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MeMoranduM inför nyeMission i 

inbjudan att teckna aktier i  
Mobile business challenger Mbc ab (publ)

inför listning på aktietorget

På den globala mobilmarknaden 
sker nu en total övergång till digital, 
internetbaserad kommunikation, 
vilket även gäller samtalstrafiken. 
Mobilsamtalen kommer att ske via 
internet (mVoIP), vilket innebär 
unik kostnadseffektivitet för såväl 
teleoperatörer som den vanlige 
konsumenten.

Challenger Mobile är ett svenskt före-
tag med marknadsledande teknik inom 
mVoIP. Bolaget erbjuder företag/organisa-
tioner/myndigheter att bli teleoperatörer. 
Därmed kan de erbjuda sina kunder/
medlemmar/personal mobilabonnemang 
till väsentligt lägre pris än traditionella 
mobiloperatörer. 

Nyligen har bolaget tecknat avtal med aktörer i Mellanöstern,  
vilket innebär en stor intjäningspotential.

I juni 2010 kommer bolagets aktie att listas på AktieTorget.
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Om memorandumet
Med ”Challenger Mobile” eller ”bolaget” avses i detta memo-
randum Mobile Business Challenger MBC AB (publ), org. nr 
556671-3607, om inte annat framgår av sammanhanget.

Undantag från prospektskyldighet
Detta informationsmemorandum är inte ett prospekt enligt 
lagen om handel med finansiella instrument (LHF) och doku-
mentet har inte granskats och godkänts av Finansinspektio-
nen. Informationsmemorandumet har upprättats med stöd av 
undantag från prospektskyldigheten enligt 2 kap 4 § LHF.

Risker
En investering i Challenger Mobile är förenat med hög risk. 
Den som överväger att investera i bolaget bör därför noggrant 
studera memorandumet i dess helhet. Läsaren uppmanas 
särskilt att noggrant studera avsnittet ”Riskfaktorer”.

Uttalanden om framtiden
Memorandumet innehåller uttalanden om framtiden. Sådana 
uttalanden är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. 
Läsaren bör ha i åtanke att bolagets framtida utveckling och 
resultat kan skilja sig väsentligt från bolagets förväntningar. 
Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller 
revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, 
framtida händelser eller annat utöver vad som följer av lag.

Spridning av memorandumet
Finansiella instrument i erbjudandet har inte registrerats 
och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. 
Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas 
till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig 
inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller 
Kanada. Detta memorandum får inte distribueras till eller i 
något annat land där sådan distribution förutsätter ytterligare 
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt 
eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land.

För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvister rörande 
innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol.

Dokument
Dokument som bolagets årsredovisningar finns tillgängliga på 
bolagets kontor och hemsida www.challengermobile.com.

Presentationer av bolaget, så kallade Road Shows
På följande platser och tider kommer styrelseordförande 
Mats Boquist och VD Håkan Tezcanli att presentera 
bolaget. Välkomna att lyssna och ställa frågor.

Måndag 26 april, kl 18:00, Malmö Kockum Fritid, 
Västra Varvsgatan 8, Malmö.

Tisdag 27 april, kl 18:00, Ernst & Youngs lokaler, 
Jacobsbergsgatan 24, Stockholm.

Onsdag 28 april, kl 18:00, Radisson Blu Scandina-
via Hotel, S:a Hamngatan 59-65, Göteborg.

Torsdag 29 april, kl 18:00, PriceWaterhouseCoppers, 
Klostergatan 9, Uppsala.

Innehållsförteckning
Erbjudandet i sammandrag......................................3
Sammanfattning.....................................................4
Risker....................................................................5
Inbjudan................................................................6
Nytecknade avtal....................................................7
VD har ordet..........................................................8
Challenger Mobile................................................. 10
Styrelse, ledning, revisor........................................12
De ledande aktörerna driver utvecklingen................ 13
Övrig information................................................. 14
Bolagsordning...................................................... 15
Villkor och anvisningar.......................................... 16
Aktiedata............................................................ 18
Kommentarer till den finansiella informationen........ 20
Skattefrågor i Sverige............................................ 21
Förvaltningsberättelse........................................... 22
Resultaträkning....................................................23
Balansräkning......................................................24
Kassaflödesanalys................................................ 26
Tilläggsupplysningar............................................. 27
Revisionsberättelser.............................................. 30

Kommande informationstillfällen
Rapport andra kvartalet 2010.......... 18 augusti 2010
Rapport tredje kvartalet 2010....... 10 november 2010
Bokslutskommuniké 2010............... 16 februari 2011
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•	 Teckningskurs:	10:00	kr,	endast	B-aktier,	inget	courtage

•	 Teckningspost:	Minst	500,	därutöver	valfritt	antal	aktier

•	 Emissionsbelopp:	7,4	Mkr,	innebärande	740	000	aktier,	 

17,9 % av aktiekapitalet och 10,8 % av rösterna vid fulltecknad 

emission samt ett bolagsvärde på 33,9 Mkr innan emission.

•	 Teckningsperiod:	måndag	26	april	-	måndag	17	maj	2010.

•	 Emissionen	riktar	sig	till	allmänheten.

•	 Första	beräknade	handelsdag	på	AktieTorget	är	den	22	juni	2010.

erbjudandet i saMMandrag

Äntligen dags för den nya telefonin!
De nya typerna av mobiltelefoner är drivare av 
den snabba ökningen av datatrafik. Produkterna 
har förändrat beteendet hos användaren till att 
förstå och använda datatjänster på ett nytt 
sätt, till exempel mobilsamtal via internet. 
iPhone och Android är exempel som 
möjliggör för en fortsättning på denna 
användarrevolution. Challenger Mobile 
gör internet samtal möjliga på dessa 
telefoner.

Genombrott i Mellanöstern ger stor intäktspotential
I början av 2010 slöt Challenger Mobile ett avtal med Renna 
Mobile i Oman angående utlicensiering av bolagets teknik, 
läs om bolaget på www.rennamobile.com. Avtalet är av stor 
betydelse för Challenger Mobile och förväntas ge intäkter 
redan under 2010 med en möjlighet till betydande intäktsök-
ning under kommande år.

