 -1 375 -12 890 -15 106 -29 534
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Balansräkning i sammandrag för koncernen
(moderbolaget) (moderbolaget)

tsek 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 81 865 49 553 79 665 41 691 11 686
Materiella anläggningstillgångar 1 417 977 1 480 1052 863
Finansiella anläggningstillgångar 3 161 1 660 3 531 2 169 22
Summa anläggningstillgångar 86 443 52 190 84 676 44 912 12 571

Omsättningstillgångar
Varulager mm 3 803 3 849 3 810 3986 0
Kortfristiga fordringar 19 026 13 556 26 051 27 714 855
Kassa och Bank 2 006 6 420 3 225 12 271 4 166
Summa omsättningstillgångar 24 836 23 825 33 086 43 971 5 021

SUMMA TILLGÅNGAR 111 279 76 015 117 762 88 883 17 592

EGET KAPITAL OCH SKULdER
Aktiekapital 17 490 11 204 17 490 11 204 2 241
Fria reserver -4 408 3 768 8 482 18 874 42 623
Periodens resultat -6 016 -1 375 -12 890 -15 106 -29 534
Eget kapital 7 066 13 597 13 082 14 972 15 330

Långfristiga skulder 77 141 40 015 74 209 34 404 0
Kortfristiga skulder 27 072 22 403 30 471 39 507 2 262
Summa skulder 104 213 62 418 104 680 73 911 2 262

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULdER 111 279 76 015 117 762 88 883 17 592

Ställda panter 42 314 5 100 42 314 5 100 inga
Ansvarsförbindelser Inga 1 500 Inga  2 000 inga
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kassaflödesanalys för koncernen
(moderbolaget) (moderbolaget)

tsek
2012-01-01 
2012-03-31

2011-01-01 
2011-03-31

2011-01-01 
2011-12-31

2010-01-01 
2010-12-31

2009-01-01 
2009-12-31

den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapitalet -4 136 63 -2 633 -8 628 -2 108
Förändring av rörelsekapitalet 3 719 -8 057 -11 490 -19 653 -429
Kassaflöde från den löpande verksamheten -417 -7 994 -14 153 -28 281 -2 537

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar  -54 -32 -442 -444 0
Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 28 89 -82 -115 20
Investeringar i intresse- och dotterbolag -182 -500 -2 927 -5 500 0
Förvärv av immateriella tillgångar  -5 330 -9 287 -35 341 -2 570 -10 869
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 538 -9 730 -38 792 -8 629 -10 849

finansieringsverksamheten
Nyemission 14 748 16 603
Upptagna lån  5 000 12 250 44 652 24 765 0
Amortering av skuld -264 -377 -753 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 736 11 783 43 899 39 513 16 603

Periodens kassaflöde -1 219 -5 850 -9 046 2 603 3 218
Likvida medel vid periodens början 3 225 12 271 12 271 4 166 949
Likvida medel vid periodens slut 2 006 6 420 3 225 6 769 4 166
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nyckeltal
(moderbolaget) (moderbolaget)

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

MARGINALER
Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg
Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg

AVKASTNING
Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg
Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg

KAPITALSTRUKTUR
Sysselsatt kapital, SEK 85 274 53 612 89 139 49 356 15 330
Eget kapital, SEK 7 066 13 597 13 082 14 972 15 330
Räntebärande nettoskuld, SEK -62 106 -33 595 -70 311 -4 166 -949
Immateriella rättigheter/Sysselsatt kapital 77% 92% 89% 84% 76%
Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg
Lageromsättningshastighet (annualiserad), ggr 22,79 13,00 19,86 0,87 n/a
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,02 0,93 0,85 0,07 0,79
Nettoskuldsättningsgrad, % -8,79% -2,47% -5,37% -0,28% -0,06%
Soliditet, % 7% 18% 11% 17% 87%
Balansomslutning, SEK 104 213 76 015 104 680 73 911 17 592

INVESTERINGAR
Nettoinvestering i anläggningstillgångar 5 384 9 319 35 783 8 185 10 849

dATA PER AKTIE
Antal aktier vid periodens slut, st 8 744 857 5 602 000 8 744 857 5 602 000 1 120 400
Eget kapital per aktie, SEK 0,81 kr 2,42 kr 1,50 kr 3,74 kr 13,68 kr
Resultat per aktie, SEK Neg Neg Neg Neg Neg
Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK -0,68 kr -3,16 kr -6,05 kr -2,04 kr -11,96 kr
Utdelning, SEK 0 0 0 0 0
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1,90 kr 3,36 kr 2,40 kr 4,85 kr 13,50 kr
Aktiekurs/Eget kapital per aktie, ggr 2,35 1,39 1,60 1,30 0,99
P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg

MEdARBETARE
Medeltal anställda, st 48 48 32 10 21



48 49

marGInaler
rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala 
intäkter.

aVkastnInGsmått
avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräk-
nats som ingående plus utgående sysselsatt 
kapital dividerat med två.

avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital. Genomsnittligt eget kapital har 
beräknats som ingående plus utgående eget 
kapital dividerat med två.

kapItalstruktur
sysselsatt kapital, msek
Balansomslutningen minskad med icke rän-
tebärande skulder och avsättningar.

eget kapital, msek
Eget kapital vid periodens slut.

räntebärande nettoskuld, msek
Räntebärande skulder med avdrag för lik-
vida medel vid periodens slut.

Immateriella rättigheter/sysselsatt 
kapital 
Det bokförda värdet för koncernens imma-
teriella rättigheter som andel av det syssel-
satta kapitalet.

räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finan-
siella kostnader dividerat med finansiella 
kostnader.

lageromsättningshastighet (annuali-
serad), ggr
Omsättning i Noble Entertainment genom 
utgående lagervärde. Omsättningen är 
annualiserad för kvartalet.

kapitalomsättningshastighet, ggr
Nettoomsättning dividerat med genomsnitt-
ligt sysselsatt kapital.

nettoskuldsättningsgrad, %
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget 
kapital.

soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen.

nettoinvesteringar i anläggningstill-
gångar, msek
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 
under perioden. Periodens investeringar i 
anläggningstillgångar minskat med perio-
dens försäljningar och utrangeringar.

data per aktIe
antal aktier, st
Antal utstående aktier vid periodens slut.

eget kapital per aktie, sek
Eget kapital vid periodens slut dividerat med 
antal aktier vid periodens slut.

resultat per aktie, sek
Resultat efter skatt, dividerat med genom-
snittligt antal aktier för perioden.

aktiekurs/eget kapital per aktie, ggr
Teckningskurs dividerat med eget kapital 
per aktie vid periodens slut.

p/e-tal, ggr
Aktiekurs dividerat med resultat per aktie.

kassaflöde efter investeringar per 
aktie, sek
Kassaflödet efter investeringar dividerat 
med antalet aktier vid periodens slut.

medarBetare
medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda beräknad 
utifrån arbetad heltid under perioden.

DeFinitioner aV nyckeltal
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ÖVersIkt VÄsentlIGa 
redoVIsnInGsprIncIper
Forestlight Entertainments årsredovisningar 
har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har vär-
derats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

resultatrÄknInG
rörelseintäkter
Forestlight Entertainments rörelseintäkter 
består av nettoomsättning, aktiverat arbete 
för egen räkning samt övriga rörelseintäkter. 
Aktiverat arbete för egen räkning kan defi-
nieras som värdet av de sammanlagda upp-
arbetade kostnaderna för produktionen av 
Bolagets filmer. För 2010 (2009) uppgick 
Bolagets totala rörelseintäkter till 3 304 
KSEK (12 103), vilket motsvarar en minsk-
ning om 73 procent. Förändringen består i 
huvudsak av att omsättningen under 2009 
bestod i försäljning av färdigproducerad film 
och aktivering av filmrättigheter. Under 
2009 genomfördes stora förändringar i Bola-
get vilket medförde att Bolaget implemente-
rade en annan inriktning under 2010. Noble 
Entertainment förvärvades i december 2010 
men ingår inte i siffrorna för 2010. För 
2011(2010) uppgick Bolagets totala rörelsein-
täkter till 75 677 KSEK (3 304), vilket mot-
svarar en ökning om 2190 procent. Föränd-
ringen består i huvudsak av omsättningen i 
de förvärvade dotterbolagen Noble Enter-
tainment och Fido. Rörelseintäkterna för 

första kvartalet 2012 uppgick till 19 469 
KSEK, motsvarande en ökning från föregå-
ende år om 56 procent. Förändringen består 
främst av att dotterbolaget Fido inte ingick i 
verksamheten under första kvartalet 2011 
samt en högre omsättning i Noble Entertain-
ment under kvartalet än föregående år.

rörelsekostnader
Forestlight Entertainments rörelsekostnader 
avser produktionskostnader, övriga externa 
kostnader, personalkostnader och avskriv-
ningar av materiella anläggningstillgångar. 

För 2010 (2009) uppgick Bolagets totala 
rörelsekostnader till 11 742 KSEK (14 102), 
vilket motsvarar en minskning om 17 pro-
cent. Förändringen består i huvudsak av 
lägre produktions- och personalkostnader 
som ett resultat av de stora förändringar 
som beslutades om 2009 och fick effekt 2010. 
Rörelsekostnaderna för 2011 uppgick till  
75 768 KSEK, motsvarande en ökning från 
föregående år om 545 procent. Förändringen 
består främst av kostnaderna i de förvärvade 
verksamheterna Noble Entertainment och 
Fido. Under det första kvartalet 2012 (2011) 
uppgick Bolagets rörelsekostnader till 20 451 
KSEK (12 236), motsvarande en ökning om 
67 procent som främst berodde på att Fido 
ingick i verksamheten under kvartalet 2012.

av- och nedskrivningar
Bolagets avskrivningar avser dels avskriv-
ningar på materiella anläggningstillgångar, 
såsom kontorsinventarier samt datorer och 
mjukvara för produktion av datoranimerad 
film och dels avskrivningar på filmrättighe-
ter och goodwill.

För 2010 (2009) uppgick Bolagets totala 
avskrivningar till 6 578 KSEK (27 484), vil-
ket motsvarar en minskning om 76 procent. 
Förändringen består i huvudsak av att Bola-
get gjorda stora nedskrivningar inom 
Forestlight Entertainments verksamhet 
under 2009. Avskrivningarna för 2011 upp-
gick till 9 075 KSEK, motsvarande en ökning 
från föregående år om 40 procent. Föränd-
ringen består främst av löpande avskriv-
ningar på filmrättigheter inom filmdistribu-
tionsverksamheten i Noble Entertainment 
samt avskrivningar på goodwill.

Under det första kvartalet 2012 (2011) 
uppgick Bolagets avskrivningar till 3 707 
KSEK (1 125), motsvarande en ökning om 
230 procent som främst berodde högre 
löpande avskrivningar inom Noble Enter-
tainment vilket reflekterar en högre aktivitet 
på inköpssidan och försäljningen.

rörelseresultat
Rörelseresultatet är direkt beroende av Bola-
gets rörelseintäkter, rörelsekostnader samt 
av- och nedskrivningar som beskrivs mer 
utförligt ovan.

Forestlight Entertainments rörelseresultat 
på EBITDA-nivå minskade till – 8 439 KSEK 
(-1 999) för 2010 (2009) vilket innebar att 
rörelsemarginalen försämrades från -16 pro-
cent till -255 procent. Bolagets rörelseresul-
tat på EBITDA-nivå förbättrades för 2011 
och uppgick till -91 KSEK, motsvarande en 
rörelsemarginal om -0,1 procent.

Forestlight Entertainments rörelseresultat 
på EBIT-nivå förbättrades till – 14 916 KSEK 
(-29 483) för 2010 (2009) vilket samtidigt 
innebar att rörelsemarginalen försämrades 

kommentarer till Den  
Finansiella utVecklingen
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från -244 procent till -452  procent. Bolagets 
rörelseresultat på EBIT-nivå förbättrades för 
2011 och uppgick till -9 866 KSEK, motsva-
rande en rörelsemarginal om -13 procent.

För det första kvartalet 2012 (2011) för-
sämrades Bolagets rörelseresultat på 
EBITDA-nivå gentemot samma period före-
gående år och uppgick till -982 KSEK (277), 
vilket motsvarar en rörelsemarginal om -5 
procent (2). Resultatförsämringen reflekte-
rar förvärvade Fidos förlust under det 
säsongsmässigt svaga första kvartalet och 
högre projektrelaterade kostnader för kon-
cernen som är av övergående natur. 

För det första kvartalet 2012 (2011) för-
sämrades Bolagets rörelseresultat på EBIT-
nivå gentemot samma period föregående år 
och uppgick till -5 127 KSEK (-848), vilket 
motsvarar en rörelsemarginal om -26 pro-
cent (-7). Utvecklingen beror på högre 
löpande avskrivningar inom filmdistribu-
tionsverksamheten i Noble Entertainment 
samt förlust från intressebolaget TriArt.

finansiellt netto
Forestlight Entertainments finansiella netto 
består i huvudsak av ränteintäkter med 
avdrag för räntekostnader.  

Det finansiella nettot uppgick för 2010 
(2009) till -190 KSEK (-51) och för 2011 till 
-2 571 KSEK. Det finansiella nettot för för-
sta kvartalet 2012 (2011) uppgick till -889 
KSEK (-14).

resultat efter skatt
Forestlight Entertainments förlust efter skatt 
minskade till -15 106 KSEK (-29 534) för 2010 
(2009) vilket innebar att förlustmarginalen 
förändrades från -244 procent till -457 pro-
cent. Bolagets förlust efter skatt minskade för 
2011 och uppgick till -12 890 KSEK, motsva-
rande en vinstmarginal om -17 procent.
För det första kvartalet 2012 (2011) ökade 
Bolagets förlust efter skatt gentemot samma 
period föregående år och uppgick till -6 016 

KSEK (-1375), vilket motsvarar en förlust-
marginal om -31 procent (-11).

BalansrÄknInG
Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar 
innefattar dels balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten för filmerna Astrid Sil-
verlock, Chinchillas, Book of Secrets samt 
Yoko, dels inköpta filmrättigheter för distri-
bution inom Noble Entertainment. De 
immateriella anläggningstillgångarna redo-
visas till anskaffningsvärde minus gjorda 
avskrivningar. 

Inom Bolaget innefattar anskaffningsvär-
det samtliga utgifter som direkt kan hänfö-
ras till tillgången, utgifter som på ett rimligt 
och konsekvent sätt kan hänföras till till-
gången samt är nödvändiga för att tillgången 
skall kunna utnyttjas för sitt ändamål. 
Avskrivning på balanserade utgifter och 
utvecklingsarbeten påbörjas först när till-
gången är färdigställd. Avskrivning på äldre 
filmprojekt (t ex. Gnomes & Trolls - The 
Secret Chamber) påbörjades då filmerna 
ansågs vara helt färdigställd och introduce-
rade till marknaden för försäljning. De äldre 
filmprojekten är helt avskrivna.

I Noble Entertainment balanseras utgifter 
för förvärvade filmrättigheter och skrivs av 
över filmrättighetens ekonomiska livslängd 
enligt en modell som innebär 50 % under 
första året i samband med utgivning och 
sedan linjärt över 4 år. Denna modell tilläm-
pas även för filmrättigheter med längre 
licenstid än 5 år. 

Den 31 december 2010 (2009) uppgick 
Bolagets totala immateriella anläggningstill-
gångar till 41 691 KSEK (11 686), vilket mot-
svarar en ökning om 257 procent. Föränd-
ringen består i huvudsak av förvärv av 
dotterbolaget Noble Entertainment inklusive 
förväntad tilläggsköpeskilling samt filmrät-
tigheter inom Noble Entertainment. De 
immateriella anläggningstillgångarna per 

den 31 december 2011 uppgick till 79 665 
KSEK, motsvarande en ökning från föregå-
ende år om 91 procent. Förändringen består 
främst av förvärv av immateriella rättigheter 
inom Noble Entertainment samt investering 
i Fido i Noble Entertainment.

Per den 31 mars 2012 (2011) uppgick Bola-
gets Immateriella anläggningstillgångar till 
81 865 KSEK (49 553), motsvarande en 
ökning om 65 procent som främst berodde 
på köp och investering i Fido och Noble 
Entertainment samt investering i immate-
riella rättigheter inom Noble Entertainment.

materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar 
innefattar främst kontorsinventarier samt 
datorer och mjukvara för produktion av dato-
ranimerad film. Bolagets materiella anlägg-
ningstillgångar skrivs av med 20 procent per 
år. Alla materiella anläggningstillgångar inom 
Forestlight Entertainment och Noble Enter-
tainment ägs till fullo av Bolaget.

Den 31 december 2010 (2009) uppgick 
Bolagets totala materiella anläggningstill-
gångar till 1 052 KSEK (863), vilket motsva-
rar en ökning om 22 procent. De materiella 
anläggningstillgångarna per den 31 decem-
ber 2011 uppgick till 1 480 KSEK, motsva-
rande en ökning från föregående år om 41 
procent. Förändringen består främst av 
införlivandet av Noble Entertainment och 
Fido och därmed större verksamhet.

Per den 31 mars 2012 (2011) uppgick Bola-
gets Materiella anläggningstillgångar till 1 417 
KSEK (977), motsvarande en ökning om 45 
procent som främst berodde på den större 
verksamhetsplattform som båda dotterbolagen 
Fido och Noble Entertainment reflekterar.

finansiella anläggningstillgångar
Den 31 december 2010 (2009) uppgick Bola-
gets totala finansiella anläggningstillgångar 
till 2 169 KSEK (23), vilket motsvarar en 
ökning om 9 330 procent. Förändringen 
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består i huvudsak av investeringen i intres-
seföretaget TriArt. De finansiella anlägg-
ningstillgångarna per den 31 december 2011 
uppgick till 3 531 KSEK, motsvarande en 
ökning från föregående år om 63 procent. 
Förändringen består främst av uppskjutna 
skattefordringar.

Per den 31 mars 2012 (2011) uppgick Bola-
gets finansiella anläggningstillgångar till 3 
161 KSEK (1 660), motsvarande en ökning 
om 90 procent.

omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar innefattar 
varulager, kundfordringar, fordringar hos 
koncernbolag, skattefordringar, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter, övriga 
fordringar samt likvida medel.

Den 31 december 2010 (2009) uppgick 
Bolagets totala omsättningstillgångar till 43 
971 KSEK (5 020), vilket motsvarar en ökning 
om 776 procent. Förändringen består i 
huvudsak av införlivandet av Noble Enter-
tainment och att Noble Entertainments verk-
samhet är av mer traditionell karaktär med 
varulager, kundfordringar etc. än vad Forest-
light Entertainments studioverksamhet är. De 
totala omsättningstillgångarna per den 31 
december 2011 uppgick till 33 086 KSEK (43 
971), motsvarande en minskning om 25 pro-
cent som främst berodde på lägre kassabe-
hållning som huvudsakligen hade använts till 
investering i immateriella rättigheter. 

Per den 31 mars 2012 (2011) uppgick Bola-
gets Omsättningstillgångar 24 836 KSEK, 
motsvarande en ökning från föregående år 
om 4 procent. Förändringen består främst av 
balansen mellan högre kundfordringar och 
lägre kassa för koncernen. 

eget kapital
Per den 31 december 2010 (2009) uppgick 
det egna kapitalet till 14 972 KSEK (15 330), 
motsvarande en soliditet om 17 procent (87). 
Förändringen under året beror främst av att 

förvärvet av Noble Entertainment och inves-
teringen i filmrättigheter till största delen 
skedde genom lån.

Den 31 december 2011 uppgick det egna 
kapitalet till 13 082 KSEK vilket motsvarade 
en soliditet om 11 procent. Förändringen av 
eget kapital kan i allt väsentligt förklaras av 
balansen mellan nyemissionen om 11 000 
KSEK som beslutades om under 2011 och 
förlusten om 12 890 KSEK under 2011. 