Challenger Mobile avser att under 2010 och framgent 
sluta fler avtal med liknande aktörer över hela världen.

Se TV-filmen om Challenger Mobile! 
På www.challengermobile.com kan du se TV-filmen om 
Challenger Mobile. Titta på den!



................................................................

................................................................

................................................................

4    Memorandum 2010 Challenger Mobile

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduk-
tion till memorandumet. Varje beslut om att investera i de 
aktier som erbjuds till teckning genom detta memorandum 
skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess 
helhet.

Emissionsvillkor
Allmänheten inbjuds att teckna högst 740 000 aktier till 
kurs 10 kronor per aktie, 17,9 % av aktie kapitalet och  
10,8 % av rösterna.

Listning på AktieTorget
Bolaget har ansökt om listning av aktien på AktieTorget. 
Handel planeras att starta 22 juni 2010.

Riskfaktorer
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med 
risktagande och i detta fall utgör Challenger Mobile inget 
undantag. En närmare beskrivning av de mest betydelsefulla 
riskfaktorerna återfinns under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är att erbjuda en fullservicetjänst till 
företag som vill erbjuda sina kunder eller medarbetare mobil 
bredbandstelefoni, så kallad mVoIP. Företagen hyr vårt tek-
niska system, Challenger Mobile tar hand om all teknik.

Denna produkt riktas mot företag som antingen redan är 
operatörer, inom telefoni eller internet, eller mot företag med 
inarbetade varumärken, stora kundstockar eller ett stort antal 
resande medarbetare. Fördelen för förtagen är en betydligt 
lägre kostnadsnivå jämfört med traditionell mobiltelefoni. 

Mål och strategi
Bolagets målsättning är att så snart som möjligt uppnå god 
lönsamhet. Bolagets affärsmodell innebär att nettomargina-
len för varje intjänad krona efter att break-even uppnåtts är 
mycket hög. 

Bolagets styrelse har bedömt att ingen utdelning är möjlig 
de närmaste åren, vinstmedel kommer att investeras i ytter-
ligare marknadsetablering. På sikt är det dock meningen att 
utdelningen ska uppgå till minst 30 % av resultatet efter skatt.

Bolagets teknik är färdigutvecklad varför den övergripande 
strategin är en marknadsetablering. Denna ska främst ske på 
följande marknader: 
•		Där	behovet	av	utlandssamtal	är	mycket	högt.	Ett	exem-

pel på detta är Oman med mängder av gästarbetare från 
andra länder. 

saMManfattning

•	 Till	företag	och	organisationer	med	stora	kundstockar	eller	
medlemsantal som vill lansera egen mobiloperatörsverk-
samhet för att stärka banden till kunderna/medlemmarna 
och utveckla varumärket.

•	 Till	företag/organisationer/myndigheter	med	stora	perso-
nalgrupper vilka ofta använder utlandssamtal.

Marknad och konkurrens
Marknaden för bolagets tjänster och produkter är oöverskåd-
ligt stor. Antalet mobilabonnemang i Sverige uppgår till över 
10 miljoner och i världen till cirka 4,5 miljarder. 

De flesta aktörer på marknaden inom mVoIP är riktade 
direkt till slutanvändarna, inte som Challenger Mobile vars 
produkt riktar sig till företag/organisationer som vill erbjuda 
mVoIP. Konkurrenter med liknande affärsstrategi som Chal-
lengers är därför lätt räknade. 

Styrelse och VD
Bolagets styrelse leds av dess ordförande Mats Boquist. Mats 
är även huvudägare i Mundesco AB, som är huvudägare i 
Challenger Mobile.

Övriga styrelseledamöter är Christina Sundman som varit 
med i bolaget sedan dess grundande samt Bengt Gustafsson, 
entreprenör och styrelsemedlem i Mundesco. 

Bolagets huvudägare har för avsikt att till årsstämman 
2010 föreslå ytterligare en person till styrelsen. Denne kom-
mer att förstärka styrelsens kompetens och erfarenhet inom 
affärsutveckling.

Bakgrund och motiv
Bolaget har sedan början av 2000-talet investerat omfattan-
de resurser för att utveckla en teknik som är internationellt 
konkurrenskraftig. Verksamheten har finansierats dels med 
lån och kapitaltillskott från bolagets huvudägare, dels med 
nyemissioner riktade till allmänheten. 

I samband med att bolaget fick en ny huvudägare under 
2009 beslutades om en ny affärsstrategi innebärande fokus 
på marknadsföring under devisen ”Alla kan bli teleoperatö-
rer”. Samtidigt tillsattes en ny ledning med Håkan Tezcanli 
som VD. För att kunna fullfölja den nya affärsstrategin be-
hövs kapital för att förstärka organisation och resurser inom 
marknadsföring. Därtill behövs medel för att säkerställa de 
nya intäktsgenerande uppdrag bolaget erhållit under inled-
ningen av 2010. Dessa är motiven till förestående nyemis-
sion.



................................................................

................................................................

................................................................

Memorandum 2010 Challenger Mobile    5

risker

BOLAGSRISKER

Marknadsrisk
Challenger verkar på en ny marknad under dynamisk utveck-
ling. Efterfrågan på internetbaserad mobiltelefoni ökar starkt, 
men vissheten kring teknikens långsiktiga varaktighet kan 
vara osäker. Även om marknaden idag visar snabb tillväxt, 
kan fortsatt tillväxt ske i en långsammare takt än förväntat. 

Personalrisk 
Challenger är beroende av att rekrytera och behålla nyckel-
personer inom ledning och styrelse. För en framgångsrik 
produktutveckling och systemhantering är det avgörande att 
bolaget har en effektiv organisation för marknadsföring och 
försäljning samt tillgång till skickliga tekniker.

Ekonomisk risk 
Bolaget har ett kapitalbehov under tillväxtperioden. Skulle 
förestående kapitalanskaffning ej lyckas helt eller delvis, kan 
detta kräva förändringar av strategi och organisation. 

Eftersom bolaget tidigare har gått med förlust och den 
framtida lönsamheten är osäker är en investering i Challenger 
Mobiles aktier förenad med relativt hög risk. Om bolaget inte 
lyckas leverera tjänster/produkter och attrahera nya kunder 
kan möjligheten att generera vinster till aktieägarna utebli.

Utdelning
Challenger Mobile har hittills ännu inte lämnat utdelning och 
förväntas inte heller lämna utdelning inom de närmaste åren. 
Bolagets styrelse har för närvarande för avsikt att behålla 
eventuella framtida vinster för att finansiera utveckling och 
tillväxt.

Valutarisker
Bolagets inköp och intäkter kan komma att ske till stor del 
från utländska leverantörer respektive kunder. Framtida fluk-
tuationer i utländsk valuta kan innebära ökade kostnader och 
därmed försämra bolagets resultat.

Konkurrensrisk 
Marknaden för mobiltelefoner med IP-telefoni är ännu ung, 
varför konkurrensen inom detta område bedöms öka de 
närmaste åren. Även om Challenger Mobile har ett försprång 
för närvarande, är det ingen garanti för att bolaget ska lyckas 
behålla denna position.

Teknisk risk
Teknisk utveckling inom internet och telekommunikation 

utvecklas ständigt och bolaget behöver befinna sig i fram-
kanten av innovativ utveckling inom mVoIP. Lyckas inte 
bolaget hålla sin tekniska nivå och möta utmaningarna kan 
det inverka negativt på bolagets intjäningsförmåga.

Konjunkturkänslighet
Den globala konjunkturen kan påverka den allmänna efterfrå-
gan på mobiltjänster och därmed även för bolagets tjänster.
En svag konjunktur i Sverige eller internationellt kan
komma att medföra lägre marknadstillväxt än vad som 
förväntas. 

Framtida kapitalbehov
Challenger Mobiles verksamhet kan även framöver komma 
att behöva tillföras finansiella resurser för att Bolaget skall 
kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta innebär att 
ytterligare ägarkapital eller andra former av finansiering kan 
komma att erfordras för att bolaget skall kunna utvecklas i 
enlighet med nuvarande plan. Challenger Mobiles möjlighet 
att tillgodose framtida kapitalbehov är på lång sikt i hög grad 
beroende av hur bolaget lyckas med satsningen på mark-
nadsföring och försäljning, hur efterfrågan på bolagets tjäns-
ter/produkter utvecklas och förmåga att hantera ytterligare 
volymer. Om ytterligare kapital erhålls genom nyemission av 
aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, kommer 
befintliga aktieägares innehav att spädas ut. Det finns heller 
ingen garanti för att eventuellt ytterligare erforderligt kapital 
kan anskaffas eller erhållas på för Challenger Mobile och 
aktieägarna rimliga villkor. Om ytterligare kapital inte kan 
erhållas kan bolaget behöva begränsa eller upphöra med sin 
verksamhet. 

RISKER PÅ AKTIEMARKNADEN

Kursrisk
En potentiell investerare i bolaget bör iaktta att en investering 
är förknippad med risk och att det inte finns några garan-
tier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver 
utvecklingen av bolagets verksamhet och som står utanför 
bolagets kontroll. Trots att bolagets har en positiv förväntan 
på framtiden föreligger det således risk att en investerare vid 
avyttringstillfället gör en kapitalförlust.

Likviditetsrisk
Bolagets aktie skall listas på Aktietorget. Det innebär 
möjlighet till handel i aktien. Därmed finns även en risk att 
likviditeten i aktien kan variera kraftigt.
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Inbjudan
Challengers Mobiles styrelse har beslutat att genomföra en 
nyemission av högst 740 000 B-aktier till kurs 10 kronor per 
aktie, motsvarande 17,9 % av aktie kapitalet och 10,8 % av 
rösterna vid fulltecknad emission. Det totala nyemissionsbe-
loppet uppgår till högst 7,4 Mkr. Kostnaderna för emissionen 
beräknas till ca 300 000 kronor.

Nyemissionsbeslutet fattas med stöd av givet bemyndigande 
till styrelsen från bolagets årsstämma den 26 juni år 2009.

Teckningskursen innebär ett bolagsvärde om 33,9 Mkr  
innan nyemissionen. Totalt kommer det högst att finnas  
4 126 350 aktier i bolaget vid full teckning, vardera med 
kvotvärde 0,35 kronor. Vid full teckning ökar det totala 
aktiekapitalet till 1 444 222,50 kronor och det totala antalet 
röster ökar till 6 826 350.

De nya aktierna upprättas enligt svensk rätt och regleras 
av Aktiebolagslagen (2005:551).

De nyemitterade aktierna ger rätt till utdelning från och 
med för räkenskapsåret 2010 och ger vardera en (1) röst.

Bolaget har ansökt om listning av aktien på AktieTorget. 
Handel planeras att starta 22 juni 2010.

Teckning av aktier skall ske senast den 17 maj 2010. 
Styrelsen har beslutat om att lägsta gräns för tecknad volym 
är 50 % men förbehåller sig rätten att förlänga eller återkalla 
erbjudandet om marknadsmässiga eller andra skäl så påkallar.

Bakgrund och motiv
Den närmaste framtiden förväntas en stark utveckling inom inter-
netbaserad mobiltelefoni. Challenger Mobile har under de senaste 

åren utvecklat en egen teknik som möjliggör mobila samtal via 
internet. Bolagets teknik är nu helt färdigutvecklad och redo för 
kommersialisering. I huvudsak skall detta ske genom att utlicen-
siera tekniken till företag eller organisationer med omfattande 
kund- eller medlemsstockar. I början av 2010 fick bolaget ett av-
görande avtal med en aktör i Oman, vilket kan leda till beydande 
intäkter för bolaget samt vara en viktig referenskund.

De medel emissionen inbringar skall användas för att 
förstärka bolagets marknadsföring och försäljning. Den egna 
organisationen skall breddas och kunskapen om bolagets 
produkt skall öka. För detta krävs att bolaget tillförs nödvän-
digt kapital. Förestående emission är av avgörande betydelse 
för att bolaget skall nå framgång.