Eget kapital per den 31 mars 2012 (2011) 
uppgick till 7 066 KSEK (13 597), motsva-
rande en soliditet om 6 procent (18). Föränd-
ringen från årsskiftet beror främst på perio-
dens resultat.

skulder
Forestlight Entertainments skulder består av 
lån om cirka 62,5 MSEK från Cantus Invest 
AB, lån om 12,4 MSEK från Coordinator 
Invest AB samt rörelserelaterade leverantör-
skrediter.

kassaflÖde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under 2010 (2009) uppgick till -28 281 KSEK 
(2 479) och förändringen bestod främst av 
en ökning av rörelsekapitalet till följd av för-
värvet av Noble Entertainment. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick 
under 2011 till -14 153 KSEK och avsåg 
främst minskad ökning av rörelsekapitalet 
jämfört med föregående år. 

Under det första kvartalet 2012 (2011) 
uppgick kassaflödet från den löpande verk-
samheten till -417 KSEK (-7 994), och för-
ändringen avsåg främst av en lägre rörelse-
kapitalbindning.

Kassaflödet från investeringsverksamhe-
ten under 2010 (2009) uppgick till -8 629 
KSEK (-10 926) och minskningen bestod 
främst av å ena sidan högre investering i 
dotterbolag och lägre investering i immate-
riella rättigheter. Kassaflödet från investe-
ringsverksamheten uppgick under 2011 till 

-38 792 KSEK och avsåg främst högre inves-
teringar immateriella rättigheter än föregå-
ende år. 

Under det första kvartalet 2012 (2011) 
uppgick kassaflödet från investeringsverk-
samheten till - 5 538 KSEK (-9 730), och för-
ändringen avsåg främst lägre investering i 
filmrättigheter.

Kassaflödet från finansieringsverksamhe-
ten under 2010 (2009) uppgick till 39 513 
KSEK (16 623) och bestod av en nyemission 
om 14 748 KSEK och upptagna lån om  
24 765 KSEK. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick under 2011 till 43 899 
KSEK och avsåg främst upptagande av lån.  
Under det första kvartalet 2012 (2011) upp-
gick kassaflödet från finansieringsverksam-
heten till 4 736 KSEK (11 783), och föränd-
ringen avsåg främst upptagande av lån.

InVesterInGar
Under 2009 genomförde Bolaget inga 
externa investeringar utöver aktivering av 
arbete för egen räkning i de egenutvecklade 
filmprojekten om 10 868 KSEK. Under 2010 
investerade Bolaget 8 629 KSEK som främst 
avsåg köpet av Noble Entertainment. Under 
2011 investerade Bolaget 38 792 KSEK vilket 
framförallt utgjordes av filmrättigheter.  

planerade InVesterInGar
Verksamheten i Forestlight Entertainments 
verksamhetsområden Noble Entertainment 
och i studioverksamheten präglas av långa 
produktcykler med betydande investeringar 
i ett tidigt skede av respektive filmprojekt. 
Det är en del av Noble Entertainments verk-
samhet att tillförsäkra sig filmrättigheter för 
framtida release med en framförhållning 
mellan 12-24 månader. Förskott från bolag 
som Noble går in i respektive filmproduk-
tionsbudget är en traditionell del av villko-
ren i branschen. Studioverksamheten kan 
besluta sig att själv investera i de projekt 
man identifierat tills dess att kompletterande 
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finansiering erhållits. Koncernen studerar 
löpande kompletterande förvärv till verk-
samheterna. 

fÖrVÄrV
Under de tre senaste verksamhetsåren har 
Forestlight Entertainment genomfört två 
förvärv. Noble Entertainment förvärvades i 
december 2010. Köpeskillingen uppgick till 
5,5 MSEK med en fast tilläggsköpeskilling 
om 4,5 MSEK. Förvärvet finansierades 
genom lån från Cantus Invest AB. I maj 2011 
förvärvades Fido Film. Köpeskillingen upp-
gick till 1 SEK, med en överenskommelse om 
tilläggsköpeskilling kopplat till framtida 
resultat i Fido. 

stÄllda sÄkerHeter
Som säkerhet för de löpande åtagandena mot 
SONY DADC/ENS har Noble Entertainment 
pantsatt lagret av DVD och Blu-ray. Som 
säkerhet för lånen upptagna från Cantus 
Invest AB har Forestlight Entertainment 
pantsatt aktierna i Noble Entertainment och 
Dog Pound AB / Aktiebolaget Fido Film i 
Stockholm.

fInansIell stÄllnInG ocH 
kapItalstruktur 
Tabellerna till höger visar Bolagets kapitali-
sering och soliditet samt nettoskuldsättning 
per den 31 mars 2012. Inga väsentliga för-
ändringar i Bolagets finansiella ställning, 
kapitalstruktur eller ställning på marknaden 
har skett sedan den 31 mars 2012 förutom 
att lån om ytterligare 7,4 MSEK har uppta-
gits från Coordinator Invest AB.

tendenser
I dagsläget finns inga kända tendenser, osä-
kerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller 
andra krav, åtaganden eller händelser som 
kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Forestlight Entertainments affärsutsikter 
under det innevarande räkenskapsåret.

eGet kapItal ocH skuldsÄttnInG

(ksek) 2012-03-31

Totala kortfristiga skulder 27 072
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet* 4 732
Utan garanti/borgen eller 
säkerhet 22 340

Totala långfristiga skulder 47 141
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet* 62 515
Utan garanti/borgen eller 
säkerhet -15 374

Eget kapital 7 066
Aktiekapital 17 490
Reservfond -10 424
Överkursfond 0
Total kapitalisering 81 279
Soliditet, % 8,7%
*Företagsinteckning

nettoskuldsÄttnInG

(ksek) 2012-03-31

A) Kassa 2 006
B) Andra likvida medel 0
C) Kortfristiga finansiella place-
ringar 0
d) Likviditet A+B+C 2 006

E) Kortfristiga fordringar 19 026

F) Kortfristiga banklån 1 391
G) Kortfristig del av långfristiga 
skulder 30 000
H) Andra kortfristiga skulder 27 072

I) Kortfristiga räntebärande 
skulder f+G+H 58 463

J) Netto kortfristiga skuldsätt-
ningar I-E-d 37 431

K) Långfristiga banklån 0
L) Utestående obligationslån 0
M) Andra långfristiga skulder 
exkl. minoritet 77 141
N) Långfristig skuldsättning 
K+L+M 77 141

O) Nettoskuldsättning N + J 114 572

fInansIella resurser ocH 
rÖrelsekapItal
Bolagets tidigare finansieringsplan grunda-
des på att Bolaget, utöver det kapital som 
beräknades genereras från rörelsen, genom
den emission som genomfördes 2010 samt 
genom lån från Bolagets huvudägare skulle 
tillföras erforderligt kapital fram till tid-
punkten då Bolaget skulle vara kassaflödes-
positivt. Genom en kombination av högre 
investeringstakt och lägre försäljningsutfall 
så har Bolaget ej till fullo kunnat infria 
denna plan.

rörelsekapital
Forestlight Entertainments likvida medel per 
den 31 mars 2012, uppgick till cirka 2,0 
MSEK. Styrelsen gör bedömningen att det 
befintliga rörelsekapitalet för Forestlight 
Entertainment inte är tillräckligt för att täcka 
de aktuella behov som Bolaget har de kom-
mande tolv månaderna från Prospektets avgi-
vande, utan endast räcker till och med juli 
2012. Styrelsen bedömer att Bolagets kapital-
behov uppgår till cirka 38 MSEK. Styrelsen 
har därför beslutat att genomföra den förstå-
ende nyemissionen, Erbjudandet, (inklude-
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INTÄKTSFÖRDELNING PER AFFÄRSOMRÅDE

2009

100%

2010

100%

2011

73,5%

1,1%

Forestlight Studio Noble Entertainment Fido Film 

25,4%

rande vederlagsfria Teckningsoptioner som 
ger rätt att teckna aktier under maj månad 
2013) för att tillföra Bolaget nödvändigt rörel-
sekapital och ekonomiska medel. Erbjudan-
det kommer att tillföra Forestlight Entertain-
ment cirka 74,3 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader. Emissionslikviden kom-
mer huvudsakligen att användas till att full-
följa det förändringsarbete som inleddes 2010 
och som innefattar framförallt följande:

• Stärka Forestlight Entertainments balans-
räkning genom kvittning av befintliga skul-
der om cirka 30,0 MSEK från Bolagets 
huvudägare Cantus Invest AB för att på så 
sätt möjliggöra traditionell bankfinansiering.

• Investeringar i film- och TV-serierättighe-
ter och projekt genom Noble Entertain-
ment om cirka 20,0 MSEK.

• Tilläggsköpeskilling för Noble Entertain-
ment om cirka 3,0 MSEK.

• Finansiering av Forestlight Entertainments 
andel av produktionsbudgeten till Astrid Sil-
verlock eller Chinchillas om cirka 6 MSEK.

• Investeringar i intressebolagen TriArt och 
FTrack om cirka 4,0 MSEK.

• Finansiering av övrigt rörelsekapital för 
Bolaget om cirka 5 MSEK.

Under förutsättning att föreliggande
Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett
tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget
och dess dotterbolag utvecklas i huvudsak
enligt planerna, bedömer styrelsen för
Forestlight Entertainment i dagsläget att
inget ytterligare kapitalbehov föreligger för
Bolaget under de kommande tolv måna-
derna från Prospektets avgivande. Skulle 
kassaflödet inte utvecklas enligt styrelsens 
förväntningar får styrelsen göra bedöm-
ningen om det är möjligt med ytterligare en 
nyemission alternativt att ta upp bankfinan-
siering. I fall det inte är möjligt att genom-
föra nyemission eller att ta upp nya banklån 
kommer Bolaget att vara tvunget att dra ner 
på verksamheten alternativt sälja något av 
verksamhetsområdena.

avvikande revisionsberättelse 
2011 års revisionsberättelse avviker från 
standardformuleringen enligt nedan:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan 
vill vi fästa uppmärksamheten på förvalt-
ningsberättelsen i årsredovisningen där det 
framgår att bolagets likviditet inte är tillräck-
lig för att klara den kortfristiga och långfris-
tiga finansieringen av verksamheten. Av för-
valtningsberättelsen framgår att bolaget är 
beroende av den kommande nyemissionen för 
den kortfristiga finansieringen. Enligt vår 
bedömning är det en förutsättning att 
nyemissionen genomförs för att förutsätt-
ningarna för fortsatt drift skall säkerställas.”



ett blandat urval av filmer och bilder från noble  
entertainment, Fido och Forestlight Studio.
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aktIekapItalet
Aktiekapitalet i Forestlight Entertainment 
uppgår till 8 744 857 SEK, fördelat på 
8 744 857 aktier, envar med ett kvotvärde om 
1,00 SEK. Aktierna har emitterats enligt 
svensk lag och är denominerade i svenska 
kronor. Aktierna är registrerade i elektro-
nisk form och kontoförs av Euroclear Swe-
den AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Varje 
aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar 
och vinst och har samma rösträtt. Vid 
bolagsstämma får varje röstberättigad rösta 
för fulla antalet av honom eller henne ägda 

och företrädda aktier utan begränsning i 
rösträtten. Samtliga aktier ger lika företrä-
desrätt att teckna aktier vid emission av nya 
aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, 
eller styrelsen genom ett bemyndigande från 
bolagsstämman, beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Det föreligger 
inga begränsningar i aktiernas överlåtbar-
het. Bolagets aktier är ej heller föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av bud-
plikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Bolagets aktier har ej varit föremål för 
offentligt uppköpserbjudande under inneva-

rande eller föregående räkenskapsår. Före 
registreringen av Erbjudandet skall, enligt 
bolagsordningen, aktiekapitalet vara lägst 
4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK och 
antalet aktier vara lägst 5 000 000 och högst 
20 000 000. Efter registreringen av Erbju-
dandet kommer motsvarande gränser i 
bolagsordningen avseende aktiekapital att 
vara lägst 50 000 000 SEK och högst 
200 000 000 SEK och antal aktier lägst 
50 000 000 och högst 200 000 000. Aktieka-
pitalets utveckling sedan Bolagets bildande 
visas i tabellen nedan.

aktien och ägarFörhållanDen

aktiekapitalets utveckling
förändring av  
antalet aktier antal aktier

summa 
aktier

kvot-
värde

förändring 
av aktie-

kapital
aktie-

kapital 

år Händelse a-aktier B-aktier a-aktier B-aktier sek sek sek

2004 Nybildning 1 000 - 1 000 - 1 000 100,00 100 000 100 000
2007 Nyemission 250 - 1 250 - 1 250 100,00 25 000 125 000
2007 Aktieuppdelning 12 498 750 - 12 500 000 - 12 500 000 0,01 - 125 000
2007 Konvertering -11 000 000 11 000 000 1 500 000 11 000 000 12 500 000 0,01 - 125 000
2007 Nyemission - 3 334 000 1 500 000 14 334 000 15 834 000 0,01 33 340 158 340
2007 Kvittningsemission - 776 000 1 500 000 15 110 000 16 610 000 0,01 7 760 166 100
2007 Fondemission - - 1 500 000 15 110 000 16 610 000 0,04 498 300 664 400
2008 Nyemission - 5 000 000 1 500 000 20 110 000 21 610 000 0,04 200 000 864 400
2008 Lösen av teckningsoptioner, 

WSAB TO1B - 5 000 000 1 500 000 25 110 000 26 610 000 0,04 200 000 1 064 400
2009 Lösen av teckningsoptioner, 

WSAB TO1B - 1 400 000 1 500 000 26 510 000 28 010 000 0,04 56 000 1 120 400
2009 Nyemission 1 500 000 26 510 000 3 000 000 53 020 000 56 020 000 0,04 1 120 400 2 240 800
2009 Omvänd split -2 940 000 -51 959 600 60 000 1 060 400 1 120 400 2,00 - 2 240 800
2010 Nyemission - 4 481 600 60 000 5 542 000 5 602 000 2,00 8 963 200 11 204 000
2011 Aktieomvandling -60 000 60 000 - 5 602 000 5 602 000 2,00 - 11 204 000
2011 Kvittningsemission - 3 142 857 - 8 744 857 8 744 857 2,00 6 285 714 17 489 714
2012 Nedsättning av aktiekapitalet - - - 8 744 857 8 744 857 1,00 -8 744 857 8 744 857
2012 Erbjudandet - 43 724 285 - 52 469 142 52 469 142 1,00 43 724 285 52 469 142
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Under 2009 genomförde Forestlight Enter-
tainment en företrädesemission som ökade 
antalet utestående aktier med 1 500 000 
aktier av serie A och 26 510 000 aktier av 
serie B. Under 2009 genomfördes även en 
sammanläggning av Bolagets aktier enligt 
villkoren 1:50. Under 2010 genomfördes 
ytterligare en företrädesemission som ökade 
antalet utestående aktier med 4 481 600 
aktier av serie B. Under 2011 genomförde 
Forestlight Entertainment en aktieomvand-
ling innebärandes att samtliga aktier av 
serie A omvandlades till aktier av serie B 
samt att detta skulle vara det enda aktiesla-
get i Bolaget. Under 2011 genomfördes även 
en riktad kvittningsemission till Bolagets 
största aktieägare Cantus Invest AB om 
3 142 857 aktier. Se nedanstående tabell för 
aktiekapitalets utveckling i Forestlight 
Entertainment.

ÄGarfÖrHållanden
Per den 30 mars 2012 hade Forestlight 
Entertainment totalt 623 aktieägare. Bola-
gets fem största ägare är Anders Bagge 
genom bolaget Cantus Invest AB, Thomas 
Malmborg genom bolaget Coordinator 
Invest AB, verkställande direktören Peter 
Levin, Sven Rasmusson genom bolaget Ras-
part Förvaltning AB och Ludvig Von Bahr 
genom bolaget Von Bahr Group AB. I tabel-
len till höger återges Bolagets största aktieä-
gares innehav samt de övriga aktieägarnas 
sammanlagda innehav per den 31 mars 2012 
med därefter kända förändringar. 

kursutVecklInG
Diagrammet till höger visar kursutveck-
lingen för Forestlight Entertainments aktie 
sedan noteringen på NASDAQ OMX First 
North den 10 augusti 2009. Sista betalkurs 
den 11 maj 2012 var 1,6 SEK vilket gav ett 
totalt börsvärde för Forestlight Entertain-
ment om cirka 14,0 MSEK. Under perioden 
från och med den 11 maj 2011 till och med 

aktieägare per den 30 mars 2012

namn aktier andel %

Cantus Invest AB 5 392 672 61,67%
Coordinator Invest AB 650 040 7,43%
Peter Levin, VD 500 000 5,72%
Raspart Förvaltning AB 433 360 4,96%
Von Bahr Group AB 433 360 4,96%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 230 963 1,91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 99 406 1,05%
Mangold Fondkommission AB 73 929 1,04%
Maria Avramova 58 800 0,67%
Luminous Pictures Ltd. 58 800 0,67%
Övriga aktieägare 813 527 9,92%
Summa 8 744 857 100,00%

den 11 maj 2012 omsattes totalt cirka 788 
000 Forestlight Entertainment-aktier till ett 
värde av cirka 2,4 MSEK på First North. 

Handelsplats
Den 10 augusti 2009 noterades Forestlight 
Entertainment på First North. Aktierna är 

noterade i svenska kronor och handlas under 
kortnamnet FORE B med ISIN-kod 
SE0002177519. En handelspost uppgår till en 
(1) aktie. First North är en alternativ mark-
nadsplats som drivs av de olika börserna som 
ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma 
juridiska status som en reglerad marknad. 
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Bolag på First North regleras av First Norths 
regler och inte av de juridiska krav som ställs 
för handel på en reglerad marknad. En place-
ring i ett bolag som handlas på First North är 
mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 
bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First 
North har en Certified Adviser som övervakar 
att bolaget lever upp till First Norths regelverk 
för informationsgivning till marknaden och 
investerare. Certified Adviser för Forestlight 
Entertainment är Mangold Fondkommission 
som är medlem vid och har avtal med NAS-
DAQ OMX Stockholm AB. Certified Adviser 
granskar bolag vars aktier skall tas upp till 
handel på First North. NASDAQ OMX Stock-
holm AB godkänner ansökan om upptagande 
till sådan handel. Det är NASDAQ OMX 
Nordics övervakningsfunktion (Surveillance) 
som ansvarar för att kontrollera att både bolag 
och Certified Advisers lever upp till regelver-
ket på First North. Surveillance övervakar 
även handeln på First North.