Finansiering närmaste året
Om förestående nyemission tecknas i sin helhet bedömer 
styrelsen att förutsättningarna är goda för att bolagets rörelse 
ska kunna självfinansieras i fortsättningen. De medel en 
fulltecknad emissionen inbringar är utan andra intäkter 
fullt tillräckliga för bolagets drift under minst 12 månader 
framåt från den tidpunkt emissionsbeloppet är tillgängligt 
för bolaget. Bolaget har en utställd option till huvudägaren 
Mundesco Invest. Om den utnyttjas kommer bolaget att 
senast 31 december 2010 att tillföras 2,25 Mkr. Mundesco 
har förklarat sin avsikt att teckna optionen.

Om endast ca 50 % av emissionen tecknas, kan ytterligare 
kapitalanskaffning bli aktuell det närmaste året. Detta kan ske 
genom emission med eller utan aktieägares företrädesrätt. 

Styrelsens försäkran
Styrelsen för bolaget ansvarar för den information som återfinns 
i Memorandumet och har med största försiktighet vidtagit 
alla sannolika åtgärder för att säkerställa att informationen över-
ensstämmer med de faktiska förhållandena. Ingen informa-
tion är utlämnad för att på något sätt påverka dess innebörd. 

Detta dokument innehåller information som är framåtblickan-
de, såsom utsagor om förväntningar, antaganden om framtida 
marknadsförhållanden, prognoser eller andra beskrivningar av 
framtida händelser. Även om bolagets styrelse anser att de för-
väntningar som återspeglas i dessa och andra framåtblickande 
uttalanden är rimliga, kan ingen garanti ges att dessa förvänt-
ningar kommer att förverkligas, och den verkliga utvecklingen 
kan komma att avvika avsevärt från dessa förväntningar.

Stockholm i april 2010
Mobile Business Challenger MBC AB

Styrelsen

inbjudan
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Challenger Mobile tecknade i mars 2010 ett avtal med Ma-
jan Telecommunications LLC, ett företag baserat i Sultanatet  
Oman, som erbjuder mobiltelefoni i Oman under namnet 
Renna Mobile, läs om bolaget på www.rennamobile.com.

Renna kommer att med Challenger Mobiles lösning lansera 
flera ”paket” till sina abonnenter för billiga utlandssamtal 
samt billiga ”ringhem” paket för resenärer. Oman har många 
gästarbetare framför allt från länder som Pakistan, Indien  
m fl. De kommer nu att med Challenger Mobiles lösning 
kunna få betydligt lägre kostnader för sina mobilsamtal, 
samtidigt som Renna ges möjlighet till betydligt förbättrad 
lönsamhet.

Renna har sedan verksamheten startade i maj 2009 
tecknat avtal med drygt 120 000 abonnenter och växer med 
cirka 10 000 nya abonnenter per månad. Renna’s mål med 
Challenger Mobiles lösning är att utveckla och stärka sin 
kundbas, öka lojaliteten, få en ännu snabbare tillväxt i antal 
abonnenter, större lönsamhet och att kunna framstå som en 
innovativ mobiloperatör i Oman och därmed i hela Mellan-
östern.

Avtalet med Renna ger intäkter till Challenger Mobile på 
flera sätt. Bolaget får betalt för att sätta upp systemet, en 
månatlig ersättning per abonnent som använder produkten 
samt intäkter för varje samtal som genomförs. Detta är 
väldigt betryggande för Challenger Mobile och potentialen är 
stor med tanke på Rennas omfattande och växande kundbas.

Challenger och Renna befinner sig nu i en uppstartsfas, 
där Renna har som mål att kunna lansera tjänsten i Oman 
till sommaren 2010.

Samarbetsavtal ger nya operatörer och ytterligare potential
Challenger Mobile har i mars 2010 även tecknat ett inten-
tionsavtal gällande samarbete med ett regionalt investment-
bolag inom telekom, med intressen i delar av Mellanöstern 
och Nordafrika. Bolaget har för avsikt att starta upp ett flertal 
så kallade virtuella mobiloperatörer (MVNO). En MVNO har 
ett eget varumärke och sköter endast marknadsföring och 
kundhantering, teknik läggs på annan aktör. Investmentbola-
get vill nu nyttja Challenger Mobiles tekniska lösning för sina 
nya virtuella operatörers räkning. 

Challenger Mobile får därmed ensamrätt som leverantör av 
mVoIP i de länder och hos de operatörer som gruppen pla-
nerar lansering av mobiltelefoni. Idag täcker avtalet följande 
länder med potential för lansering av Challengers produkter: 
Bahrain, Kuwait, Jordanien, Jemen, Qatar, Saudi Arabien, 
Förenade Arab Emiraten och Pakistan, i tillägg till avtalet 

nytecknade avtal ger stor potential 

Oman. Avtalet innefattar minst en ytterligare lansering av 
Challenger Mobiles tjänster inom regionen under 2010.

Uttalanden från Renna Mobile
Renna är en virtuell operatör (MVNO) i Oman som lansera-
des i maj 2009 och redan har cirka 120 000 abonnenter, 
med en tillväxt på 10 000 abonnenter per månad. Renna vill 
kunna erbjuda nya tjänster samt öka sin lönsamhet, och ser 
Challenger Mobiles produkter som en sådan möjlighet.

“Innovation and originality are at the core of what we do 
at Renna. As a pioneer of mobile telephony solutions, our 
partnership with Challenger Mobile will not only add value 
to our current service portfolio but will also revolutionize 
the Middle Eastern mobile experience by introducing VoIP 
solutions and enable users greater flexibility and improved 
services” 

Shabbir A. Hadi, Chief Technical Officer på Renna Mo-
bile.

Shabbir A. Hadi har inga intressen i Challenger Mobile. 
Hans adress är Majan Telecommunication LLC, P.O. Box 
200, P.C. 100, Muscat, Sultanate of Oman. Uttalandet är 
exakt återgivet och har tillkommit på Challenger Mobiles 
förfrågan.