Handel på fIrst nortH
Handeln på First North sker i NASDAQ 
OMX Nordics handelssystem INET. Han-
deln sker elektroniskt och bedrivs kontinu-
erligt på samma sätt som för de börsnote-
rade företagen. Information om kurser, 
volym och orderdjup offentliggörs i realtid 
genom samma kanaler som informationen 
för börsnoterade företag offentliggörs. First 
North har ett All-Share-index i svenska kro-
nor. Vidare delas företagen in enligt den 
internationella  branschklassificeringen ICB 
(Industry Classification Benchmark). 
Branschklassificeringen underlättar interna-
tionella jämförelser av företagen genom att 
tillhandahålla tydligt definierade och större 
jämförelsegrupper. Forestlight Entertainme-
nts aktie handlas under kortnamnet FORE B 
och aktierna har ISIN-kod SE0002177519.

lIkVIdItetsGarantI
Forestlight Entertainment har utsett Mang-
old Fondkommission till likviditetsgarant 
för Bolagets aktie på First North. Syftet är att 
främja en god likviditet i aktien samt 
minska skillnaden mellan köp- och säljkur-
ser i den löpande handeln. Enligt avtalet 
skall Mangold Fondkommission säkerställa 
en spread mellan köp- och säljkurs om max-
imalt fyra procent. På vardera köp- och sälj-
sidan skall Mangold Fondkommission 
säkerställa en volym motsvarande 15 000 
SEK alternativt 10 000 SEK för det fall aktie-
kursen understiger 1,0 SEK. För ändamålet 
har Mangold Fondkommission erhållit ett 
aktielån om 14 000 Forestlight Entertain-
ment-aktier.

anslutnInG tIll euro-
clear sWeden
Forestlight Entertainment är ett avstäm-
ningsbolag och Bolagets aktier skall vara 
registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument. Bolaget och dess aktier är 
anslutna till VP-systemet med Euroclear 
Sweden, adress Box 7822, 103 97 Stockholm, 
som central värdepappersförvarare och clea-
ringorganisation. Aktieägarna erhåller inte 
några fysiska aktiebrev, utan transaktioner 
med aktierna sker på elektronisk väg genom 
registrering i VP-systemet av behöriga ban-
ker och andra värdepappersförvaltare.

utdelnInGspolIcY
Beslut om vinstutdelning fattas av årsstäm-
man och utbetalning ombesörjs av Euroclear 
Sweden. Rätt till utdelning tillkommer den 
som är registrerad som aktieägare i den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken på den 
avstämningsdag för utdelningen som beslutas 
av bolagsstämman. Utdelning utbetalas nor-
malt som ett kontant belopp per aktie genom 
försorg av Euroclear Sweden. Om aktieägare 
ej kan nås för mottagande av utdelning kvar-

står aktieägarens fordran på Bolaget och 
begränsas endast genom allmänna regler för 
preskription. Vid preskription tillfaller hela 
beloppet Bolaget. Forestlight Entertainment 
tillämpar inte några restriktioner eller sär-
skilda förfaranden vad avser kontant utdel-
ning till aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med undantag för eventuella begränsningar 
som följer av bank- och clearingsystem sker 
utbetalning på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt. Det före-
ligger inga rättigheter, förutom rätt till aktie-
utdelning, att ta del av Bolagets vinster. 
Forestlight Entertainment 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. Styrelsen för Forestlight Entertain-
ment har inte för avsikt att föreslå att utdel-
ning lämnas inom det närmaste året. Eventu-
ella vinster avses återinvesteras i 
verksamheten och användas för fortsatt 
expansion. Avsikten är att styrelsen årligen 
skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

aktIeBaserade IncIta-
mentsproGram
Årsstämman 2011 beslutade om att inrätta 
ett incitamentsprogram för styrelse och per-
sonal. Programmet har dock ej utnyttjats 
och inga optioner har tilldelats. Styrelsen 
bedömer att programmet ej kommer att 
utnyttjas och överväger ett nytt incitaments-
program. Erbjudandet innefattar vidare 
utgivande av teckningsoptioner i samband 
med nyteckning av aktier. För mer informa-
tion, se avsnittet ”Villkor för Teckningsop-
tioner av serie 2012:1 i sammandrag” i Pro-
spektet.
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styrelse, leDanDe BeFattnings-
haVare och reVisor
Forestlight Entertainments styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i 
Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
De styrelseledamöter som valdes av årsstämman i Bolaget den 9 maj 2011 redovisas nedan.

stYrelse

ledande BefattnInGsHaVare

1

1 2 3 4

2 3 4 5
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mathias Berggren (född 1975)
Styrelseordförande sedan 2008
Mathias Berggren har varit engagerad i Forestlight Entertainment 
sedan 2005 och styrelseordförande sedan 2008. Mathias har sedan 
tidigare lång erfarenhet från film och mediabranschen, bland annat 
från sin tid som vice VD för Sonet Film och MTG:s affärsområde 
Modern Studios. Idag arbetar Mathias som advokat på DLA Nordic i 
Stockholm med medie-relaterad juridik (film, TV, publishing och 
games). Mathias har sedan 1999 omfattande erfarenhet av svenska 
och internationella film- och TV-produktioner. Mathias Berggren 
äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier i Forest-
light Entertainment. Utöver sitt uppdrag i Forestlight Entertainment 
har Mathias Berggren även följande uppdrag och/eller är ägare alter-
nativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av följande 
företag:

uppdrag Befattning

Ylva Swedenborg CinemaSweden Aktiebolag Styrelsesuppleant
BlueFront AB Styrelseledamot
Happy Socks AB Styrelseledamot/Delägare
Ulrika Magnusson Advokat AB Styrelsesuppleant
Mathias Berggren Advokat AB Styrelseledamot/Ägare
SRK Holding AB Styrelseledamot
Ipendo Aktiebolag Styrelsesuppleant/Delgiv-

ningsbar person
Ipendo Systems AB Styrelsesuppleant
Smart Accounting Group i Sverige AB Styrelseledamot
Monken Productions AB Styrelsesuppleant
CPA Global Sweden Holdings AB Styrelsesuppleant/Delgiv-

ningsbar person

Sedan den 1 maj 2007 har Mathias Berggren varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Wareco Logistics AB Styrelsesuppleant
AT &S Scandinavia AB Likvidator
KEBEO Invest AB Styrelsesuppleant
CPA Global Sweden Holdings AB Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Furan 2 Styrelsesuppleant

21 annika torell Österman (född 1982)
Styrelseledamot sedan 2010
Annika Torell Österman har under det senaste årtiondet varit verk-
sam internationellt inom musik-, film- och reklam-branschen däri-
bland på företagen Pulver Media, Renck Åkerlund Films AB samt 
Anders Bagge Musikproduktion AB. Hon har tidigare studerat juri-
dik vid Stockholms Universitet. Idag är Annika fortsatt engagerad i 
ett antal styrelser, däribland Cantus Invest AB. Annika Torell Öster-
man äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 21 668 aktier i 
Forestlight Entertainment. Utöver sitt uppdrag i Forestlight Enter-
tainment har Annika Torell Österman även följande uppdrag och/
eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företa-
get) av följande företag:

uppdrag Befattning

Aktiebolaget Fido Film Stockholm Styrelseledamot
Noble Entertainment AB Styrelseledamot
Dog Pound AB Styrelseledamot
Cantus Invest AB Styrelsesuppleant
Dreamhill Songs AB Styrelsesuppleant
Triart Film AB Styrelseledamot

Sedan den 1 maj 2007 har Annika Torell Österman varit verksam i 
och avslutat uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Cantus Invest AB Styrelseledamot/VD
Dreamhill Academy AB Styrelseledamot
The Elite Music Academy Holding AB Styrelseledamot
Zaphire Group AB Styrelseledamot

stYrelse
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peter ekelund (född 1954)
Styrelseledamot sedan 2011
Peter Ekelund har varit engagerad i Forestlight Entertainment sedan 
2011. Peter Ekelund har en bakgrund som civilekonom. Peter Eke-
lund är styrelseordförande i bland annat Parsifal International och 
general partner på Baker Capital LLP i New York. Peter är också sty-
relseordförande i bland annat Spirits of Gold AB, UrhoTV OY, samt 
I-Concerts S.A. Och styrelseledamot i bland annat AINMT Holdings 
AB, Wine.com Inc. Peter Ekelund äger, vid tidpunkten för Prospek-
tets avgivande, inga aktier i Forestlight Entertainment. Utöver sitt 
uppdrag i Forestlight Entertainment har Peter Ekelund även följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem pro-
cent av företaget) av följande företag:

uppdrag Befattning

Bjäre Hembygd AB Styrelseordförande
Spirits of Gold AB (publ) Styrelseordförande
Spirits of Gold AB Invest AB Styrelseordförande
AINMT Holdings AB Styrelseledamot
Bjäre Hembygd Trademark AB Styrelseledamot
In Båstad AB Styrelseordförande
Torekows Lilla Chipsfabrik AB Styrelseledamot
Urho Holdings AB Styrelseledamot

Sedan den 1 maj 2007 har Peter Ekelund varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

C More Entertainment AB Styrelseledamot
Netsurvey Sweden AB Styrelseledamot
InWarehouse AB Styrelseledamot
Nordic Strategies Management AB Styrelsesuppleant
CellMax Technologies AB Styrelseledamot/Styrelse-

ordförande 
Helt Investment AB Styrelseledamot
Diino Systems AB Styrelseledamot
Nove Capital Management AB Styrelseledamot
Novestra Financial Services AB Styrelseledamot
In Pot AB Styrelseordförande
Spirits of Gold AB Invest AB Styrelseledamot
OmYoga Scandinavia AB Styrelseordförande
Frid begravning AB Styrelsesuppleant
Peter Ekelund (enskild firma) Innehavare

3 4 martin Walfisz (född 1973)
Styrelseledamot sedan 2011
Martin Walfisz har varit engagerad i Forestlight Entertainment sedan 
2011. Martin Walfisz har en bakgrund som entreprenör och spelpro-
ducent. Han grundade spelutvecklingsstudion Massive Entertain-
ment 1997 och var bolagets VD under tolv år då studion växte från 
noll till 140 medarbetare. År 2009 lämnade han verksamheten för att 
starta upp ett nytt företag, Planeto, med fokus på utveckling och dist-
ribution av sociala spel för en världsmarknad. Martin Walfisz är idag 
även ledamot i Statens medieråds insynsråd, Spelplan - branschför-
eningen för svenska spelutvecklare samt Media Evolution. Han 
utnämndes 2009 till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Martin Walfisz äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga 
aktier i Forestlight Entertainment. Utöver sitt uppdrag i Forestlight 
Entertainment har Martin Walfisz även följande uppdrag och/eller är 
ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företaget) av 
följande företag:

uppdrag Befattning

Spelplan-ASGD AB Styrelseledamot
Orcatonic AB Styrelseordförande/

Ägare
Planeto AB Styrelseledamot/VD/del-

ägare
Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Styrelseledamot
Caroline Pia Maciek Outsourcing AB Styrelsesuppleant

Sedan den 1 maj 2007 har Martin Walfisz varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Massive Entertainment AB Styrelseledamot/VD/
Extern VD/Delgivnings-
bar person

Spelplan-ASGD AB Styrelseordförande
FUNWIRED AB Styrelseledamot/VD
Massive Mobile Entertainment AB Styrelseledamot/VD
INCOM DATA (enskild firma) Innehavare
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peter levin (född 1960)
Styrelseledamot sedan 2008 och VD  
sedan 2010
Peter Levin har verkat i underhållningsindustrin sedan drygt 20 år. 
Peter har bland annat varit VD på Bonnier Multimedia, Electronic 
Arts Nordic samt Pan Vision koncernen. Peter har dokumenterad 
erfarenhet av att driva företag under kraftig utveckling och har inne-
haft ett antal styrelsepositioner i mindre noterade bolag, däribland 
som vice ordförande i Starbreeze, Boss Media och Digital Illusion 
(DICE) .Utöver sina uppdrag i Forestlight Entertainment är Peter 
ordförande i den snabbväxande spelutvecklaren Fatshark med dot-
terbolaget Bitsquid. Peter Levin äger, vid tidpunkten för Prospektets 
avgivande, 500 000 aktier i Forestlight Entertainment. Utöver sitt 
uppdrag i Forestlight Entertainment har Peter Levin även följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem pro-
cent av företaget) av följande företag:

uppdrag Befattning

Aktiebolaget Fido Film i Stockholm Styrelseordförande/VD
Noble Entertainment AB Styrelseordförande
Dog Pound AB Styrelseordförande
Add 2U AB Styrelseledamot/VD/

Ägare
Fatshark AB Styrelseordförande
Sweden Island AB Styrelseledamot/Delä-

gare
Add 4U AB Styrelseledamot/VD/

Delägare
AB Levin & Lindgren Investment Management Styrelseledamot
Dreamhill Academy AB Styrelseledamot
The Elite Music Academy Holding AB Styrelseordförande
Dreamhill Media AB Styrelseordförande
Triart Film AB Styrelseledamot
FTrack AB Styrelseordförande
Cinepost Studio AB Styrelseordförande
Musitag AB Styrelsesuppleant/Delä-

gare

Sedan den 1 maj 2007 har Peter Levin varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Tre Vänner Aktiebolag Styrelseordförande/Sty-
relseledamot

Stockholm Cyberspace Aktiebolag Styrelseledamot
Reachin Technologies AB Styrelseledamot
Starbreeze AB Styrelseledamot
Gamefederation Svenska AB Styrelseledamot
Tre Vänner Produktion AB Styrelseordförande/ Sty-

relseledamot
Noble Entertainment VD
Musitag AB Styrelseordförande
HaptX AB Styrelseledamot
Gifttoday Sweden AB (publ) Styrelseordförande
Audiobox AB Styrelseordförande
Strela AB Styrelseledamot
Dreamhill Academy AB Styrelseordförande
Sidecar 1 AB Styrelseledamot

5
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1

2

ledande BefattnInGsHaVare
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i Forestlight Enter-
tainment, deras bakgrund, befattning och anställningsår.

peter levin (född 1960)
Styrelseledamot sedan 2008 och VD  
sedan 2010
(Se under avsnitt ”Styrelse”) 

anders lindell (född 1962)
Tf CFO sedan 2011 (Konsultavtal)
Med en bakgrund i finanssektorn sedan slutet av 80-talet i Sverige, 
Storbritannien och Tyskland från både storbanker (UBS, Handels-
banken) och egen verksamhet tillför Anders Lindell både internatio-
nell, finansiell och förändringserfarenhet till Bolaget. Under rekon-
struktionsperioden av Noble var Anders Lindell starkt involverad i 
den dagliga operativa verksamheten. Anders Lindell har en civileko-
nomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även stude-
rat på University of Massachussett, Amherst, USA. Anders Lindell 
äger, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, inga aktier i Forest-
light Entertainment. Utöver sitt uppdrag i Forestlight Entertainment 
har Anders Lindell även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt 
delägare (äger mer än fem procent av företaget) av följande företag:

uppdrag Befattning

Aktiebolaget Fido Film Stockholm Styrelsesuppleant
Dog Pound AB Styrelsesuppleant
Strenuus International AB Styrelseordförande/VD
Strenuus Capital Ltd. Ledning
Decimus Verwaltung AB Styrelsesuppleant

Anders Lindell har inte sedan den 1 maj 2007 avslutat några andra 
uppdrag eller varit ägare alternativt delägare i några andra bolag.

3 pontus frohde (född 1970)
COO sedan 2012 (Konsultavtal)
Civilekonom från universitetet i Heidelberg, Tyskland. Pontus 
Frohde har lång och bred erfarenhet från underhållnings-branschen 
med 11 år inom Microsofts konsumentdivision mestadels på huvud-
kontoret i Seattle i diverse ledande sälj och marknadspositioner med 
internationell inriktning, samt sex år i PAN Visions ledningsgrupp 
som Vice President Sales & Marketing. Han har också erfarenhet av 
styrelsearbete i mindre mjukvarubolag och som managementkonsult 
inom digitala medier. Pontus Frohde äger, vid tidpunkten för Pro-
spektets avgivande, inga aktier i Forestlight Entertainment. Utöver 
sitt uppdrag i Forestlight Entertainment har Pontus Frohde även föl-
jande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag:

uppdrag Befattning

Sitoo AB Styrelseledamot
Entreach AB Styrelseledamot/VD

Sedan den 1 maj 2007 har Pontus Frohde varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Ekonomisk förening Sveriges Branschförening 
MDTS

Styrelseledamot/Styrelse-
suppleant
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ÖVrIG InformatIon om stYrelsemedlem-
mar ocH ledande BefattnInGsHaVare 
sedan den 1 maj 2007
Peter Ekelund har tidigare varit styrelsesuppleant i Nordic Strategies 
Management AB där en likvidation beslutats i maj 2010. Därtill har 
Peter Ekelund tidigare varit styrelseledamot i bolaget Helt Investments 
AB där en likvidation avslutades i september 2008. Peter Ekelund har 
även varit styrelseordförande i In Pot AB samt OmYoga Scandinavia 
AB där konkurs inleddes i januari 2010 respektive mars 2012.

Peter Levin har tidigare varit styrelseordförande i Audiobox AB 
där en likvidation beslutades i juni 2011 och en konkurs inleddes i 
juli 2011. Därtill har Peter Levin varit styrelseledamot i Strela AB där 
en likvidation avslutades i december 2009. 

Det har i ovan nämnda likvidationer och konkurser inte riktats 
någon form av skadeståndskrav, krav på återbetalning eller annat 
ekonomiskt anspråk mot Peter Ekelund, Peter Levin, eller någon 
annan bolagsföreträdare. Inte heller har Peter Ekelund eller Peter 
Levin varit föremål för utredning eller misstanke om brott av något 
slag i samband med detta.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i 
Forestlight Entertainment har något familjeband med annan styrel-
seledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget. Det förekommer 
inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrel-
seledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot 
Bolaget och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra 
förpliktelser. 

Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamö-
terna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägeri-
relaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvalt-
ning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella anklagelser eller sank-
tioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av 
dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller 
ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverk-
samhet sedan den 1 maj 2007.

magnus Granqvist (född 1968)
VD Noble Entertainment sedan 2011
Magnus Granqvist har över 18 års erfarenhet inom medieindustrin 
och kommer närmast från Sandrew Metronome där han var försälj-
ningschef för Sandrew/Warner Bros. bioreleaser i Sverige samt chef 
för affärsområdet Home Entertainment. Magnus har en bakgrund 
inom MTG och Cell Network där han bland annat grundade och var 
VD för dotterbolagen Cell Interactive TV och eTV, Nordens första 
interaktiva digital-tv-kanal. Magnus Granqvist äger, vid tidpunkten 
för Prospektets avgivande, inga aktier i Forestlight Entertainment. 
Utöver sitt uppdrag i Forestlight Entertainment har Magnus Gran-
qvist även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) av följande företag:

uppdrag Befattning

Noble Entertainment AB Extern VD
Bostadsrättsföreningen Ordstävet 1 Styrelseledamot

Sedan den 1 maj 2007 har Magnus Granqvist varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande bolag:

uppdrag Befattning

Ekonomisk förening Sveriges Videodistributö-
rers Förening 

Styrelseledamot/Styrelse-
suppleant

reVIsor
anders trast Winqvist
Ordinarie revisor i Forestlight Entertainment sedan 2010
Anders Trast Winqvist från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är 
ansvarig revisor för Forestlight Entertainment. Anders Trast Win-
qvist är auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslutningen 
FAR SRS sedan år 1994.

adresser
styrelse och ledning
Forestlight Entertainment AB (publ)
Linnégatan 89 E
115 23 Stockholm

revisor
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm

4
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laGstIftnInG ocH BolaG-
sordnInG
Forestlight Entertainment tillämpar svensk 
aktiebolagslag, de regler och rekommenda-
tioner som gäller för bolag listade på First 
North samt de bestämmelser som föreskrivs 
i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen 
framgår i sin helhet under avsnitt ”Bolag-
sordning för Forestlight Entertainment AB 
(publ)” i Prospektet. 

sVensk kod fÖr BolaGs-
stYrnInG
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i 
dagsläget inte tillämpas för bolag listade på 
First North. Den är således inte obligatorisk 
för Forestlight Entertainment och Bolagets 
styrelse har för närvarande inga planer på 
att tillämpa den annat än i de delar som sty-
relsen anser relevant för Bolaget och dess 
aktieägare.