Avtal med Apple
Challenger Mobile har nyligen avtalat med Apple Inc. innebä-
rande att applikationen CMVoIP finns tillgänglig i App Store 
för enkel nedladdning till samtliga iPhone-telefoner över hela 
världen. Sökord: Challenger Mobile.

testa själv challenger mobiles lösning i en  

iphone. ladda hem applikationen challenger mobile! 

senare kommer kommer den även att finnas på android 

market place.
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Alla är överens - allt blir digitalt

Den globala mobilmarknaden är inne i en total övergång till 

”Everything goes digital”. Vi ser en explosionsartad ökning av 

datatrafik i mobilnäten. Den senaste tidens nya begrepp som 

Touch-display, iPhone, Android och 4G är självklara inslag 

inom mobilvärlden. Efterfrågan på internetbaserad kommuni-

kation växer snabbare än de flesta kunnat ana. Ett exempel 

är Facebook, som redan har 65 miljoner mobilanvändare! 

Vi använder mobilen i allt högre grad för kommunikation på 

internet - något teleoperatörer måste anpassa sig till. Annars 

riskerar de att tappa marknadsandelar och intäkter!

Allt kommer att bli digitalt - även samtalstrafiken. Den be-

nämns mobil VoIP, eller mVoIP = samtal via internet i mobilen.

Alla kan bli teleoperatörer!

Challenger Mobile är först i världen med att lansera mVoIP 

som en Hosted ”White Labeled” Managed Service. Det innebär 

i princip att vilket företag eller vilken organisation som helst 

kan bli en teleoperatör under eget varumärke. Ett typexempel: 

företag såsom IKEA med sina miljontals kontokortskunder (IKEA 

Family t ex) kan erbjuda dessa ett abonnemang utan fasta 

avgifter och med lägre samtalstaxa än traditionella teleopera-

törer. Därtill kan IKEA erbjuda helt kostnadsfria mobilsamtal 

via WiFi när dessa utförs i IKEAs egna varuhus.

Tjänsten kallas CMVoIP (=Challenger Mobile VoIP) och 

levereras från Challengers Mobiles plattform i Stockholm 

som en SaaS (Software-as-a-Service) till i princip till vem 

som helst som vill lansera och erbjuda en konkurrenskraftig 

mobiltelefonitjänst. 

Plattformen kan dessutom multipliceras och expandera 

över hela jorden beroende på tillväxt av kunder och abonnen-

ter, samt geografisk placering av dessa. 

Vi har även intressanta affärsmodeller att erbjuda existe-

rande mobiloperatörer eller virtuella mobiloperatörer, då våra 

taxor på utrikes- och roamingsamtal är väsentligt lägre än 

den traditionella GSM-telefonin. Challenger Mobiles produkt 

CMVoIP kan därmed på ett mycket tilltalande sätt komplet-

tera traditionella operatörers erbjudande till abonnenterna.

Vårt erbjudande

Vår produkt CMVoIP är en komplett paketerad produkt till 

företag och organisationer världen över, som innefattar: 

•	 ”White	label”	anpassning,	d	v	s	företag	och	organisationer	

kan bli en operatör och erbjuda mobiltelefoni under eget 

varumärke.

•	 Abonnemangsregistrering.

•	 Mjukvara	och	inställningar	till	alla	stora	mobiltelefonplatt-

formar såsom iPhone, Android, Symbian och Windows 

Mobile. Inställningarna sänds ut till varje mobiltelefon via 

SMS för mycket enkel installation.

•	 Uppkoppling	av	samtal,	både	gratissamtal	mellan	regist-

rerade abonnenter och samtal till alla fasta och mobila 

abonnemang i hela världen.

•	 Produktion	av	Faktureringsunderlag	så	operatören	kan	ta	

betalt.

•	 Hantering	av	drift	och	underhåll.

Vid tecknande av avtal mellan Challenger Mobile och kund 

beräknas tiden till lansering vara endast cirka 8 veckor, bero-

ende på omfattning av avtalet. 

Detta ger alltså ett betydligt snabbare inträde på mark-

naden för Challenger Mobile’s kunder än vad som är praxis 

idag. Kunderna behöver ingen licens på radiospektrum och 

ingen egen kapitalinvestering, de får endast minimala under-

hållskostnader. Allt sköts av Challenger Mobile vid leverans 

av produkten CMVoIP. 

Genom en ”white-label” lösning, erbjuder Challenger 

Mobile företagen/organisationerna att använda sitt eget namn 

och varumärke vid lansering av CMVoIP till sina kunder/med-

arbetare/medlemmar. Challenger Mobile anpassar systemet 

och dessutom mjukvaran i telefonerna helt till kundens krav 

vad gäller det egna varumärkets exponering. Företagen/orga-

nisationerna får nya och omfattande möjligheter att profilera 

sitt varumärke, hela vägen in i deras abonnenters jackficka, 

in i det som håller på att bli var människans bäste vän, 

mobiltelefonen.   

Mobila samtal över internet väntas öka kraftigt

Fenomenet mVoIP ökar i betydelse och fler och fler inser att 

det är framtidens lösning redan idag. 

Bolag som Skype, Google och Microsoft är på banan med 

olika lösningar kring mVoIP i USA, oftast i samarbete med de 

stora mobiloperatörerna som T-Mobile, Verizon och AT&T. 

Apple och Google vill båda ta en stor plats inom mVoIP 

och skyndar att lansera mobiltelefoner tillsammans med 

vd har ordet
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Motorola, HTC, Sony Ericsson, Samsung och andra stora 

tillverkare. 

Allt detta talar för Challenger Mobile eftersom det ökar 

kunskapen om mVoIP till så många slutanvändare/abonnen-

ter som möjligt. 

Ur ett regulatoriskt perspektiv så är det redan klart att 

både USA och EU redan kräver att de stora operatörerna hål-

ler ”öppna nät” för Voice-over-IP (VoIP).

Världens stora mobiloperatörer överväger hur de skall 

kunna tillföra något i värdekedjan kring mobil data, för att 

inte fastna i att bara bli ”leverantör” av mobil data för ett fast 

månadspris som idag. Deras tekniska utveckling styrs allt 

mer över till internet vilket gynnar Challenger Mobile, vars 

CMVoIP lösning är helt internetbaserat. Därtill bygger den 

på industristandarden SIP, till skillnad från t ex Skype som 

använder ett proprietärt ”eget” protokoll för VoIP, istället för 

industristandarden SIP.

Alla mobiltelefontillverkare lanserar idag telefoner som 

stödjer mVoIP genom att samarbeta med Google, Microsoft 

och Symbian. Apple’s iPhone och Googles Android är ju 

redan en succé. Challenger Mobile har naturligtvis sett till att 

produkten CMVoIP fungerar väl på samtliga dessa telefoner.

Även om konkurrensen inom mVoIP idag är stor på den 

nordamerikanska arenan så ser Challenger Mobile goda möj-

ligheter att marknadsföra och erbjuda tjänsten CMVoIP både 

i Mellanöstern, Sydostasien, Indien, Kina och Latinamerika. 

Där finns uppdämda behov att få tillgång till billigare tele-

foni, särskilt mobiltelefoni. Det är här som Challenger Mobile 

kommer in med ett erbjudande som lockar både existerande 

operatörer och andra bolag som vill lansera framtidens mo-

biltelefoni, mVoIP. 

•	 Latinamerika	med	alla	dess	kopplingar	till	den	nordame-

rika arbetsmarknaden, där släkt och vänner jobbar, och 

där det rings mycket mellan länderna i Latinamerika och 

USA/Kanada.

•	 Mellanöstern,	där	det	finns	mycket	gästarbetare	från	stora	

länder såsom Indien, Pakistan, Indonesien och Bangla-

desh som alla har behov att billig telefoni för att nå familj 

och vänner.

•	 Indien	och	Kina,	med	all	kommunikation	nödvändigt	för	

uppbyggnad av industrisamhälle och ofta geografiskt 

långa avstånd mellan länderna och abonnenterna.

Genombrott i Mellanöstern

Under inledningen av 2010 har Challenger Mobile slutit ett 

avgörande avtal med Majan Telecommunications LLC, ett 

företag som erbjuder mobiltelefoni i Oman under namnet 

”Renna Mobile” (www.rennamobile.com).

Avtalet med Renna ger intäkter på flera sätt. Vi får betalt 

för att sätta upp systemet, Renna betalar oss dels en månat-

lig ersättning per abonnent som använder produkten, dels 

ersättning för varje samtal som görs. Avtalet är betryggande 

och viktigt för Challenger Mobile och den framtida poten-

tialen är stor. 

Challenger och Renna befinner sig nu i ett projektupp-

startsfas, där Renna har som mål att kunna lansera tjänsten 

i Oman redan till sommaren 2010.

Läs mer om avtalet på sidan 7.

Utöver detta har Challenger Mobile under 2010 tecknat 

ett Memorandum of Understanding (MoU) med ett Bahrain-

baserat bolag med intressen i hela Mellanöstern och Nord-

afrika vad gäller etablering av mobiltelefonitjänster. Bolaget 

kommer att vara behjälpliga för att marknadsföra och lansera 

Challenger Mobiles tjänster i hela regionen och ge betydande 

draghjälp i en region med stor potential inom mVoIP.

Välkommen!

Challenger Mobile tar idag sats framåt mot en mycket spän-

nande framtid på en mycket dynamisk marknad, och med 

vårt unika erbjudande har vi stora förväntningar på bolagets 

framtid.

Det är min absoluta bedömning att en investering i Chal-

lenger Mobile kan innebära en 

god möjlighet till värdetillväxt. 

Välkommen som aktieägare i 

bolaget!

Stockholm i april 2010

Håkan Tezcanli
Verkställande direktör
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Vision
Challengers Mobiles vision är att möjliggöra för människor 
att oberoende av ekonomi och geografiskt avstånd kunna 
samtala med varandra. 

Affärsidé
Challenger Mobiles affärsidé är att erbjuda företag/orga-
nisationer/myndigheter att bli teleoperatörer baserade på 
bolagets internetbaserade mobiltelefoni, mVoIP.

Målsättning
Challenger Mobiles målsättning är att bli en av de ledande 
aktörerna på marknaden för internetbaserad mobiltelefoni 
och ett attraktivt alternativ för företag som söker ett snabbt 
inträde på denna marknad i tillväxt.

Bolagets affärsmodell innebär att verksamheten kan skalas 
upp väsentligt utan att kostnaderna ökar i samma takt. Målsätt-
ningen är att uppnå en kraftig tillväxt under god lönsamhet.

Historik
Bolagets kärna började utvecklas under inledningen av 2000-
talet, med telefonitekniker för olika syften. Under mitten av 
00-talet utvecklades en teknik för att få tillgång till VoIP i 
mobilen, så kallad mVoIP. Denna vann flera internationella 
priser under 2007 och 2008, och lanserades under 2009 i 
sin nuvarande form. Produkten stöder nu alla stora mobilope-
rativsystem på marknaden och lanseras över hela världen. 

Bolagets verksamhet
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att till marknaden 
erbjuda en ”Managed Service” – alltså en fullservicetjänst till 
företag som vill erbjuda sina kunder eller medarbetare mobil 
bredbandstelefoni, mVoIP. Det innebär att Challenger Mobiles 
kunder hyr utrymme i bolagets tekniska system för sina 
kunders räkning. Challenger Mobile tar hand om de tekniska 
delarna av telefonihanteringen. Denna produkt heter CMVoIP, 
men lanseras till slutanvändarna under kundernas egna 
varumärken, en så kallad white label-lösning. 

Produkten erbjuds företag som idag redan är operatörer 
inom telefoni eller internet, men i lika hög grad till företag 
med starka varumärken, stora kundstockar eller ett stort 
antal resande medarbetare, som önskar erbjuda sina kunder 
eller medarbetare mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. 
Fördelen för dessa företag är att de kan ge sina kunder ett yt-
terligare mervärde och stärka sina varumärken, utöver de nya 
intäktsströmmar de skapar via den nya tjänsten. Challenger 
Mobiles mål är att öka kundstocken med minst en kund per 

kvartal. Bolaget kommer att deltaga på mässor, konferenser 
samt internetbaserade diskussioner, för att profilera sig som ett 
spjutspetsbolag med gedigen kunskap och innovativ teknik. 