BolaGsstÄmma
Årsstämman i Forestlight Entertainment 
hålls i Stockholm under första halvåret varje 
år och genomförs i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Kommunikéer och protokoll 
från stämmorna hålls tillgängliga på Bola-
gets hemsida, www.forestlight.se.

extra bolagsstämma 2012
På extra bolagsstämma den 23 maj 2012 
beslutades att ändra Bolagets firma till 
Forestlight Entertainment AB (publ) och att 
minska aktiekapitalet från 17 489 714 kronor 
till 8 744 857 kronor utan indragning av 
aktier. Vidare beslutades om bolagsord-
ningsändringar (såvitt avser gränserna för 
aktiekapitalet samt antal aktier) för att möj-
liggöra Erbjudandet, Optionen samt emissi-

ägar- och Bolagsstyrning
onen av Teckningsoptioner. Stämman beslu-
tade om att godkänna styrelsens beslut av 
den 23 april 2012 avseende Erbjudandet, 
Optionen samt emissionen av Teckningsop-
tioner. Se mer om villkoren härför under 
avsnittet ”Villkor och anvisningar” ovan. 

BemYndIGande 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 
27 juni 2012 beslutar att bemyndiga styrel-
sen att, inom ramen för gällande bolagsord-
ning, intill nästkommande årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta 
beslut om nyemission av aktier och/eller 
konvertibler och/eller teckningsoptioner. 
Styrelsen föreslår att den bemyndigas att 
besluta om att nyemissioner ska kunna ske 
mot kontant betalning, genom apport och/
eller genom kvittning, eller i övrigt förenas 
med villkor.  

stYrelsen
Styrelsen för Forestlight Entertainment skall 
bestå av lägst tre och högst tio ledamöter 
med högst tio suppleanter. Styrelsen har 
föreslagit att årsstämman den 27 juni 2012 
väljer fem ledamöter utan suppleanter. Sty-
relsens ledamöter och suppleanter väljs årli-
gen på årsstämma för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. Peter Levin, som är Bolagets 
verkställande direktör, är den ledamot som 
är anställd av Bolaget. Styrelsens ordförande 
Mathias Berggren är oberoende både i för-
hållande till Bolaget och större aktieägare. 
Styrelsen besitter en mycket stor erfarenhet 
från underhållningsbranschen, framförallt 
inom film-, spel- och musikindustrin samt 
av att leda tillväxtbolag. Information om den 

nuvarande styrelsens medlemmar återfinns 
under avsnitt ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor” i Prospektet.

stYrelsens arBetsformer
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens 
bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsens 
arbete styrs av en årligen fastställd arbetsord-
ning som reglerar den inbördes arbetsfördel-
ningen, beslutsordningen inom Bolaget, fir-
mateckning, styrelsens mötesordning samt 
ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen över-
vakar verkställande direktörens arbete, 
ansvarar för utveckling och uppföljning av 
Bolagets strategier, förvärv och avyttringar av 
verksamheter, större investeringar, tillsätt-
ningar och ersättningar i ledningen samt 
löpande uppföljning av verksamheten under 
året. Styrelsen har också en årlig genomgång 
med revisorerna om verksamheten.

En särskild VD-instruktion ger instruk-
tioner för Bolagets verkställande direktör. 
Det totala arvodet för styrelsens ledamöter 
valda av bolagsstämma beslutas av årsstäm-
man. Styrelsen har gjort bedömningen att 
det mot bakgrund av verksamhetens omfatt-
ning och Bolagets storlek i dagsläget inte är 
motiverat att inrätta särskilda kommittéer 
avseende revisions- och ersättningsfrågor 
utan dessa frågor behandlas inom styrelsen. 
Styrelsen hade under 2011 7 protokollförda 
möten. Bolagets revisor rapporterar till hela 
styrelsen, och deltar vid minst ett styrelse-
möte per år. Vid varje styrelsemöte ger verk-
ställande direktör en redogörelse för händel-
ser av väsentlig betydelse för Bolagets 
verksamhet. Vid mötena behandlas de eko-
nomiska rapporterna samt övriga relevanta 
frågor. Efter årsstämman konstituerar sig 
styrelsen och behandlar styrelsens arbets-
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ordning, rapportinstruktion samt verkstäl-
lande direktörsinstruktion. Någon formell 
utvärdering av styrelsens arbete sker inte för 
närvarande. Motiveringen till detta är att 
Forestlight Entertainment har en liten och väl 
fungerande styrelse där alla ledamöter tar ett 
gemensamt ansvar för samtliga frågor.

ersÄttnInGar
ersättningar till styrelse
Ersättningen till styrelsen bestäms av års-
stämman. Vid årsstämman den 9 maj 2011 
beslutade stämman att ersättning skulle utgå 
med 175 000 SEK för styrelsens ordförande 
samt med 87 500 SEK för övriga styrelsele-
damöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 
den 27 juni 2012 beslutar om att ersättning 
skall utgå med 175 000 SEK för styrelsens 
ordförande samt med 87 500 SEK för övriga 
styrelseledamöter som inte är anställda i 
Bolaget. 

ersättning till ledande  
befattningshavare 
Riktlinjerna för ersättning till verkställande 
direktör och andra ledande befattningsha-
vare beslutas av årsstämman och skall utgö-
ras av en väl avvägd kombination av fast lön, 
årlig bonus, pensionsförmåner och övriga 
förmåner samt villkor vid uppsägning/
avgångsvederlag. 

Till verkställande direktören Peter Levin 
har under räkenskapsåret 2011 utgått ersätt-
ning om 1 374 278 SEK inklusive tjänstebils-
förmån. Peter Levin och Bolaget har en 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 
Peter Levin har inget avgångsvederlag. 
Övriga ledande befattningshavare i Forestlight 
Entertainment utgörs av Anders Lindell, tf 
CFO, Peter Lewis, Producer, Maria Avramova, 
Animation Director och Magnus Granqvist 
som är VD för Noble Entertainment. 

Till Anders Lindell har under räkenskaps-
året 2011 utgått ersättning med 896 968 SEK 

och hans konsultavtal stipulerar en ömsesi-
dig uppsägningstid om 3 månader. 

Till Peter Lewis har under räkenskapsåret 
2011 utgått ersättning med 96 000 EUR.  
Peter Lewis konsultavtal stipulerar en ömse-
sidig uppsägningstid om 3 månader. 

Till Maria Avramova har under räken-
skapsåret 2011 utgått ersättning med 
504 000 SEK. Maria Avramovas anställ-
ningsavtal stipulerar en ömsesidig uppsäg-
ningstid om 3 månader. 

Till Magnus Granqvist har under räken-
skapsåret 2011 utgått ersättning med 375 000 
SEK. Magnus Granqvists anställningsavtal 
stipulerar en ömsesidig uppsägningstid om 3 
månader. 

Utöver allmän pensionsplan finns inga 
avtalade pensionsförmåner i Forestlight 
Entertainment. Om inte annat angivits ovan 
har Bolaget inte heller slutit något avtal med 
medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan som ger sådan medlem 
rätt till någon förmån efter det att uppdraget 
avslutats. Samtliga ledande befattningsha-
vare har 30 dagars semester.

reVIsor
Vid årsstämman 2010 utsågs Pricewater-
houseCoopers AB till revisor med Anders 
Trast Winqvist som ansvarig revisor på en 
mandatperiod om fyra år. Anders Trast 
Winqvist är auktoriserad revisor och med-
lem i yrkessammanslutningen FAR SRS 
sedan 1994. Anders Trast Winqvist har varit 
ansvarig för revisionen i Forestlight Enter-
tainment sedan årsstämman i Bolaget den 
9 juni 2010. Ersättning till revisorn utgår 
enligt löpande räkning. Den totala ersätt-
ningen till revisorn som utgått för verksam-
hetsåret 2011 uppgick till 560 000 SEK, varav 
560 000 SEK avsåg revisionsuppdrag.

Med revisionsuppdrag avses granskning av 
årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankom-

mer på Bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsupp-
gifter. Allt annat är andra uppdrag.

Adressen till revisorn återfinns i avsnitt 
”Adresser” i slutet av Prospektet.
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legala Frågor och  
kompletteranDe inFormation
allmÄnt
Forestlight Entertainment är ett publikt 
aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bil-
dades den 13 oktober 2004 och registrerades 
hos Bolagsverket den 25 januari 2005. Stiftare 
var Svenska Standarbolag AB. Bolaget regle-
ras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess 
organisationsnummer är 556668-3933. 
Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 
långtgående än aktiebolagslagen vad gäller 
förändring av aktieägarnas rättigheter.

VÄsentlIGa aVtal
förvärv av aktierna i dog pound aB 
/ aB fido film stockholm
Den 26 maj 2011 ingick Bolaget avtal avse-
ende förvärv av samtliga aktier i Dog Pound 
AB / AB Fido Film Stockholm. Köpeskil-
lingen uppgick till 1 SEK. Säljaren har vidare 
rätt till en tilläggsköpeskilling på procentu-
ell basis utifrån Dog Pound AB / AB Fido 
Film Stockholms resultat före finansnetto 
under räkenskapsåren 2011 – 2014. Eventuell 
tilläggsköpeskilling skall betalas under för-
sta kvartalet 2014. 

förvärv av aktierna i noble enter-
tainment
Den 2 december 2010 ingick Bolaget avtal 
avseende förvärv av samtliga aktier i Noble 
Entertainment. Aktierna tillträddes den 21 
december 2010 och köpeskillingen uppgick 
till kontant 5,5 MSEK med en fast tilläggskö-
peskilling om totalt 4,5 MSEK att utbetalas 
årsvis med 1,5 MSEK per år under tre års tid 
från förvärvets fullbordande. Säljaren har 

vidare rätt till ytterligare tilläggsköpeskil-
ling på procentuell basis utifrån Noble 
Entertainments resultat och finansnetto 
under räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013. 
Utbetalningen härav kommer att ske under 
första kvartalet 2014. 3,0 MSEK av emis-
sionslikviden från Erbjudandet kommer att 
användas för betalning den fasta tilläggskö-
peskillingen.  

förvärv av aktier i triart film aB
Den 17 december 2010 ingick Bolaget avtal 
avseende förvärv av 30,4 procent av aktierna 
i TriArt Film AB. 

Övriga avtal
Noble Entertainment har ett flertal distribu-
tionsavtal som tillsammans är väsentliga för 
bolagets verksamhet men var för sig inte kan 
kvalificeras som väsentligt. 

Rättighetsavtal avseende ”Chinchillas”
Bolaget och Timothy Dowling ingick den 12 
juli 2010 ett rättighetsavtal avseende projek-
tet ”Chinchillas” varigenom Bolaget får en 
rätt att utveckla projektet enligt eget önske-
mål. 

Rättighetsavtal avseende ”Book of 
Secrets”
Bolaget och bl.a. Ian McCaig ingick den 23 
juni 2010 ett avtal avseende rättigheterna till 
projektet ”Book of Secrets”. Genom avtalet får 
Bolaget en exklusiv första rätt att förvärva 
vissa av rättigheterna avseende projektet och 
även producera film avseende projektet.

Licensavtal avseende tillverkning och 
marknadsföring av leksaker
Den 8 december 2008 ingick Forestlight 
Entertainment och Zizzle LLC ett licensavtal 
avseende tillverkning och marknadsföring 
av leksaker till filmerna, tillika IP:na Gno-
mes & Trolls, Astrid Silverlock och 1000 
Nights samt övriga ännu ej namngivna IP:n 
som kommer att produceras under avtalspe-
rioden. Avtalet gäller till och med den 31 
december 2012 men förlängs till och med 
den 31 december 2016 om royaltyintäkterna 
överstiger 5 miljoner USD under den initiala 
perioden. Royaltynivån ligger på 6 – 10 pro-
cent beroende på typ av leksak. 

aVtal ocH transaktIoner 
med nÄrstående
2009
Under räkenskapsåret 2009 medverkade 
Bolaget i följande närståendetransaktioner: 

• Advokatfiman DLA Nordic (Mathias Berg-
gren) fakturerade Bolaget 40 000 SEK 
avseende konsultarvode. 

• CJ Merner Produktion AB (dåvarande sty-
relseledamoten Carl Johan Merner) faktu-
rerade Bolaget konsultarvode om 236 556 
SEK. 

• Den 30 april 2009 undertecknade dåva-
rande VD:n Robert Rhodins bolag Blue 
Steel Investment AB och Forestlight Enter-
tainment ett skuldebrev. Genom skulde-
brevet lånade Blue Steel Investment AB ut 
800 000 SEK till Bolaget. Lånet löpte under 
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tre månader med åtta procents ränta. Den 
15 juli 2009 undertecknade samma parter 
ytterligare ett skuldebrev avseende lån till 
Bolaget om 500 000 SEK. Lånet löpte 
under tre månader med åtta procents 
ränta. Bolaget lämnade samtliga rättighe-
ter i projektet 1000 Nights som säkerhet 
för lånens fullgörande. Blue Steel Invest-
ment AB kvittade 500 000 SEK av det 
totala lånet genom tecknande av aktier i 
företrädesemissionen som Bolaget genom-
förde under 2009.

• Den 25 maj 2009 undertecknade Cantus 
Invest AB, genom Anders Bagge, och 
Forestlight Entertainment ett skuldebrev 
varigenom Cantus Invest AB lånade ut 800 
000 SEK till Bolaget. Lånet löpte under tre 
månader med åtta procents ränta. Den 25 
juni 2009 undertecknade samma parter 
ytterligare ett skuldebrev avseende lån till 
Bolaget om 1 500 000 SEK. Lånet löpte om 
tre månader med en månads ömsesidig 
uppsägningstid och åtta procents ränta. 
Bolaget lämnade samtliga rättigheter i pro-
jektet Astrid Silverlock som säkerhet för 
lånens fullgörande. Cantus Invest AB kvit-
tade det totala lånet om 2 300 000 SEK 
genom tecknande av aktier i företrädese-
missionen som Bolaget genomförde under 
2009.

2010
Under 2010 reglerade Bolaget ett lån på 2,8 
MSEK till Cantus Invest AB, varav 2,6 MSEK 
var inom ramen för en kvittningsemission.

Räntebetalningar har för existerande lån 
till Cantus Invest AB gjorts med 113 TSEK, 
motsvarande en ränta om 8 procent. Cantus 
Invest AB ägs av dåvarande styrelseledamo-
ten Anders Bagge.

Förvärvet av Noble Entertainment AB (se 
ovan) har finansierats via Cantus Invest AB. 
Under december 2010 lånade Cantus Invest 
AB lånat ut 25 MSEK för detta ändamål, lösen 

av banklån samt förvärv av rättigheter. Lånet 
löper med en ränta om 4,5 procent och skall, 
inklusive upplupen ränta, i sin helhet återbeta-
las senast den 31 december 2015. Aktierna i 
Noble Entertainment utgör pant för lånet.

Advokatfirma DLA Nordic (ordförande 
Mathias Berggren) har fakturerat arvode för 
juridiska tjänster om 75 TSEK. 
Under året har Bolaget betalat avgångsve-
derlag till tidigare styrelseledamoten och 
VD:n Carl Johan Merner om 60 TSEK samt 
träffat avtal om slutreglering med tidigare 
styrelseledamoten och VD:n Robert Rhodin 
om 340 TSEK. Vidare kan royaltyersättning 
om 390 TSEK komma att utbetalas till 
Robert Rhodin beroende på utfallet av vissa 
IP:n, vilket Bolaget har gjort avsättning för. 

2011
Under 2011 har Cantus Invest AB tillhanda-
hållit lån om totalt 43,75 MSEK varav 11 
MSEK kvittades mot nyemitterade aktier. 
Vid utgången av räkenskapsåret 2011 upp-
gick skulden till Cantus Invest AB till 57,52 
MSEK. Räntebetalningar gjordes under året 
till Cantus Invest AB med 2,5 MSEK.  
Advokatfirma DLA Nordic (ordförande 
Mathias Berggren) har fakturerat arvode för 
juridiska tjänster om 99 TSEK. 

Bolaget har under 2011 ingått ett konsult-
avtal med Ylva Swedenborg CinemaSweden 
AB, där Mathias Berggren är styrelsesupple-
ant, om leverans av tjänster avseende mark-
nadsföring. Arvode utgår med 15 000 SEK 
per månad.

Såvitt avser Anders Lindells konsultavtal, 
vänligen se avsnitt ”Ägar- och bolagsstyr-
ning” under rubrik ”Ersättningar till 
ledande befattningshavare”.  

2012
Under maj 2012 upptog Bolaget ett lån från 
Coordinator Invest AB om 7,4 MSEK. Lånet 
löper till och med den 31 december 2012 och 
med en årlig ränta om 8 procent.

Styrelsen bedömer att samtliga transaktio-
ner med närstående är utförda på marknads-
mässiga villkor.

tVIster ocH rÄttslIGa 
processer
Forestlight Entertainment är inte, eller har 
inte varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke 
avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget 
är medvetet om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna som nyligen har haft 
eller kunnat få betydande effekter på Forest-
light Entertainments finansiella ställning 
eller lönsamhet.

aktIeÄGareaVtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar 
inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal 
mellan aktieägare i Forestlight Entertain-
ment i syfte att skapa ett gemensamt infly-
tande över Bolaget.

ImmaterIella rÄttIGHeter
Bolaget äger samtliga rättigheter till de pro-
jekt Bolaget utvecklat internt (Astrid Silver-
lock samt Chinchillas). I samband med att ett 
projekt finansieras för produktion minskar 
Bolagets andel av rättigheterna beroende på 
hur produktionen finansieras. Vad gäller 
externa projekt erhåller Bolaget en option 
(mot ersättning) att förvärva rättigheterna till 
produktion och exploatering av dessa projekt 
och i samband med produktion fördelas åter-
igen rättigheterna beroende på hur produk-
tionen finansieras. 

fÖrsÄkrInGar
Styrelsen bedömer att Bolaget har ett för 
verksamhetens bedrivande väl anpassat för-
säkringsskydd.

mIljÖfråGor
Forestlight Entertainment bedriver inte 
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sådan verksamhet som är tillstånds- och 
anmälningspliktig enligt miljöbalken. Såvitt 
Bolagets styrelse känner till har inga miljö-
problem uppkommit eller kan förväntas 
uppkomma avseende verksamheten som 
bedöms väsentligen kunna påverka Forest-
light Entertainments ekonomiska ställning.

lån ocH ansVarsfÖr- 
BIndelser
För information om Bolagets lån och 
ansvarsförbindelser, se under ovanstående 
rubriken ”Avtal och transaktioner med när-
stående” samt under rubriken “Skulder” i 
avsnittet “Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen” 

InformatIonspolIcY
Forestlight Entertainments policy för kom-
munikation och information syftar till att 
säkerställa att Bolaget håller en god kvalitet i 
dessa avseenden. Policyn berör samtliga 
medarbetare hos Forestlight Entertainment 
och anger i korthet bland annat följande. 
Forestlight Entertainments informationsgiv-
ning skall vara korrekt, snabb och tydlig. 
Det skall vara lätt att hitta och erhålla infor-
mation för såväl medarbetare internt som 
för externa intressenter. Kvalitativ informa-
tion, som aldrig får vara tvetydig eller miss-
visande, är en viktig ledstjärna. Oriktiga 
uppgifter får aldrig lämnas ut. Svårigheter 
och problem skall belysas korrekt, samtidigt 
som de åtgärder som vidtagits för att lösa 
situationen skall framhållas. Det är viktigt 
att den som är informationsansvarig finns 
tillgänglig vid förfrågningar.

ansvarsfördelning
Verkställande direktören har det övergri-
pande informationsansvaret. Verkställande 
direktören delegerar uppgiften att sprida 
informationen vidare till respektive funk-
tionschef. Verkställande direktören är 
ytterst ansvarig för information som berör 

handeln med av Bolaget utgivna finansiella 
instrument. Endast verkställande direktören 
och styrelsen uttalar sig om ekonomiskt 
relaterade frågor. Pressmeddelanden och lik-
nande skall godkännas av verkställande 
direktören. Investerarrelationer (informa-
tion till aktiemarknaden, finansanalytiker 
med flera) handläggs alltid av verkställande 
direktören. 

finansiell och strategisk information
Finansiell och strategisk information är ofta 
kurspåverkande och måste alltid spridas av 
vissa källor samtidigt till ett visst antal mot-
tagare, vilket bland annat regleras av det 
civilrättsliga Certified Adviser-avtal som 
finns mellan Bolaget och Mangold Fond-
kommission. Delårsrapporter, bokslutskom-
muniké och årsredovisning skall tas fram 
och publiceras i enlighet med gällande regel-
verk. Övergripande ansvar för den finan-
siella informationen innehas av verkstäl-
lande direktören. Analytikerrapporter 
kommenteras enbart genom att verkstäl-
lande direktören rättar rena sakfel. Den 
finansiella rapporteringen skall finnas till-
gänglig såväl i tryckt form som på Bolagets 
hemsida www.forestlight.se.

Informationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att 
informationsmottagaren medvetandegörs 
om att den lämnade informationen är konfi-
dentiell. Loggbok skall föras över de perso-
ner som tar del av konfidentiell information 
i samband med viktiga affärshändelser. 
Verkställande direktören ansvarar för logg-
boken. Forestlight Entertainment har som 
policy att inte kommentera rykten. 

fInansIell kontroll
Forestlight Entertainment är utsatt för risk-
exponering relaterad till bland annat likvida 
medel, kundfordringar, valutarisk, leveran-
törsskulder och lån. Riskerna utgörs främst 
av ränterisker avseende likvida medel och 

lån samt kreditrisker hänförliga till kund-
fordringar. Styrelsen och den verkställande 
direktören för Forestlight Entertainment 
erhåller regelbundet rapporter över Bolagets 
finansiella situation och följer kontinuerligt 
upp dess riskexponering.

HandlInGar som Hålls 
tIllGÄnGlIGa fÖr  
InspektIon
Årsredovisningar och annan information 
för vissa inhemska juridiska personer läm-
nas till Bolagsverket i enlighet med svenska 
regler och förordningar. Observera att det 
inte är säkert att informationen i handling-
arna ger någon indikation om Forestlight 
Entertainments  publicerade resultat i alla 
avseenden. Forestlight Entertainment läm-
nar även årsredovisningar, bokslutskommu-
nikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden 
och annan information på sin hemsida 
www.forestlight.se. Årsredovisningar och 
annan information kan också beställas från 
Bolagets huvudkontor. Adress återfinns i 
slutet av Prospektet.

tecknInGsfÖrBIndelser 
ocH emIssIonsGarantIer
Forestlight Entertainments aktieägare Can-
tus Invest AB, Coordinator Invest AB, Peter 
Levin (Bolagets verkställande direktör) och 
Annika Torell Österman (styrelseledamot i 
Bolaget) har i teckningsförbindelser ställda 
till Bolaget åtagit sig att i Erbjudandet 
teckna det antal aktier som motsvaras av 
deras respektive innehav av aktier i Bolaget. 
För Cantus Invest AB, som vid tidpunkten 
för sin teckningsförbindelse innehade  
5 392 672 aktier i Bolaget, innebär det ett 
åtagande att teckna 26 963 360 aktier och för 
Coordinator Invest ABs del, som vid tid-
punkten för sin teckningsförbindelse inne-
hade 650 040 aktier i Bolaget, innebär det ett 
åtagande att teckna 3 250 200 aktier. För 
Peter Levin, som vid tidpunkten för sin 
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teckningsförbindelse innehade 500 000 
aktier i Bolaget, innebär det ett åtagande att 
teckna 2 500 000 aktier och för Annika 
Torell Östermans del, som vid tidpunkten 
för sin teckningsförbindelse innehade 21 668 
aktier i Bolaget, innebär det ett åtagande att 
teckna 108 340 aktier. Teckningsförbindel-
serna omfattar således 75,1 procent av Erbju-
dandets storlek.

Cantus Invest ABs teckningsförbindelse, 
som uppgår till totalt cirka 45,8 MSEK, är 
villkorad av att Bolagets styrelse medger 
Cantus Invest AB rätt att erlägga betalning 
för tecknade aktier genom att kvitta ford-
ringar mot Bolaget upp till ett maximalt 
belopp om 30 MSEK. Cantus Invest AB, 
Coordinator Invest AB, Peter Levin och 
Annika Torell Österman har inte ställt 
säkerheter för sina åtaganden.

I avtal avseende emissionsgaranti har 
sammanlagt 18 garanter åtagit sig i förhål-
lande till Bolaget att teckna sammanlagt 10 
902 385 aktier i Erbjudandet, det vill säga 
motsvarande 24,9 procent av Erbjudandets 
storlek. Tilldelning till garanter kommer äga 
rum bara i den utsträckning Erbjudandet 
inte tecknas fullt av andra och mellan garan-
terna i förhållande till ställda garantiutfäs-
telser. Ersättning till garanterna utgår kon-
tant med tio procent av det garanterade 
beloppet. Samtliga garanter har emellertid 
givits möjligheten om att få en ersättning 
om tolv procent av det garanterade beloppet 
mot att de accepterar att kvitta fordran på 
garantiersättning mot krav på betalning för 
nytecknade aktier i en särskild ersättnings-
emission som Bolaget kan besluta om. Teck-
ningskursen i en sådan emission skall mot-
svara den volymviktade genomsnittliga 
kursen för Bolagets aktie under Erbjudan-
dets teckningsperiod. Skulle de slutligen 
ändå avstå från att delta i emission varige-
nom deras fordringar kan kvittas erhåller de 
kontant ersättning, men då om tio procent 
av det garanterade beloppet. Den samman-

lagda ersättningen för emissionsgarantierna 
kan komma att uppgå till maximalt cirka 1,9 
MSEK. Bolaget har dock inte krävt att 
garanterna skall säkerställa hela sitt garanti-
belopp genom insättning av likvida medel, 
pantsättning av värdepapper, presentation 
av bankgaranti eller på annat sätt. 
Samtliga avtal avseende emissionsgaranti 
har ingåtts per den 23 april 2012. För för-
teckning över emissionsgaranter, med namn 
och adress, se nedan.

• Aggregate Media Fund V Kommanditbolag, 
med adress Box 5871, 102 40 Stockholm

• ALB Finansrådgivning AB, med adress c/o 
ALGA Styrinvest AB, Engelbrektsplan 2, 
114 34 Stockholm

• Andreas Bonnier, med adress Karlavägen 
57, 114 49 Stockholm

• Aprima Holding AB, med adress 
Norsuddsgatan 4, 553 03 Jönköping

• Easy Ad Venture BVBA, med adress Boule-
vard du Souverain 90, 1170 Watermael-
Boitsfort, Belgien

• Fagerhyltan AB, med adress Box 1142, 131 
26 Nacka Strand

• GoMobile nu AB, med adress Skärviksvä-
gen 5, 182 61 Djursholm

• Jan Blomquist, med adress Öringebacken 
4, 135 49 Tyresö

• Johan Qviberg, med adress Eriksbergsga-
tan 11, 114 30 Stockholm

• JOOL Invest AB, med adress Storgatan 90, 
360 50 Stockholm

• Karl-Erik von Bahr, med adress 
Markvardsgatan 11, 113 53 Stockholm

• LMK Ventures AB, med adress c/o LMK 
Industri AB, Stortorget 6, 222 23 Lund

• Mangold Fondkommission AB, med 
adress Engelbrektsplan 2, 114 34 Stock-
holm

• Miura Holding Ltd, med adress Stassikra-
tous Street 22, Office 104, Box 23664, 1685 
Nicosia, Cypern

• Parsifal International AB, med adress 
Olastorpsvägen 97, 269 95 Båstad

• Strenuus International AB, med adress 
Bössvägen 30, 192 55 Sollentuna 

• Tasrin Investment Ltd, med adress Afrodi-
tis 25, 2nd Floor, Flat/Office 204, P.C 1060 
Nicosia, Cypern

• Thomas Krishan, med adress Drottvägen 
5, 182 64 Djursholm

Garanterna är medvetna om att garantiåta-
gandena innebär en juridiskt bindande för-
pliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig 
att hålla erforderliga medel tillgängliga för 
det fall garantin skall tas i anspråk. På grund 
av att inga säkerheter för garantiåtagandena 
har inhämtats och teckningsförbindelserna 
inte är säkerställda kan det inte garanteras 
att dessa åtaganden gentemot Bolaget upp-
fylls på grund av faktorer som står utanför 
Forestlight Entertainments kontroll. 

Kopior på de väsentliga avtal och andra 
dokument som har ingåtts med anledning av 
garantin finns att tillgå hos Forestlight 
Entertainment. I tabellen nedan redovisas 
en förteckning över aktieägarnas och garan-
ternas respektive åtaganden i Erbjudandet.
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teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Ägare/Garant

tecknings-
förbindelse,
antal aktier

tecknings-
förbindelse,

sek

emissions-
garanti, antal 

aktier
emissions-

garanti, sek

andel av 
företrädese-
missionen, %

totalt,
antal aktier

totalt 
belopp, sek

Cantus Invest AB 26 963 360 45 837 712,0 - - 61,7% 26 963 360 45 837 712,0
Coordinator Invest AB 3 250 200 5 525 340,0 - - 7,4% 3 250 200 5 525 340,0
Peter Levin 2 500 000 4 250 000,0 - - 5,7% 2 500 000 4 250 000,0
Annika Torell Österman 108 340 184 178,0 - - 0,2% 108 340 184 178,0
Summa teckningsförbindelser 32 821 900 55 797 230,0 - - 75,1% 32 821 900 55 797 230,0

Aggregate Media Fund V Komman-
ditbolag - - 2 235 294 3 799 999,8 5,1% 2 235 294 3 799 999,8
JOOL Invest AB - - 1 294 117 2 199 998,9 3,0% 1 294 117 2 199 998,9
Easy Ad Venture BVBA - - 1 176 470 1 999 999,0 2,7% 1 176 470 1 999 999,0
Miura Holding Ltd - - 1 176 470 1 999 999,0 2,7% 1 176 470 1 999 999,0
Mangold Fondkommission AB - - 949 451 1 614 066,7 2,2% 949 451 1 614 066,7
LMK Ventures AB - - 882 352 1 499 998,4 2,0% 882 352 1 499 998,4
ALB Finansrådgivning AB - - 588 235 999 999,5 1,3% 588 235 999 999,5
Aprima Holding AB - - 588 235 999 999,5 1,3% 588 235 999 999,5
Thomas Krishan - - 470 588 799 999,6 1,1% 470 588 799 999,6
Parsifal International AB - - 294 117 499 998,9 0,7% 294 117 499 998,9
Andreas Bonnier - - 235 294 399 999,8 0,5% 235 294 399 999,8
Fagerhyltan AB - - 205 882 349 999,4 0,5% 205 882 349 999,4
GoMobile nu AB - - 205 882 349 999,4 0,5% 205 882 349 999,4
Jan Blomquist - - 176 470 299 999,0 0,4% 176 470 299 999,0
Tasrin Investment Ltd - - 147 058 249 998,6 0,3% 147 058 249 998,6
Strenuus International AB - - 100 000 170 000,0 0,2% 100 000 170 000,0
Johan Qviberg - - 88 235 149 999,5 0,2% 88 235 149 999,5
Karl-Erik von Bahr - - 88 235 149 999,5 0,2% 88 235 149 999,5
Summa emissionsgarantier 32 821 900 55 797 230,0 10 902 385 18 534 054,5 24,9% 10 902 385 18 534 054,5

Summa totalt 32 821 900 55 797 230,0 10 902 385 18 534 054,5 100,0% 43 724 285 74 331 284,5
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BolagsorDning Forestlight 
entertainment aB (puBl)*

Organisationsnummer: 556668-3933

§ 1 fIrma
Bolagets firma är Forestlight Entertainment 
AB (publ).  

§ 2 stYrelsens sÄte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, 
Stockholm kommun. 

§ 3 VerksamHet
Bolaget skall utveckla, producera och sälja 
animerad film, dataspel, böcker och Inter-
netunderhållning samt därmed förenliga 
produkter och verksamheter.

§ 4  aktIekapItal
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 
kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 antal aktIer
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och 
högst 200 000 000.

§ 6 stYrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 
ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 7 reVIsor
För granskning av Bolagets årsredovisning 
samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning skall en eller två revisorer 
med eller utan suppleanter utses eller ett 
registrerat revisionsbolag. 

§ 8 kallelse tIll BolaGs-
stÄmma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett 
skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 anmÄlan tIll stÄmma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare 
som upptagits i aktieboken på sätt som före-
skrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen 
och som anmält sig hos Bolaget senast kl. 
12.00 den dag som anges i kallelsen till stäm-
man. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidi-
gare än femte vardagen före stämman.

§ 10 årsstÄmma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) 
månader efter räkenskapsårets utgång. 
På årsstämma skall följande ärende före-
komma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av 

röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behö-

rigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovis-

ning och revisionsberättelse samt i 
förekommande fall koncernredovis-
ning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning 
och balansräkning samt i förekom-
mande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bola-
gets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens leda-
möter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseleda-
möter och styrelsesuppleanter samt, i 
förekommande fall, revisor och revi-
sorssuppleant.

10. Fastställande av styrelse- och revisors-
arvoden.

11. Val av styrelse och eventuella styrelse-
suppleanter samt i förekommande fall 
revisorer och eventuella revisorssupp-
leanter.

12. Annat ärende, som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

13. Vid bolagsstämma må envar röstberät-
tigad rösta för hela antalet av honom 
ägda och företrädda aktier, utan 
begränsning i röstetalet.

§ 11 rÄkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231. 
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§ 12 aVstÄmnInGsfÖr-
BeHåll
Den aktieägare eller förvaltare som på 
avstämningsdagen är införd i aktieboken 
och antecknad i ett avstämningsregister, 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda 
lag, ska antas vara behörig att utöva de rät-
tigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebo-
lagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på extra 
bolagsstämma den 23 maj 2012

*Bolagsordningen såsom denna kommer att se ut 
efter registrering av den nya firman (beslutades av 
extra bolagsstämman den 23 maj 2012) samt efter 
registrering av Erbjudandet.



74 75

Sammanfattningen av vissa svenska skatte-
rättsliga regler nedan grundar sig på nu gäl-
lande lagstiftning och är endast avsedd som 
generell information till aktieägare i Forestlight 
Entertainment som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige, om inte annat anges. Sammanfatt-
ningen är inte avsedd att uttömmande 
behandla alla skattefrågor som kan uppkomma 
i samband med Erbjudandet, utan avser endast 
att ge allmän information. Den skattemässiga 
bedömningen av varje enskild aktieägare beror 
bl.a. på respektive aktieägares specifika situa-
tion. Sammanfattningen behandlar exempelvis 
inte de speciella regler som gäller för s.k. kvali-
ficerade aktier i fåmansföretag eller delägarrät-
ter som ägs av handelsbolag  eller kommandit-
bolag eller sådana juridiska personer vars 
innehav av delägarrätter räknas som lagertill-
gångar i en näringsverksamhet. Inte heller 
behandlas kapitalvinstbeskattningen och 
utdelningsbeskattningen på onoterade aktier 
som är kvalificerade. Särskilda skattekon-
sekvenser som inte är beskrivna kan upp-
komma också för andra kategorier av aktieä-
gare eller innehavare, såsom exempelvis 
investmentföretag, investeringsfonder och per-
soner som inte är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige. Forestlight Entertainment har endast 
en legal skyldighet att innehålla preliminär-
skatt såvitt gäller utdelning till fysiska personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje 
aktieägare bör inhämta råd från skatteexpertis 
om de skattekonsekvenser som kan vara till-
lämpliga i det enskilda fallet.

BeskattnInG VId aVYtt-
rInG aV aktIer
fysiska personer
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska per-
soner och dödsbon för hela den uppkomna 
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatt tas 

skattekonsekVenser i sVerige
ut med 30 procent av kapitalvinsten. Förmåns-
beskattning för anställda, styrelseledamöter 
och styrelsesuppleanter kan uppkomma vid 
tilldelning av aktier i nyemissionen under vissa 
förutsättningar. Kapitalvinst respektive kapi-
talförlust beräknas som skillnaden mellan för-
säljningsersättningen (efter avdrag för eventu-
ella försäljningsutgifter) och de avyttrade 
aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsut-
gift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda 
aktierna från tidigare andelsbyten skall nor-
malt återföras till beskattning vid en avyttring. 
Vid vinstberäkningen används genomsnitts-
metoden. Enligt denna metod skall omkost-
nadsbeloppet för en aktie utgöras av det 
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier 
av samma slag och sort. Interimsaktier, BTA, 
anses inte vara av samma slag och sort som de 
befintliga aktierna förrän beslutet om nyemis-
sion registrerats. Som ett alternativ till genom-
snittsmetoden kan i fråga om marknadsnote-
rade aktier den s.k. schablonregeln användas. 
En aktie anses marknadsnoterad om den är 
upptagen till handel på en reglerad marknad 
inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsom-
rådet eller en motsvarande marknad utanför 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
eller, utan att vara upptagen till handel på en 
sådan marknad, är föremål för kontinuerlig all-
mänt tillgänglig notering på grundval av mark-
nadsmässig omsättning. Schablonregeln inne-
bär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 
procent av försäljningsersättningen efter 
avdrag för försäljningsutgifter. Avdrag för kapi-
talförlust medges med 70 procent av förlusten 
mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid för-
säljning av marknadsnoterade aktier kan dock 
kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier 
under samma år. Sådan kvittning kan även ske 
fullt ut mot kapitalvinster på andra delägarrät-
ter än aktier med undantag för andelar i inves-

teringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion. 
Skattereduktion skall räknas av mot kommu-
nal och statlig inkomstskatt och mot statlig 
fastighetsskatt samt mot kommunal fastighets-
avgift. Sådan skattereduktion medges med 30 
procent för underskott som uppgår till högst 
SEK 100 000 och med 21 procent för under-
skott därutöver. Underskott kan inte sparas till 
ett senare beskattningsår. För aktieinnehavare i 
Forestlight Entertainment som utnyttjar 
erhållna teckningsrätter för förvärv av nya 
aktier utlöses ingen beskattning. Aktieägare 
som väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i Erbjudandet kan avyttra sina tecknings-
rätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräk-
nas. För teckningsrätter som grundas på inne-
hav av aktier i Forestlight Entertainment är 
anskaffningsutgiften noll kronor. Schablonre-
geln får inte användas för att bestämma 
omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försälj-
ningsintäkten minskad med utgifter för avytt-
ring skall tas upp till beskattning. Anskaff-
ningsutgiften för de ursprungliga aktierna 
påverkas inte. Vid köp av teckningsrätter i 
Forestlight Entertainment som sedan utnyttjas 
för köp av aktier i Forestlight Entertainment 
läggs anskaffningsutgifterna för teckningsrät-
terna till aktiernas omkostnadsbelopp.

juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom 
dödsbon, beskattas i normala fall för alla 
inkomster inklusive kapitalinkomster i 
inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesat-
sen är 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst 
respektive kapitalförlust följer samma regler 
som för fysiska personer, se ovan. Eventuellt 
uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidi-
gare andelsbyten skall normalt återföras till 
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beskattning vid en avyttring. Avdrag för kapi-
talförluster på aktier eller andra delägarrätter 
medges bara mot kapitalvinster på delägarrät-
ter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter som upp-
kommit i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
och att bolagen vid samma års taxering begär 
att avdrag skall medges mot den andra juri-
diska personens kapitalvinster. Kapitalförlus-
ter som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
beskattningsår får sparas och dras av mot 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrät-
ter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden. För aktiebolag, ekono-
miska föreningar samt handelsbolag/kom-
manditbolag (fr.o.m. 1 januari 2010) är dock 
kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar 
skattefria och kapitalförluster på sådana ande-
lar ej avdragsgilla. Noterade andelar anses 
näringsbetingade under förutsättning att 
andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent 
av rösterna under minst ett år eller innehavet 
betingas av rörelsen. Kapitalförluster på note-
rade näringsbetingade andelar som innehafts 
kortare tid än ett år är avdragsgilla. Sådana 
förluster är dock föremål för de avdragsbe-
gränsningar som beskrivits ovan. Särskilda 
regler gäller för andelar av samma slag och sort 
som har anskaffats vid olika tidpunkter. Om 
innehavet omfattar såväl andelar som inte 
uppfyller kravet på innehavstid som andelar 
som uppfyller detta krav anses andelarna inte 
vara av samma slag och sort vid beräkning 
enligt genomsnittsmetoden.