Challenger Mobiles unika lösning
1.  Det ska inte vara svårare att ringa ett kostnadsfritt mobil-

samtal via internet än ett normalt GSM-samtal.
2.  Man ska kunna ringa alla samtal, både via GSM och 

internet, från en enda mobiltelefon.
3.  Det ska vara enkelt. Användaren ska inte behöva ägna tid 

åt att konfigurera och ställa in sina mobiler. 
Challengers erbjudande innebär för slutanvändaren/konsu-

menten helt förinställda mobiler som är klara att använda för 
samtal via GSM eller mobilt internet. 

Lösningen erbjuder en lång rad fördelar för företagen som 
nyttjar Challenger Mobiles lösning:
•		Extremt kort tid för att börja marknadsföra tjänsten mot 

slutkund; på mindre än åtta veckor kan operatören ha 
den tekniska infrastrukturen på plats. 

•	 Extremt kort tid att få nya intäkter; intäkter från abon-
nemangs och minut-avgifter från slutkunder kan börja 
genereras omedelbart 

•	 Nyckelfärdig lösning; Challenger erbjuder en totallösning 
där all drift och övervakning av tjänsten inklusive data-
bashantering och faktureringsunderlag. 

•	 Skalbarhet; Challengers lösning är flexibel och skalbar - 
ingen begränsning vad gäller antal användare av systemet. 

•	 Beprövad teknologi; Challenger har testat systemet och 
tjänsten mot tusentals kunder i mer än hundra länder 
sedan december 2006. 

•	 Marknadsföring under kundens eget varumärke; kunden/
operatören marknadsför tjänsten under sitt eget varumär-
ke och stärker sitt grepp om slutkunden

•	 Ett verktyg för nya marknader; Challenger använder sig av 
internet för att transportera samtal och har avtal för inter-
nationell teletrafik i hela världen, vilket innebär att Challen-
gers kunder kan etablera sin mVoIP tjänst även i länder där 
de inte är etablerade med t ex GSM eller 3G licenser. 

•	 Fördelar för konsumenten; Challengers lösning sänker 
kostnader, är enkelt att installera och gör det mycket en-
kelt att ringa över internet från mobilen. Lika enkelt som 
att ringa ett vanligt mobilsamtal. 

Mycket god intjäningspotential
Challenger Mobile arbetar nu intensivt med att marknadsföra 
tjänsten CMVoIP. Några fakta:
•	 IP-telefoni	har	kommit	för	att	stanna.	Samtal	med	IP-

challenger Mobile
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telefoni nu är större globalt än traditionell telefoni vid 
internationella samtal. IP-telefoni fungerar och kostnads-
fördelarna blir allt mer uppenbara. 

•	 Mobiltelefoni	och	mobilt	internet	har	kommit	för	att	
stanna. Majoriteten av de som kopplar upp sig till internet 
är mobiltelefonanvändarna, inte datoranvändarna.

Att ha en egen mobiltelefonitjänst kan starkt utveckla ett 
befintligt varumärke. Några av världens största varumärken 
finns idag inom mobiltelefonin.

Challenger Mobile levererar tjänsten ända fram till före-
tagens kunder, mobilanvändarna. Det ger en mycket god 
intjäningspotential med flera typer av intäkter:
•	 Uppstart	av	tjänsten,	en	engångsavgift	där	Challenger	

Mobile skräddarsyr tjänstens namn och utseende ända 
fram till mobiltelefonen, allt enligt företagets önskemål.

•	 Drift	av	tjänsten	åt	företaget,	en	återkommande	månatlig	
avgift. Challenger Mobile levererar telefonitjänsten inklusi-
ve kopplar alla samtal, från telefon till telefon, och ser till 
att företaget får underlag eller hjälp att serva och ta betalt 
av mobilkunderna. Eftersom samtal emellan kundens 
egna mobilanvändare kopplas gratis, brukar det finnas 
intresse att ta ut en månadsavgift per abonnemang.

•	 Minutavgifter	per	genomfört	samtal,	fakturerat	en	gång	
per månad. Kostnaderna är mycket låga jämfört med 
”vanliga” mobilsamtalstaxor vilket ger utrymme för god in-
tjäning, både åt företaget och Challenger Mobile, särskilt 
på de mycket dyra utlandstaxorna idag.

•	 Professionella	tjänster,	där	kunder	specialbeställer	funktio-
ner m.m. enligt önskemål.

Då Challenger Mobile, i tillägg  till uppstartsavgiften per ny 
kund, får betalt månatligen per abonnemang och per samtal, 
är intäkterna exponentiellt ökande samt återkommande.

Nya kunder varje kvartal
Bolagets målsättning är att teckna avtal liknande det som 
nyligen tecknats i Mellanöstern, med minst en ny kund per 
kvartal under 2010 och 2011. Challenger Mobile bedömer 
att varje kund i sin tur skaffar runt 5 000 abonnenter under 
det första året samt att dessa kunder ringer för ca 30 kr per 
månad. Med den bedömningen kommer Challenger Mobile 
att ha intäkter som innebär break-even någon gång under 
första halvåret 2011. Därefter förväntas en mycket hög 
netto marginal eftersom bolagets kostnader inte ökar i propor-
tion till intäktsökningen.

Tekniskt sett har Challenger Mobile en ”obegränsad” 
kapacitet med en mycket flexibel och skalbar lösning. Ju fler 
kunder på samma plattform, desto mer stordriftsfördelar för 

Challenger Mobile.
Challenger Mobile skapar tillsammans med sina kunder 

ett så lockande erbjudande och en så enkel hantering av 
tjänsten som möjligt för mobilanvändarna.

Priser och nomineringar
Challenger Mobile nominerades hösten 2007 till prestige-
fyllda Guldmobilen för ”Årets innovation”.

Challenger Mobile erhöll Internet Telephony Magazine’s 
”Product of the Year Award 2007”.

Vinnare av ”Von Magazine Innovator Award 2008”.
”Product of the year 2007”  av Communications Solutions 

Magazine.