BeskattnInG aV utdelnInG
För fysiska personer och dödsbon är skatte-
satsen 30 procent på mottagen utdelning. 
Avdraget för källskatt verkställs av Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
av förvaltaren. För juridiska personer, utom 
dödsbon, är skattesatsen 26,3 procent. För 
vissa juridiska personer, t.ex. ideella fören-
ingar, gäller särskilda regler. För aktiebolag 

och ekonomiska föreningar är utdelning på 
näringsbetingat innehav skattefri. Skattefri-
het för utdelning på noterade andelar förut-
sätter dessutom att andelarna innehafts under 
en sammanhängande tid om minst ett år från 
det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren. Kravet på innehavstid måste 
inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om 
andelarna avyttras innan kravet på innehavs-
tid är uppfyllt kan lämnad utdelning komma 
att tas upp till beskattning.

BeskattnInG aV teck-
nInGsoptIoner
Teckningsoptioner, dvs. optioner som ges ut 
av ett aktiebolag och som innebär rätt att delta 
i en nyemission av aktier i det utgivande bola-
get, beskattas också enligt aktievinstreglerna i 
tillämpliga delar. Förlust på en onoterad 
option är dock bara avdragsgill till 70 procent 
mot andra inkomster i inkomstslaget kapital. 
Anskaffningsutgiften för en aktie som förvär-
vas genom att en teckningsoption utnyttjas 
anses anskaffad för lösenpriset ökat med 
anskaffningsutgiften för teckningsoptionen. 
Enligt Skatteverkets praxis skall den samlade 
anskaffningsutgiften för nytecknade aktier 
och optionsrätter till nyteckning av aktier 
anskaffade i form av units fördelas mellan 
aktier och optionsrätterna på så sätt att fördel-
ningen görs med utgångspunkt i marknads-
värdet för aktierna och teckningsoptionerna.

utlÄndska aktIeÄGare
Fysiska personer som inte är bosatta, inte sta-
digvarande vistas i Sverige samt som inte tidi-
gare varit bosatta här och inte har s.k. väsent-
lig anknytning hit, beskattas normalt inte i 
Sverige vid försäljning av svenska aktier eller 
teckningsrätter. Enligt en särskild regel kan 
emellertid en fysisk person som är bosatt 
utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige 
vid försäljning av svenska aktier, om perso-
nen under det kalenderår då försäljningen 
sker eller vid något tillfälle under de tio när-
mast föregående kalenderåren varit bosatt i 

Sverige eller stadigvarande vistats här. Denna 
regels tillämplighet är i många fall begränsad 
genom skatteavtal som Sverige har ingått med 
andra stater för undvikande av dubbelbe-
skattning. Utländska juridiska personer är 
normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på 
svenska aktier, eller teckningsrätter annat än 
om vinsten är hänförlig till ett s.k. fast drift-
ställe i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
normalt svensk kupongskatt på all utdelning 
från svenska aktiebolag med 30 procent. 
Denna skattesats är dock i allmänhet reduce-
rad genom skatteavtal med andra stater för 
undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget 
för kupongskatt verkställs normalt av Euro-
clear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

För aktieägare som är juridiska personer 
med hemvist inom EU utgår normalt inte 
svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 
10 procent eller mer av kapitalet i det utde-
lande bolaget. Om innehavet är mindre än 10 
procent kan utdelningen vara skattefri om 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

Utdelning på näringsbetingade andelar 
beskattas normalt inte med svensk kupong-
skatt hos aktieägare som är utländska juri-
diska personer som beskattas i sin hemvist-
stat och dess beskattning är likartad med den 
som gäller för svenska aktiebolag. Dock gäller 
att innehavstiden av andelarna skall ha varat 
minst ett år vid utdelningstillfället. Detta gäl-
ler oavsett om mottagaren av utdelningen har 
sin hemvist inom eller utom EU. Detsamma 
gäller om den utländska aktieägaren omfattas 
av ett skatteavtal som Sverige ingått med sta-
ten i fråga och bolaget har hemvist där enligt 
avtalet. Som näringsbetingade andelar anses i 
detta avseende onoterade andelar samt note-
rade andelar om innehavet motsvarar minst 
10 procent av rösterna i bolaget. För noterade 
andelar gäller att de måste ha innehafts under 
en sammanhängande tid om minst ett år vid 
utdelningstillfället.
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KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI – 31 MARS 2012 
FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL), ORG.NR. 556668‐3933  
 
JANUARI ‐ MARS 
 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 19 164 TSEK (11 594 TSEK) 
 Resultat i koncernen före av‐ och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 982 

TSEK (277 TSEK) 
 Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen uppgick till – 5 127 TSEK (‐848 TSEK)  
 Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 2 006 TSEK (6 420 

TSEK) 
 Den extra bolagsstämman som hölls 18 januari 2012 godkände styrelsens 

villkorade beslut att emittera 3 142 857 aktier genom kvittning av skuld om 
11 MSEK till Cantus Invest. 

 Den samägda och samproducerade tyska filmen YOKO har biopremiär i 
Tyskland och Österrike.  

 Viktiga händelser för Forestlight Studios dotterbolag Noble Entertainment: 
o Noble når en tredje plats under kvartalet på hyrmarknaden för DVD. 
o Noble köper de svenska rättigheterna till den finska filmen Iron Sky. 

 Viktiga händelser för Forestlight Studios dotterbolag Fido: 
o Uppdraget i det norska filmprojektet ”Kon‐Tiki” utökades. 
o Framgångsrik lansering av försäljningsfilial i Tyskland. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23:e maj 2012 för att fatta 

beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 
74 300 TSEK, samt en möjlighet att vid överteckning emittera aktier som tillför 
bolaget ytterligare ca 34 000 TSEK i likvida medel. Företrädesemissionen är till 
mer än 100 % säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
från Forestlights huvudägare och externa investerare.  

 I företrädesemissionen kvittar Cantus Invest 30 000 TSEK i fordran på bolaget 
mot aktier, varför emissionen förväntas tillföra bolaget likvida medel 
överstigande 40 000 TSEK efter garanti och emissionskostnader.   

 För att synliggöra de förändringar som skett och förbereda för fortsatt 
expansion har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman ändrar 
Bolagets firma till ”Forestlight Entertainment AB (publ)”.  
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KOMMENTAR FRÅN VD, PETER LEVIN 
 
Året har fått den start som vi önskat! 
Som koncern har verksamheten under kvartal 1 nått sin budget avseende både 
omsättning och operativt resultat med avvikelser på bolagsnivå. Perioden är 
samtidigt säsongsmässigt svag och resultatet är därför enligt plan negativt. 
 
Forestlight Studio deltog på Cartoon Forum i Lyon, 7‐9 mars. Tillsammans med Iain 
McCaig presenterade vi, i kategorin ”In Concept”, vårt gemensamma filmprojekt 
”Book of Secrets”. Under mars valde vi att avsluta vårt tvååriga samarbete med 
producenten och konsulten Peter Lewis och vi är på väg att etablera en ny 
samarbetsstruktur i Forestlight Studio. Fokus ligger nu på att säkerställa finansiering 
av våra två helanimerade filmprojekt, ”Chinchillas” och ”Astrid Silverlock”. Studion 
består idag av tre personer; Creative‐ och Art Director samt en animationsartist. 
Dock redovisas även koncernledningens (VD, VD‐assistent, CFO och COO) kostnader 
under Forestlight Studio. 
 
Fido levererade ”Underworld: Awakening” som gick upp på biografer världen över 
med mycket goda resultat. Vi etablerade en säljfilial för Fido i Tyskland och resultatet 
lät inte vänta på sig. Vi har redan tecknat order för motsvarande ca 5 000 TSEK, lika 
med all time high, från den tyska marknaden för Fidos del. Efter perioden, i april, 
slutlevererades vår insats i den norska storfilmen ”Kon‐Tiki” med mycket gott 
resultat.  
 
Noble Entertainment har haft en serie biografpremiärer under perioden. 
Dramakomedin ”50/50” med Joseph Gordon‐Levitt och Seth Rogen, prisade ”This 
Must be the Place” med Sean Penn och Roman Polanskis stjärnfyllda ”Carnage” med 
bland andra Jodie Foster och Kate Winslett och ”Friends with Kids” med stora delar 
av ensemblen från succén ”Bridesmaides”. Den mest spektakulära, science fiction 
komedin ”Iron Sky”, hade premiär den 18 april. Rättigheterna till denna film 
förvärvades så sent som på mässan i Berlin i februari och har per idag haft drygt 28 
000 biobesökare i Sverige. Noble Entertainment har nu etablerat sig som nr 3 på 
hyrmarknaden i Sverige med en marknadsandel överstigande 10% under första 
kvartalet. Omsättningen under perioden överträffade föregående år med ca 20% och 
EBITDA var 2 876 TSEK, vilket var 25% bättre än förra året.  
 
Tri Art, där Forestlight äger 30,4%, har varit mycket aktiva på marknaden och i mars 
tecknades ett för verksamheten mycket viktigt avtal med Telia digital TV där Tri Arts 
filmer görs tillgängliga på Telias plattform. 
 
Ftrack, Asset management mjukvaran som utvecklats av Fido’s CTO Fredrik Limsäters 
team, förbereds för en internationell lansering under Q3. Redan idag arbetar 5 
europeiska VFX studios med Ftrack’s beta version.  
 
Det är stor aktivitet i dotter‐ samt intressebolag och med fokus på att koncernen 
skall nå lönsamhet under 2012. 
 
Bästa hälsningar 
PETER LEVIN, VD 
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DATA PER AKTIE FÖR  
KONCERNEN  
 

2012
Kv 1

2011
Kv 1

2011 
Helår 

Resultat per aktie, SEK, före och efter 
utspädning  Neg Neg Neg 
Eget kapital per aktie, SEK  0,81 2,42 1,50 
Antal aktier vid periodens slut, st  
inklusive kvittningsemission  8 744 857  5 602 000 8 744 857 
Aktiekurs vid periodens slut, SEK  1,90 3,36 2,40 

 
KONCERNENS VERKSAMHET 
Det sker stora förändringar inom filmbranschen och de närliggande 
underhållningsindustrierna. Det spänner hela vägen från teknikområdet vid 
filminspelning till marknadsföring och distribution samt sättet som publiken 
konsumerar film. Dataanimerad film och digital distribution har lett till att film‐ och 
spelindustrin har kommit varandra ännu närmare. Det är i den utvecklingen på den 
globala marknaden som Forestlight är övertygad om att kunna etablera en modern 
underhållningskoncern som utvecklare av egna och andras filmrättigheter, 
underleverantör till reklam‐ och spelfilmsbranschen och distributör/förläggare av 
film. 
 
MARKNADSUTVECKLING 
Verksamheten omfattar en rad olika delmarknader. Forestlight Studios och Fidos 
marknad är den globala marknaden för animerad film samt visuella effekter, där Fido 
står med ett ben i reklamfilm och ett ben i spelfilmsbranschen. Vissa källor gör 
gällande att animerade produkter utgör ca 25 % av den audiovisuella marknaden och 
att globalt utgörs 10 % av TV‐bolagens sändningstid av animerat material. I 
barnkanalerna står enligt uppgift animerade produkter för 90 % av utbudet. I takt 
med att den ekonomiska utvecklingen i traditionella tillväxtregioner och nya tekniska 
konsumtionsplattformar tillgängliggörs, ökar den potentiella marknaden för 
animerade filmer. Utöver en positiv underliggande marknadsutveckling kommer det 
vara bolagets förmåga att ta marknadsandelar inom de olika segmenten som 
kommer vara avgörande för vår utveckling.  
Hemma i Skandinavien är Fido som underleverantör påverkad av efterfrågan av 
reklamfilm där den naturligtvis präglas av respektive marknads ekonomiska 
utveckling. I filmbranschen kan det inte understrykas hur viktiga s.k. block busters är 
för den generella marknaden. Stora succéer drar publik till alla marknadsfönster 
inklusive bio, hyr‐ och köpbutiken.  Marknadsfönstret VOD har sett en fortsatt ökning 
under första kvartalet, bio‐ och hyrfönstret har visat stabilitet. Köpmarknaden för 
DVD har noterat en nedgång om ca 10 %. Branschen ser fram emot en ström av 
starka releaser under våren 2012.  
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER VERKSAMHET I TSEK 

 
2012
Kv 1

2011
Kv 1

2011
Helår

2010 
Helår 

Nettoomsättning   
Forestlight Studio  98 366 797 100 
Noble Entertainment 13 362 11 228 52 779 0 
Fido   5 703 0 18 206 0  
Totalt   19 164 11 594 71 782 100  
Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA)     
Forestlight Studio  ‐3 097 ‐2 005 ‐8 609 ‐8 439 
Noble Entertainment 2 876 2 283 21 275 0 
Fido  ‐761 0 123 0 
Totalt  ‐982 277   12 789   ‐8 439 
Rörelseresultat före 
finansnetto (EBIT)   
Forestlight Studio  ‐ 3 115 ‐2 082 ‐9 058 ‐14 916 
Noble Entertainment ‐263 1 453 1 034 0 
Fido  ‐851 0 254 0 
Avskrivning goodwill ‐460 ‐219 ‐ 1 396 0 
Andel i intresseföretag  ‐438 0 ‐700 0 
Totalt  ‐5 127 ‐848   ‐9 866   ‐14 916 
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EKONOMISK UTVECKLING 
KONCERNEN 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen under kvartal 1 uppgick till 19 164 TSEK (11 594 TSEK) 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) under kvartal 1 uppgick till – 982 TSEK (277 
TSEK) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ‐5 127 TSEK (‐848 TSEK). Det sämre 
rörelseresultatet (EBIT) jämfört med föregående år hänförs till minusresultatet i Fido, 
större avskrivningar i Noble, större avskrivning av goodwill, det negativa resultatet 
från intressebolaget TriArt samt högre kostnader under perioden i Forestlight.  
 
INVESTERINGAR 
Investeringar under kvartal 1 uppgick till 5 819 TSEK (9 819 TSEK). Investeringarna 
avser i huvudsak förvärv av filmrättigheter om 5 270 TSEK (8 730 TSEK). 
 
FINANSIERING 
Den extra bolagsstämman som hölls 18 januari 2012, godkände styrelsens villkorade 
beslut att emittera 3 142 857 aktier genom kvittning av skuld om 11 000 TSEK till 
Cantus Invest. Forestlight har under första kvartalet 2012 erhållit utökad kredit om 5 
000 TSEK från Cantus Invest AB. Efter perioden har Coordinator Invest AB lånat ut 
5 000 TSEK. 
 
FRAMTIDA FINANSIERING 
Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23:e maj 2012 för att fatta beslut 
om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 74,3 TSEK. 
Denna emission är garanterad av bolagets huvudaktieägare och externa investerare. 
Företrädesemissionen beräknas inbringa ca 40 000 TSEK i likvida medel efter 
emissionskostnader och kvittning av skuld om 30 000 TSEK till Cantus Invest. 
Därutöver föreslår styrelsen att bolaget kan emittera mer aktier vid en eventuell 
överteckning vid sidan av Företrädesemissionen som vid fullt utnyttjande tillför 
bolaget ytterligare ca 34 000 TSEK.  
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2012 hade koncernen 3 225 TSEK i likvida medel. Vid utgången av 
kvartal 1 uppgick koncernens likvida medel till 2 006 TSEK. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2012 hade koncernen 13 082 TSEK i eget kapital. Vid utgången av 
kvartal 1 uppgick koncernens egna kapital till 7 066 TSEK. 
 
PERSONAL 
Antalet anställda i Forestlight Studio vid periodens slut uppgick till 5 personer (7). 
Antal anställda i Noble Entertainment vid periodens slut var 17 personer (11). 
Antalet anställda i Fido vid periodens slut var 25 personer (‐). 
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EKONOMISK UTVECKLING  
FORESTLIGHT STUDIO AB, MODERBOLAGET 
Samarbetet med producenten och konsulten Peter Lewis avslutades i mars. 
Fokus ligger nu på att söka stänga finansieringen av våra filmprojekt "Chinchillas" och 
"Astrid Silverlock". Vi diskuterar f.n. med ett antal potentiella partners för att stärka 
denna process och för en ökad närvaro på viktiga marknader. "Book of Secrets" 
presenterades på den viktiga Cartoon Forum i Lyon, i kategorin "In Concept" i början 
på mars. 
 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen uppgick under perioden januari – mars till 327 TSEK (366 TSEK).  
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick under perioden januari – mars till ‐3 
097 TSEK (‐2 005 TSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under perioden januari – mars 
till – 3 115 TSEK (‐ 2 082 TSEK). 
 
INVESTERINGAR 
Investeringar under perioden januari‐mars uppgick till 494 TSEK (1 281 TSEK). 
Investeringarna avser investering i intresseföretaget TriArt samt aktivering av 
filmrättigheter. 
 
FINANSIERING 
Den extra bolagsstämman som hölls 18 januari 2012, godkände styrelsens villkorade 
beslut att emittera 3 142 857 aktier genom kvittning av skuld om 11 000 TSEK till 
Cantus Invest. Forestlight har under första kvartalet 2012 erhållit utökad kredit om 5 
000 TSEK från Cantus Invest. Efter perioden har Coordinator Invest AB lånat ut 5 000 
TSEK. 
 
FRAMTIDA FINANSIERING 
Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma 23:e maj 2012 för att fatta beslut om 
styrelsens förslag om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 
cirka 74,3 TSEK. Denna emission är garanterad av bolagets huvudaktieägare och 
externa investerare. Företrädesemissionen beräknas inbringa ca 40 000 TSEK i likvida 
medel efter emissionskostnader och kvittning av skuld om 30 000 TSEK till Cantus 
Invest. 
Därutöver föreslår styrelsen att bolaget kan emittera mer aktier vid en eventuell 
överteckning vid sidan av Företrädesemissionen som vid fullt utnyttjande tillför 
bolaget ytterligare ca 34 000 TSEK i likvida medel.  
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2012 hade Forestlight Studio 683 TSEK i likvida medel. Vid utgången av 
kvartal 1 uppgick likvida medel till 249 TSEK. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2012 hade Forestlight Studio 14 493 TSEK i eget kapital. Vid utgången 
av kvartal 1 uppgick eget kapital till 11 048 TSEK. 
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EKONOMISK UTVECKLING  
NOBLE ENTERTAINMENT, DOTTERBOLAG 
Noble har överträffat sin omsättningsbudget under det första kvartalet med en 
omsättningsmix med en något lägre marginal än vad som budgeterats. Det har 
medfört en något lägre resultatmarginal än budget. Under kvartalet har Noble haft 
biopremiär på filmerna 50/50, Carnage och This Must Be The Place. Noble har haft 
framgångar i DVD marknaden under perioden med Apflickorna, The Double och 
Trespass vilket bidrog till att Bolaget nådde de högsta marknadsandelarna bolaget 
har haft historiskt inom hyrsegmentet med en andel över 10%. Hyrmarknaden ser 
vecka in och vecka ut en trogen filmintresserad publik. Vi uppskattar den feedback 
siffrorna innebär för vår inköpsstrategi. Noble köpte rättigheterna till science fiction 
komedin Iron Sky på filmmässan i Berlin. Denna finska succéproduktion är en unik 
film med en aktiv fanbas redan före lanseringen av filmen. Den är ett bra tecken på 
vårt intresse för lokala nordiska produkter.  
 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen under perioden januari‐mars uppgick till 13 362 TSEK (11 228 
TSEK). 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) under perioden januari‐mars uppgick till 2 876 
TSEK (2 283 TSEK). Under perioden uppgick rörelseresultatet (EBIT) till ‐263 TSEK 
(1 453 TSEK). 
 
INVESTERINGAR 
Investeringar under perioden januari‐mars uppgick till 5 270 TSEK (8 538 TSEK). I 
slutet av perioden översteg värdet på filmer som fullt eller delvis betalats på icke 
aktiverade filmrättigheter till 25 000 TSEK.  
 
FRAMTIDA FINANSIERING 
För att komplettera finansieringen från moderbolaget arbetar Noble löpande med 
att säkerställa extern långfristig finansiering för att matcha de löpande långsiktiga 
investeringarna i immateriella rättigheter. Den nyemission som moderbolaget 
genomför enligt styrelsens förslag skapar direkt tillgänglighet till finansiering för 
Noble men även bättre förutsättningar för extern finansiering.   
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2012 hade Noble Entertainment 2 411 TSEK i likvida medel. Vid 
utgången av kvartal 1 uppgick likvida medel till 1 419 TSEK. 
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2012 hade Noble Entertainment 17 044 TSEK i eget kapital. Vid 
utgången av kvartal 1 uppgick eget kapital till 16 255 TSEK. 
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EKONOMISK UTVECKLING  
FIDO, DOTTERBOLAG 
Fido har överträffat sin budget omsättnings‐ och resultatmässigt för perioden. Under 
kvartalet har den nystartade tyska säljfilialen haft stor framgång då 
försäljningsbudgeten för året redan har infriats genom de uppdrag som har vunnits. 
Fido har fått utökade uppdrag i det Norska filmprojektet ”Kon‐Tiki”. Generellt sett är 
det första kvartalet svagt säsongsmässigt på reklamfilmsmarknaden. 
 
OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen under perioden januari‐mars uppgick till 5 703 TSEK. 
 
RESULTAT 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) under perioden januari‐mars uppgick till ‐761 
TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ‐851 TSEK.  
 
INVESTERINGAR 
Investeringar under perioden januari‐mars uppgick till 55 TSEK. 
 
FRAMTIDA FINANSIERING 
Det förslag styrelsen presenterat för att lösa koncernens långsiktiga kapital‐ och 
finansieringsstruktur tar hand om de finansieringsbehov Fido förutser med 
nuvarande affärsvolymer. 
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL 
Vid ingången av 2012 hade Fido 2 TSEK i likvida medel. Vid utgången av kvartal 1 
hade bolaget likvida medel om 328 TSEK.  
 
EGET KAPITAL 
Vid ingången av 2012 hade Fido 1 778 TSEK i eget kapital. Vid utgången av kvartal 1 
uppgick eget kapital till 894 TSEK. 
 



84 85

9

 
AKTIEN 
Antalet aktier uppgår totalt till 8 744 857. Aktierna handlas under kortnamnet FORE 
med ISIN‐kod SE0002177519.  
 
Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold 
Fondkommission AB, telefon 08‐503 015 50, är bolagets Certified Adviser och 
likviditetsgarant.  
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Under perioden har Cantus Invest AB lånat ut 5 000 TSEK. Totalt uppgår skulden till 
Cantus Invest AB till 62 515 TSEK vid rapportperiodens utgång. Efter rapportperioden 
har Coordinator Invest AB lånat ut 5 000 TSEK. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Kvartalsrapporten är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens 
bestämmelser och i enlighet med First North Nordic Rulebook. Samma redovisnings‐
principer och beräkningsmetoder har använts i kvartalsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 
 
RISKER  
Forestlight Studio utvecklar för närvarande ett antal projekt. Det finns en risk att de 
partner som bolaget valt att samarbeta med tvingas till andra prioriteringar än 
bolagets egna med påföljande risk för försening och fullgörande av projekten.  
 
Noble Entertainment köper filmrättigheter som man marknadsför på den svenska 
marknaden. Filminköpen görs ofta i tidiga skeden av produktionsprocessen för 
respektive film. Det finns alltid en risk vid värdering av de förvärvade 
filmrättigheterna. Förfarandet binder mycket kapital, men är en nödvändighet för att 
kunna säkerställa attraktiva erbjudande till marknaden. Det är därför viktigt för 
koncernen att kunna ha tillgång till finansiering för att stödja dessa inköp likväl som 
till rörelsen för att på bästa sätt kunna kapitalisera på inköpen. 
 
Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende 
av ett fåtal nyckelpersoner.  

GRANSKNING AV REVISOR  
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av Forestlights revisorer.  
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STYRELSENS INTYGANDE 
Styrelsen och verkställande direktören för Forestlight Studio AB försäkrar att 
kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står 
inför. 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsrapportens avlämnande  
Stockholm den 3 maj 2012 
Forestlight Studio AB (publ)  
 
 
Styrelsen  
 
Mathias Berggren  Annika Torell Österman  Peter Ekelund 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
Martin Walfisz  Peter Levin 
Ledamot  Ledamot och VD 
 
 
 
 
 
 
NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 24 augusti 2012. 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta Peter Levin, VD alt. 
Anders Lindell, CFO. 
Forestlight Studio AB (publ), Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm 
Telefon: 08‐660 43 30, Fax: 08‐660 43 38 
Hemsida: www.forestlight.se, e‐post: info@forestlight.se 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR  
KONCERNEN I TSEK 

 
2012
Kv 1

 2011
Kv 1

2011 
Helår 

2010 
Helår 

Nettoomsättning  19 164 11 594 71 782  100 
Aktiverat arbete för egen räkning  ‐7 739 2 869  2 422  
Förändring av färdiglager  312 12 769  0 
Övriga rörelseintäkter  ‐ 168 257  782 
Summa  19 469 12 513 75 677  3 304 
       
RÖRELSEKOSTNADER       
Produktionskostnader  ‐4 925 ‐5 627 ‐25 259  ‐1 219 
Övriga externa kostnader  ‐7 361 ‐3 322 ‐26 500  ‐4 666 
Personalkostnader ‐8 165 ‐3 287 ‐24 009  ‐5 857  
 
Resultat före av‐ och nedskrivningar 
(EBITDA)  ‐982 277 ‐91  ‐8 439 
 
Avskrivningar och nedskrivningar   ‐3 707 ‐1 125 ‐9 075  ‐6 478 
Andel i intresseföretags resultat  ‐438 0 ‐700  0 
Rörelseresultat (EBIT)  ‐5 127 ‐848 ‐9 866  ‐14 916 
       
FINANSIELLA POSTER       
Ränteintäkter  10 ‐ 39  1 
Räntekostnader  ‐899 ‐ 14 ‐2 610  ‐191  
Summa finansiella poster  ‐889 ‐14 ‐2 571  ‐190  
     
Resultat efter finansiella poster  ‐6 016 ‐ 862 ‐12 437  ‐15 106  
     
Skatt på periodens resultat  ‐ ‐513 ‐453  ‐ 
Periodens resultat ‐6 016 ‐ 1 375 ‐12 890  ‐15 106 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR  
KONCERNEN I TSEK 

2012‐03‐31 2011‐03‐31  2011‐12‐31
TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar  81 865 49 553  79 665
Materiella anläggningstillgångar  1 417 977  1 480
Finansiella anläggningstillgångar  3 161 1 660  3 531
Summa anläggningstillgångar  86 443 52 190  84 676
Omsättningstillgångar   
Varulager mm  3 803 3 849  3 810
Kortfristiga fordringar  19 026 13 556  26 051
Kassa och Bank  2 006 6 420  3 225
   

Summa omsättningstillgångar  24 836 23 825  33 086
   
Summa Tillgångar  111 279 76 015  117 762
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Aktiekapital  17 490 11 204  17 490
Fria reserver  ‐4 408 3 768  8 482
Periodens resultat  ‐6 016 ‐1 375  ‐12 890
Eget kapital  7 066 13 597  13 082
   
Långfristiga skulder 77 141 40 015  74 209
Kortfristiga skulder 27 072 22 403  30 471
Summa skulder  104 213 62 418  104 680
Summa Eget kapital och skulder  111 279 76 015  117 762
Ställda panter  42 314 5 100  42 314
Ansvarsförbindelser Inga 1 500  Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN I TSEK 

 
2012‐01‐01  
2012‐03‐31 

2011‐01‐01 
2011‐03‐31

2011‐01‐01 
2011‐12‐31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet  ‐4 136 

 
‐2 63363

Förändring av rörelsekapitalet  3 719  ‐8 057 ‐11 490
Kassaflöde från den löpande verksamheten ‐417  ‐7 994 ‐14 153
    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i anläggningstillgångar  ‐54  ‐32 ‐442
Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 28  89 ‐82
Investeringar i intresse‐ och dotterbolag ‐182  ‐500 ‐2 927
Förvärv av immateriella tillgångar  ‐5 330  ‐9 287 ‐35 341
Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐5 538  ‐9 730 ‐38 792
    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagna lån  5 000  12 250 44 652
Amortering av skuld ‐264  ‐377 ‐753
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 736  11 783 43 899
    
Periodens kassaflöde  ‐1 219  ‐5 850 ‐9 046
Likvida medel vid periodens början  3 225  12 271 12 271
Likvida medel vid periodens slut  2 006   6 420 3 225
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN 
I TSEK 

T SEK  Aktiekapital

Fria Reserver 
och periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital
Ingående balans per 1 januari 2011  11 204 3 768  14 972
Kvittningsemission 6 286 4 714  11 000
Årets resultat  ‐12 890  ‐12 890
Utgående balans 31 december 2011 17 490  ‐4 408  13 082
    
Ingående balans per 1 januari 2012  17 490 ‐4 408  13 082
   
Periodens resultat  ‐6 016  ‐6 016
Utgående balans 31 mars 2012  17 490 ‐10 424  7 066
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Forestlight Studio AB (publ), Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm 
Telefon: 08‐660 43 30 
Fax: 08‐660 43 38 

Hemsida: www.forestlight.se, E‐post: info@forestlight.se 
 
 

KONTAKT 
För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta 

Peter Levin, VD 
alternativt 

Anders Lindell, CFO 
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De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hänvisning är delar av 
detta Prospekt. Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införli-
vade i Prospektet genom hänvisning: Forestlight Entertainments årsredovisningar för år 2009, 
2010 samt 2011.

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av detta Prospekt. Infor-
mationen finns tillgänglig på Forestlight Entertainments hemsida, www.forestlight.se eller 
kan erhållas av Bolaget i pappersformat under Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvud-
kontor. Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet.

hanDlingar inFörliVaDe 
genom hänVisning

Information källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, 
noter och information om redovisningsprinciper för räkenskaps-
åren 2009, 2010 och 2011.

Årsredovisning 2011, sid 16 - 31
Årsredovisning 2010, sid 21 - 36
Årsredovisning 2009, sid 14 - 22

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011. Årsredovisning 2011, sid 32
Årsredovisning 2010, sid 37
Årsredovisning 2009, sid 25
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Villkor För teckningsoptioner 
aV serie 2012:1 i Forestlight 
entertainment aB (puBl)
1 defInItIoner
I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

“Aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande lydelse;
“Bankdag” dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och på vilken svenska 

banker är öppna för allmänheten;
“Bolaget” Forestlight Entertainment AB (publ), organisationsnummer 556668-3933; 
“Beräkningsansvarig” den bank eller kontoförande institut som Bolaget använder för åtgärder 

relaterade till Teckningsoptionerna;
“Optionshavare” den som är innehavare av Teckningsoption;
“Teckning” teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption enligt 14 

kap aktiebolagslagen; 
“Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av nya aktier med utnyttjande av Tecknings-

option kan ske; 
“Teckningsoption” rätt att teckna nya aktier i Bolaget enligt dessa villkor;
“Euroclear” avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare 

enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2 tecknInGsoptIoner ocH 
reGIstrerInG 
2.1 
Antalet Teckningsoptioner uppgår till sam-
manlagt högst 25 489 714.

2.2 
Teckningsoptionerna ska vara registrerade 
av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument, till följd varav inga fysiska 
optionsbevis kommer att utges. 

2.3
Teckningsoptionerna registreras för 
Optionshavarens räkning på konto i Bola-
gets avstämningsregister. Registreringar 
avseende Teckningsoptionerna ska ombe-
sörjas av Beräkningsansvarig.

3 rÄtt att teckna nYa 
aktIer
3.1
Optionshavarna ska äga rätt att under perio-
den 1 maj 2013 – 30 maj 2013, eller den tidi-
gare dag som följer av punkt 8 nedan, för 

varje Teckningsoption teckna en ny aktie i 
Bolaget. Teckningskursen per aktie ska 
uppgå till 2,10 SEK.

3.2
Teckningskursen, liksom antalet aktier som 
varje Teckningsoption ger rätt att teckna, 
kan bli föremål för justering i de fall som 
anges i punkt 8 nedan. Teckningskursen får 
dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

3.3
Teckning kan endast ske av det hela antal 
aktier till vilka de Teckningsoptioner som 
Optionshavaren önskar utnyttja berättigar. 
Vid Teckning ska bortses från eventuell 
överskjutande del av Teckningsoption, som 
inte kan utnyttjas. 

4 anmÄlan om tecknInG
4.1 
Anmälan om sker genom att Optionshavare 
enligt fastställt formulär skriftligen till 
Beräkningsansvarig anmäler sitt intresse att 
teckna, varvid ska anges det antal aktier som 
önskas tecknas. Anmälan om Teckning är 
bindande och kan inte återkallas. 

4.2 
Inge inte anmälan om Teckning inom i 
punkt 3 angiven tid, upphör all rätt enligt 
Teckningsoptionerna att gälla. 
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5 BetalnInG fÖr nY aktIe
Vid anmälan om Teckning ska betalning 
erläggas på en gång för det antal aktier som 
anmälan om Teckning avser. Betalning ska ske 
kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6 InfÖrInG I aktIeBoken
Efter tilldelning verkställs Teckning genom 
att de nya aktierna upptas i Bolagets aktie-
bok såsom interimsaktier. Sedan registre-
ring hos Bolagsverket och Euroclear ägt rum 
blir registreringen på avstämningskonto 
slutgiltig. Som framgår av punkterna 7 och 8 
nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för 
sådan slutlig registrering.

7 utdelnInG på nY aktIe, m.m.
Anmälan om Teckning som görs på sådan 
tid att den inte kan verkställas senast på 
tionde kalenderdagen före avstämningsdag 
för utdelning som beslutats av eller föresla-
gits Bolagets bolagsstämma samma år, verk-
ställs först efter avstämningsdagen för utdel-
ning. Aktier, som tillkommit på grund av 
teckning som verkställs efter avstämnings-
dagen för utdelning, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto, vilket innebär att de inte 
har rätt att erhålla utdelning.

8 omrÄknInG aV teck-
nInGskursen m.m.
Beträffande den rätt, som ska tillkomma 
Optionshavare i de situationer som anges 
nedan ska följande gälla:

a.
Genomför Bolaget en fondemission ska 
Teckning – där anmälan om Teckning görs 
på sådan tid, att den inte kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före bolags-
stämma, som beslutar om emissionen – 
verkställas först sedan stämman beslutat om 
denna. Aktier, som tillkommit på grund av 
Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, 
registreras interimistiskt på avstämnings-

konto, vilket innebär att de inte har rätt att 
deltaga i emissionen. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker först efter avstäm-
ningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet 
om fondemission tillämpas en omräknad 
Teckningskurs liksom en omräkning av det 
antal aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av. Omräkningarna 
utföres av Bolaget enligt följande formler:

omräknad 
Teckningskurs =

föregående teckningskurs x 
antalet aktier före
antalet aktier efter fond-
emissionen

omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av x antalet 
aktier efter fondemissionen 
antalet aktier före fondemis-
sionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel 
ska bortses från aktier som innehas av Bola-
get. Enligt ovan omräknad Teckningskurs 
och omräknat antal aktier fastställs snarast 
möjligt efter bolagsstämmans beslut om fond-
emission men tillämpas i förekommande fall 
först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. 
Genomför Bolaget en sammanläggning eller 
uppdelning av aktier ska mom. A.
ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i 
förekommande fall som avstämningsdag ska 
anses den dag då sammanläggning respek-
tive uppdelning, på Bolagets begäran, sker 
hos Euroclear.

c. 
Genomför Bolaget en nyemission – med 
företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya 
aktier och mot kontant betalning eller kvitt-
ning – ska följande gälla beträffande rätten 
till deltagande i emissionen för aktie som 

tillkommit på grund av Teckning med 
utnyttjande av Teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av styrelsen  
under förutsättning av bolagsstämmans 
godkännande eller med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande, ska i beslutet 
anges den senaste dag då Teckning ska 
vara verkställd för att aktie, som till-
kommit genom Teckning, ska medföra 
rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag 
får inte infalla tidigare än tionde kalen-
derdagen efter emissionsbeslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstäm-
man, ska Teckning - där anmälan om 
Teckning görs på sådan tid, att Teck-
ningen inte kan verkställas senast på 
tionde kalenderdagen före den bolags-
stämma som beslutar om emissionen - 
verkställas först sedan Bolaget verk-
ställt omräkning enligt detta mom. C., 
näst sista stycket. Aktie, som tillkom-
mit på grund av sådan Teckning, 
registreras interimistiskt på avstäm-
ningskonto, vilket innebär att de inte 
har rätt att deltaga i emissionen. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid 
att rätt till deltagande i nyemissionen inte 
uppkommer tillämpas en omräknad Teck-
ningskurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje Teckningsoption berättigar 
till Teckning av.

Omräkningarna utföres av Bolaget enligt 
följande formler:

omräknad 
Teckningskurs =

föregående teckningskurs x 
aktiens genomsnittliga börs-
kurs under den i emissions-
beslutet fastställda teck-
ningstiden
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs 
ökad med det på grundval 
därav framräknade teore-
tiska värdet på teckningsrät-
ten
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omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med det på grundval 
därav framräknade teore-
tiska värdet på tecknings-
rätten)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara 
genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medelta-
let av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt NASDAQ 
OMX First Norths officiella kurslista eller 
annan aktuell marknadsnotering. I avsak-
nad av notering av betalkurs ska i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräk-
ningen. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten 
framräknas enligt följande formel:

teckningsrät-
tens värde =

det antal nya aktier som 
högst kan komma att utges 
enligt emissionsbeslutet x 
(aktiens genomsnittskurs 
minus teckningskursen för 
den nya aktien)
antalet aktier före emis-
sionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel 
ska bortses från aktier som innehas av Bola-
get. Uppstår ett negativt värde, ska det teore-
tiska värdet på teckningsrätten be-stämmas 
till noll. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal aktier ska fastställas två 
Bankdagar efter teckningstidens utgång och 
ska tillämpas vid Teckning, som verkställs 
därefter. 

Under tiden till dess att omräknad Teck-
ningskurs och omräknat antal aktier som 
varje Teckningsoption berättigar till Teck-
ning av fastställts, verkställs Teckning 

endast preliminärt, varvid det antal aktier, 
som varje Teckningsoption före omräkning 
berättigar till Teckning av, upptas interimis-
tiskt på avstämningskonto. Dessutom note-
ras särskilt att varje Teckningsoption efter 
omräkningar kan berättiga till ytterligare. 
Slutlig registrering på avstämningskontot 
sker sedan omräkningarna fastställts.

d. 
Genomför Bolaget en emission enligt 15 
eller 15 kap aktiebolagslagen – med
företrädesrätt för aktieägarna – ska beträf-
fande rätten till deltagande i emissionen
för aktie, som tillkommit på grund av Teck-
ning med utnyttjande av Teckningsoption 
bestämmelserna i mom. C., första stycket 1 
och 2 ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid 
att rätt till deltagande i emissionen inte upp-
kommer tillämpas en omräknad Tecknings-
kurs liksom en omräkning av det antal 
aktier som varje Teckningsoption berättigar 
till Teckning av. 

Omräkningarna utföres av Bolaget enligt 
följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

föregående teckningskurs x 
aktiens genomsnittliga börs-
kurs under den i emissions-
beslutet fastställda teck-
ningstiden
(aktiens genomsnittsskurs)
aktiens genomsnittskurs 
ökad med teckningsrättens 
värde

omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berät-
tigar till teckning av x 
(aktiens genomsnittskurs 
ökad med teckningsrättens 
värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet 
med vad som angivits i mom. C.ovan.

Teckningsrättens värde ska anses mot-
svara genomsnittet av det för varje börsdag

under teckningstiden framräknade medelta-
let av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt 
NASDAQ OMX First Norths officiella kurs-
lista eller annan aktuell marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs ska i stäl-
let den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering av 
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå 
i beräkningen.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal aktier ska fastställas två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och 
ska tillämpas vid Teckning, som
verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som sker 
under tiden till dess att omräknad Teck-
ningskurs och omräknat antal Aktier varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av 
fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., 
sista stycket ovan, äga motsvarande tillämp-
ning.

e.
Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 
mom. A.–D. ovan rikta erbjudande till aktie-
ägarna att, med företrädesrätt enligt princi-
perna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bola-
get förvärva värdepapper eller rättighet av 
något slag eller besluta att, enligt ovan 
nämnda principer, till aktieägarna utdela 
sådana värdepapper eller rättigheter utan 
vederlag (erbjudandet), ska, där anmälan om 
Teckning som görs på sådan tid, att därige-
nom erhållen aktie inte medför rätt till del-
tagande i erbjudandet, tillämpas en omräk-
nad Teckningskurs liksom en omräkning av 
det antal aktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av. Omräkningarna 
utförs av Bolaget enligt följande formler:
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omräknad 
Teckningskurs =

föregående teckningskurs x 
aktiens genomsnittliga börs-
kurs under den i erbjudandet 
fastställda anmälningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet 
(inköpsrättens värde)

omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berätti-
gar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med 
inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet 
med vad som angivits i mom. C.ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit 
inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, 
skavärdet av rätten till deltagande i erbju-
dandet anses motsvara inköpsrättens värde. 
Inköpsrättens värde ska härvid anses mot-
svara genomsnittet av det för varje börsdag 
under anmälningstiden framräknade med-
eltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen enligt NASDAQ 
OMX First Norths officiella kurslista eller 
annan aktuell marknadsnotering. I avsak-
nad av notering av betalkurs ska i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i 
beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit 
inköpsrätter eller eljest sådan handel med 
inköpsrätter som avses i föregående stycke 
ej ägt rum, ska omräkning av Tecknings-
kursen och det antal aktier som varje Teck-
ningsoption berättigar till Teckning av ske 
med tillämpning så långt möjligt av de 
principer som anges ovan i detta mom. E., 
varvid följande ska gälla. Om notering sker 
av de värdepapper eller rättigheter som 
erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet anses mot-

svara genomsnittet av det för varje börsdag 
under 25 börsdagar från och med första 
dag för notering framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen vid affärer i dessa värde-
papper eller rättigheter vid NASDAQ OMX 
First North eller annan aktuell marknads-
notering, i förekommande fall minskat 
med det vederlag som betalats för dessa i 
samband med erbjudandet. I avsaknad av 
notering av betalkurs ska i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräk-
ningen. Noteras varken betalkurs eller 
köpkurs under viss eller vissa dagar, ska 
vid beräkningen av värdet av rätten till del-
tagande i erbjudandet bortses från sådan 
dag. Den i erbjudandet fastställda anmäl-
ningstiden ska vid omräkning av Teck-
ningskurs och antal aktier enligt detta 
stycke anses motsvara den ovan i detta 
stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. 
Om notering ej äger rum, ska värdet av 
rätten till deltagande i erbjudandet så långt 
möjligt fastställas med ledning av den 
marknadsvärdesförändring avseende Bola-
gets aktier som kan bedömas ha uppkom-
mit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal Aktier ska fastställas
snarast möjligt efter erbjudandetidens 
utgång och ska tillämpas vid Teckning, som
verkställs efter ett sådant fastställande har 
skett.

Vid Teckning som verkställs under tiden 
till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal aktier varje Teckningsop-
tion berättigar till Teckning av fastställts,
ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket 
ovan, äga motsvarande tillämpning.

f. 
Genomför Bolaget en nyemission eller emis-
sion enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen 
med företrädesrätt för aktieägarna - äger 
Bolaget besluta att ge samtliga Optionsha-

vare av Teckningsoptioner samma företrä-
desrätt som enligt beslutet tillkommer aktie-
ägarna. Därvid ska varje Optionshavare, 
oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, 
anses vara ägare till det antal aktier som 
Optionshavaren skulle ha erhållit, om Teck-
ning på grund av Teckningsoption verk-
ställts av det antal aktier, som varje Teck-
ningsoption berättigade till Teckning av vid 
tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna 
rikta ett sådant erbjudande som avses i
mom. E. ovan, ska vad i föregående stycke 
sagts äga motsvarande tillämpning,
dock att det antal aktier som Optionshava-
ren anses vara ägare till i sådant
fall ska fastställas efter den Teckningskurs, 
som gällde vid tidpunkten för beslutet
om erbjudandet. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Options-
havarna företrädesrätt i enlighet med 
bestämmelserna i detta mom. F., ska någon 
omräkning enligt mom. C., D. eller E.ovan 
inte äga rum.

G.
Beslutas om kontant utdelning till aktieä-
garna innebärande att dessa erhåller utdel-
ning som, tillsammans med andra under 
samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 
överskrider 15 procent av Aktiens genom-
snittskurs under en period om 25 börsdagar 
närmast före den dag, då styrelsen för Bola-
get offentliggör sin avsikt att till bolagsstäm-
man lämna förslag om sådan utdelning, ska, 
där anmälan om Teckning som görs på 
sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte 
medför rätt till erhållande av sådan utdel-
ning, tillämpas en omräknad Teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av. 
Omräkningen ska baseras på den del av den 
sammanlagda utdelningen som överstiger 15 
procent av aktiens genomsnittskurs under 
ovannämnd period (extraordinär utdel-
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ning). Omräkningarna utföres av Bolaget 
enligt följande formler:

omräknad 
Teckningskurs =

föregående teckningskurs x 
aktiens genomsnittliga börs-
kurs under en period om 25 
börsdagar räknat fr.o.m. den 
dag då aktien noteras utan 
rätt till extraordinär utdelning 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad 
med den extraordinära utdel-
ning som utbetalas per aktie

omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berätti-
gar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med 
den extraordinära utdelning 
som utbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara 
genomsnittet av det för varje börsdag under 
ovan angiven period om 25 börsdagar fram-
räknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen 
enligt NASDAQ OMX First Norths officiella 
kurslista eller annan aktuell marknadsnote-
ring. I avsaknad av notering av betalkurs ska 
i stället den som slutkurs noterade köpkur-
sen ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte 
ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal aktier ska fastställas två 
Bankdagar efter utgången av ovan angiven 
period om 25 börsdagar och ska tillämpas 
vid Teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om Teckning ägt rum men, 
p.g.a. bestämmelserna i § 7 ovan, slutlig 
registrering på avstämningskonto ej skett, 
ska särskilt noteras att varje Teckningsop-
tion efter omräkningar kan berättiga till 
ytterligare aktier. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker sedan omräkning-
arna fastställts, dock tidigast vid den tid-
punkt som anges i § 7 ovan.

H. 
Om Bolagets aktiekapital eller reservfond 
skulle minskas med återbetalning till aktieä-
garna, vilken minskning är obligatorisk, 
tillämpas en omräknad Teckningskurs lik-
som en omräkning av det antal aktier som 
varje Teckningsoption berättigar till Teck-
ning av. Omräkningarna utföres av Bolaget 
enligt följande formler:

omräknad 
Teckningskurs =

föregående teckningskurs x 
aktiens genomsnittliga börs-
kurs under en period om 25 
börsdagar räknat fr o m den 
dag då aktien noteras utan 
rätt till återbetalning (aktiens 
genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs 
ökad med det belopp som 
återbetalas per aktie

omräknat 
antal aktier 
som varje 
Teckningsop-
tion berättigar 
till Teckning av

=

föregående antal aktier som 
varje teckningsoption berätti-
gar till teckning av x (aktiens 
genomsnittskurs ökad med 
det belopp som återbetalas 
per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet 
med vad som angivits i mom. C. ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där 
minskningen sker genom inlösen av aktier,
ska istället för det faktiska belopp som åter-
betalas per aktie ett beräknat återbetalnings-
belopp användas enligt följande:

beräknat åter-
betalnings- 
belopp per 
aktie

=

det faktiska belopp som åter-
betalas på inlöst aktie minskat 
med aktiens genomsnittliga 
börskurs under en period om 
25 börsdagar närmast före 
den dag då aktien noteras 
utan rätt till deltagande 
minskningen (aktiens genom-
snittskurs)
det antal aktier i bolaget 
som ligger till grund för inlö-
sen av en aktie minskat med 
talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet 
med vad som angivits i mom. C 1. ovan.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal aktier ska fastställas två
Bankdagar efter utgången av den angivna 
perioden om 25 börsdagar och ska tillläm-
pas vid Teckning, som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från 
minskningsbeslutet t.o.m. den dag då den 
omräknade Teckningskursen och det 
omräknade antalet aktier fastställts enligt 
vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas 
genom inlösen av aktier med återbetalning 
till aktieägarna, vilken minskning inte är 
obligatorisk, eller om Bolaget - utan att fråga 
är om minskning av aktiekapital - skulle 
genomföra återköp av egna aktier men där, 
enligt Bolagets bedömning, åtgärden med 
hänsyn till dess tekniska utformning och 
ekonomiska effekter, är att jämställa med 
minskning som är obligatorisk, ska omräk-
ning av Teckningskursen och antal aktier 
som varje Teckningsoption berättigar till 
Teckning av ske med tillämpning av så långt 
möjligt av de principer som anges ovan i 
detta moment H.

I. 
Genomför Bolaget åtgärd som avses i 
moment A-H ovan eller annan liknande
åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt 
Bolagets bedömning, tillämpning av härför 
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till 
åtgärdens tekniska utformning eller av 
annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den 
ekonomiska kompensation som Optionsha-
varna erhåller i förhållande till aktieägarna 
inte är skälig, ska Bolaget genomföra omräk-
ningarna av Teckningskursen och av antalet 
aktier som varje Teckningsoption berättigar 
till Teckning av i syfte att omräkningarna 
leder till ett skäligt resultat.
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j. 
Vid omräkning enligt ovan ska Tecknings-
kursen avrundas till helt tiotal öre, varvid
fem öre ska avrundas uppåt, och antalet 
aktier avrundas till två decimaler.

k. 
Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation 
enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 
likvidationsgrunden, anmälan om Teckning 
ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om 
Teckning upphör i och med bolagsstämmans 
likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta 
ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstäm-
man tar ställning till fråga om Bolaget ska 
träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § 
aktiebolagslagen, ska Optionshavarna 
genom meddelande enligt § 11 nedan under-
rättas om den avsedda likvidationen. I med-
delandet ska intagas en erinran om att 
anmälan om Teckning ej får ske, sedan 
bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om 
avsedd likvidation enligt ovan, ska Options-
havare - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om 
tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning 
- äga rätt att göra anmälan om Teckning 
från den dag då meddelandet lämnats, förut-
satt att Teckning kan verkställas vid sådan 
tid att aktien kan företrädas vid den bolags-
stämma vid vilken frågan om Bolagets likvi-
dation ska behandlas.

l. 
Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § 
aktiebolagslagen, godkänna fusionsplan 
varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, 
eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § 
aktiebolagslagen, skulle godkänna delnings-
plan varigenom Bolaget ska upplösas utan 
likvidation, får anmälan om Teckning däref-
ter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar 
slutlig ställning till frågan om fusion eller 

delning enligt ovan, ska Optionshavarna 
genom meddelande enligt § 11 nedan under-
rättas om fusions- eller delningsavsikten. I 
meddelandet ska en redogörelse lämnas för 
det huvudsakliga innehållet i den avsedda 
fusionsplanen eller delningsplanen samt ska 
Optionshavarna erinras om att anmälan om 
Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fat-
tats om fusion eller delning.

Skulle Bolaget lämna meddelande om pla-
nerad fusion eller delning enligt ovan,
ska Optionshavare - oavsett vad som i § 4 
sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om 
Teckning - äga rätt att göra anmälan om 
Teckning från den dag då meddelandet läm-
nats om fusions- eller delningsavsikten, för-
utsatt att Teckning kan verkställas senast på 
tionde kalenderdagen före den bolags-
stämma vid vilken fusionsplanen varigenom 
Bolaget ska uppgå i annat bolag eller del-
ningsplanen varigenom Bolaget ska upplösas 
utan likvidation ska godkännas.

m. 
Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan 
enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen
varigenom Bolaget ska uppgå i ett annat 
bolag eller blir Bolagets aktier föremål för 
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap 
samma lag ska följande gälla. 

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga 
aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets 
styrelse sin avsikt att upprätta en fusions-
plan enligt i föregående stycke angivet lag-
rum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för 
anmälan om Teckning enligt § 4 ovan infal-
ler efter sådant offentliggörande, fastställa 
en ny sista dag för anmälan om Teckning 
(slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 
dagar från offentliggörandet. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med 
vad som anges ovan i detta moment M, ska - 
oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste 
tidpunkt för anmälan om Teckning - 
Optionshavare äga rätt att göra sådan anmä-

lan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre 
veckor före slutdagen genom meddelande 
enligt § 11 nedan erinra Optionshavarna om 
denna rätt samt att anmälan om Teckning ej 
får ske efter slutdagen.

n. 
Oavsett vad under mom. K., L. och M. ovan 
sagts om att anmälan om Teckning ej får ske 
efter beslut om likvidation, godkännande av 
fusionsplan /delningsplan eller efter 
utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten 
att göra anmälan om Teckning åter inträda 
för det fall att likvidationen upphör respek-
tive fusionen ej genomförs.

o. 
För den händelse Bolaget skulle försättas i 
konkurs, får anmälan om Teckning ej
därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet 
häves av högre rätt får anmälan om Teck-
ning återigen ske.

Q.
Vad som ovan angivits rörande notering på 
NASDAQ OMX First North ska gälla även 
för det fall Bolagets aktier är föremål för 
offentlig och organiserad handel på reglerad 
marknad eller annan organiserad mark-
nadsplats. Hänvisning till NASDAQ OMX 
First North ska då avse sådan reglerad mark-
nad eller annan marknadsplats.

9 sÄrskIlda åtaGanden aV 
BolaGet
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i 
§ 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra 
en omräkning av Teckningskursen till 
belopp understigande akties kvotvärde.

10 fÖrValtare
För Teckningsoption som är förvaltarregistre-
rad enligt lag on kontoföring av finansiella 
instrument ska vid tillämpningen av dessa vill-
kor förvaltaren betraktas som Optionshavare.
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11 meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna 
ska tillställas varje registrerad Optionsha-
vare och annan rättighetshavare som är 
antecknad på konto i Bolagets avstämnings-
register.

12 ÄndrInG aV VIllkoren 
fÖr tecknInGsoptIonerna
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av 
dessa villkor i den mån lagstiftning, dom-
stolsavgörande eller myndighetsbeslut så 
kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl 
är ändamålsenligt eller nödvändigt och 
Optionshavarnas rättigheter inte i något 
avseende försämras. 

13 sekretess
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear 
får ej obehörigen till tredje man lämna ut 
uppgift om innehavare. Bolaget äger rätt att 
få ut följande uppgifter från Euroclear om 
Optionshavares konto i Bolagets avstäm-
ningsregister: (i) Optionshavares namn, per-
sonnummer eller annat identifikationsnum-
mer samt postadress, och (ii) antal 
Teckningsoptioner.

14 Begränsning av Bolagets, Beräk-
ningsansvarigs och euroclears ansvar
I fråga om de på Bolaget, Beräkningsansva-
rig och Euroclear ankommande åtgärderna 
gäller – beträffande Euroclear med betrak-
tande av bestämmelserna i lagen om konto-
föring av finansiella instrument – att ansva-
righet inte kan göras gällande för skada, som 
beror av svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighets åtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lock-
out eller annan liknande omständighet. För-
behållet i fråga om strejk, blockad, bojkott 
och lockout gäller även om Bolaget, Beräk-
ningsansvarig eller Euroclear själv vidtar 
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euro-

clear är inte heller skyldig att i andra fall 
ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, 
Beräkningsansvarig eller Euroclear varit 
normalt aktsam. Bolaget, Beräkningsansva-
rig och Euroclear är i intet fall ansvarig för 
indirekt skada. Härvid uppmärksammas 
Optionshavare på att denne ansvarar för att 
handlingar som Bolaget tillställts är riktiga 
och behörigen undertecknade samt att Bola-
get underrättas om ändringar som sker 
beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för Bolaget, Beräk-
ningsansvarig eller Euroclear att verkställa 
betalning eller vidta annan åtgärd på grund 
av omständighet som anges i första stycket, 
får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 
upphört. Om Bolaget till följd av en sådan 
omständighet är förhindrat att verkställa 
eller ta emot betalning ska Bolaget respek-
tive Optionshavaren inte vara skyldig att 
erlägga dröjsmålsränta.

15 tIllÄmplIG laG ocH 
forum
15.1
Dessa villkor och alla rättsliga frågor med 
anknytning till Teckningsoptionerna ska 
avgöras och tolkas enligt svensk rätt.

15.2
Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt 
avgöras genom skiljedom administrerad vid 
Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut (”Institutet”). 

15.3
Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm. Det 
engelska språket ska användas i förfarandet.

15.4
Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta 
sekretess beträffande förfarandet samt den 
information som utväxlas mellan parterna, 
skiljenämnden och Institutet, samt varje 
beslut eller dom från skiljenämnden eller 

Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts 
till en tredje person ska sådan tredje person 
automatiskt vara bunden av denna skilje-
klausul.
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aDresser
forestlIGHt  
entertaInment
Forestlight Entertainment AB (publ)
Linnégatan 89 E
115 23 Stockholm
Telefon: 08-660 43 30

fInansIell rådGIVare
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

jurIdIsk rådGIVare
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm
Telefon: 08-566 177 00
 

reVIsor
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Telefon: 08-555 330 00

certIfIed adVIser ocH  
lIkVIdItetsGarant
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

kontofÖrande InstItut
Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00



noBle entertaInMent

Adress
Linnégatan 89E
115 23 Stockholm

E-mail
order@nobleentertainment.com 
www. nobleentertainment.com

Forestlight StudIO

Adress
Linnégatan 89E
115 23 Stockholm

E-mail
info@forestlight.se 
www. forestlight.se

FiDo

Adress
Hammarby Slussväg 11
118 60 Stockholm

E-mail
info@fido.se 
www. fido.se