Framtidsutsikter
Bolagets produkter och tjänster är nu färdigutvecklade. Ett 
samtal med Challengers tjänst via mobilen och internet fung-
erar felfritt med ett ljud helt i klass med ledande standard.

Internetbaserad mobiltelefoni är ännu i ett inledningsskede 
men förväntas växa snabbt. Challengers målsättning är att 
snabbt och offensivt utnyttja ett tekniskt tidsförsprång genom 
att bolagets kunder tidigt kan lansera sina tjänster och där-
med vinna marknads andelar. Challenger kan i det läget vara 
ett intressant uppköpsobjekt för en större aktör.

Bolagets tekniska utveckling kommer i fortsättningen 
främst att introducera nya värde skapande produkter och 
tjänster som komplement till nuvarande erbjudanden.

Konkurrens och marknad
mVoIP är en av de hetaste nya teknologierna och anses inom 
branschen vara ett av de starkaste framtidskorten vilket gör 
att många satsar på det. Därför spås teknologin öka drama-
tiskt i användarantal de närmsta åren. De flesta aktörerna på 
marknaden som lanserar produkter av det här slaget är dock 
riktade direkt till slutanvändarna, inte som Challenger vars 
produkt är tjänsten att kunna erbjuda mVoIP. Konkurrenter 
med liknande affärsfokus som Challengers är därför lätt räk-
nade, men kampen om slutanvändarna är intensiv redan nu.

Etableringströskel
Aktörer som önskar etablera sig inom Challengers område 
inom licensförsäljning ställs inför ett antal svåra hinder:
•	 Omfattande	utvecklingsarbete.
•	 Flera	års	arbete	för	förbättring	av	kvalitet	och	service	med	

verkliga kunder.
•	 Hanteringen	av	en	telekomtjänst.
•	 Uppbyggnad	av	organisation	och	infrastruktur.
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Valda av årsstämman, årsvis:
Ordförande: Mats Boquist, Storfors, född 54, advokat.
I styrelsen sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: Axlon Group AB, Scana Steel Björ-
neborg AB, Alma Design AB, Flex Fasader AB, Fasadia AB, 
Marposs AB, AHF Hockeyallsvenskan AB, Advokat Lars Djur-
berg AB, Advokat Mats Boquist AB, Advokat Mats Lundström 
AB, Stångmärket KB, Trading Gus AB, Senmer Aktiebolag, 
Marposs AB, Karlskoga Industrifastighets AB, Skogsgrunden 
AB, Scana Steel Björneborg AB, Business Nose Invest AB, 
Bobcats Intressenter AB, House of Sweden AB, Träfraktkon-
toret i Göteborg Aktiebolag, Nifag AB, Adlingum AB, Danco 
Smart Meal AB och Industriell Plåtproduktion AB.

Kontorsadress: Bankliden 3, Box 281, 691 25 Karlskoga.
Aktieinnehav: Äger 39 % av kapitalet och 52,5 % av 

rösterna i Mundesco Invest AB vilka är huvudägare i Mobile 
Business Challenger MBC AB (publ) med 32,67 % av kapi-
talet resp 62,54 % av rösterna. 

Ledamöter: 
Christina Sundman, Stockholm, född 53, civilekonom, 
tidigare VD i bolaget 2001-2009 samt tidigare VD i IT-Fond-
kommission. I styrelsen sedan 2004. 

Övriga styrelseuppdrag: CapitalBox AB, Euro Fondkommis-
sion AB samt ThinkBox AB.

Kontorsadress: Challenger Mobile, Knarrarnäsgatan 9,  
164 40 Kista.

Aktieinnehav: 300 B-aktier.

Bengt Gustafsson, Vintrosa, född 56, företagare/entreprenör 
inom Karlskoga Industrifastigheter AB. VD i Nifag AB. I styrel-
sen sedan 2009. 

Övriga styrelseuppdrag: Mundesco Invest AB, Partnerinvest 
i Mellansverige AB, Zetiq Telecom AB, Zetiq Development 
AB, Karlskoga Industrifastighets AB, Thermotech Kilsta AB, 
Karlevox Två AB, TCC Advisor Aktiebolag, Valbergsängen AB, 
Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB, Stads-
aktuellt i Karlskoga AB, StiFag AB, Vindteknik i Filipstad AB, 
Nifag AB, Adlingum AB. 

Adress: Trumslagarvägen 16, 719 32 Vintrosa. 
Aktieinnehav: inget.

Ledning:
Håkan Tezcanli, Täby, född 67, VD sedan 2009, tidigare 
ledande befattningar hos Ericsson i USA och Europa. 

Kontorsadress: Challenger Mobile, Knarrarnäsgatan 9,  
164 40 Kista.

Aktieinnehav: 13 000 B-aktier.

styrelse, ledning och revisor

Mats Boquist Christina Sundman

Revisor:
Grant Thornton AB
John Daniel Forsgren, Stockholm, född 72.

Kontorsadress: Grant Thornton AB, Box 5756, 114 87 
Stockholm

Aktieinnehav: inget.

Föreslagen till nyval årsstämman 2010
Henrik Jinnestrand, född 72. Bachelor 
of Social Science. Henrik har lång och 
bred erfarenhet av internationell mark-
nadsföring, försäljning och ledarskap i 
Skandinavien, Europa och Sydamerika. 
Hans bakgrund finns främst inom tele-
kom där han idag är verksam i Sverige.

Intressekonflikter m m
•		Det	föreligger	inte	någon	intressekonflikt	mellan	bolaget	

och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
•		Det	finns	inga	avtal	mellan	Bolaget	och	någon	Styrelse-

ledamot eller ledande befattningshavare som ger denna 
rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats 
utöver vad som framgår under rubriken ”Ersättning till 
styrelse och ledande befattningshavare” sid 14.

•		 Ingen	av	styrelsens	medlemmar	har	varit	inblandade	i	
konkurser eller likvidationer.

•		 Ingen	av	styrelsens	ledamöter	eller	ledande	befattnings-
havare har eller har haft näringsförbud eller har i övrigt 
förekommit i myndighetsutredningar.

•		 Ingen	av	dessa	personer	har	heller	åtalats	i	bedrägerirela-
terade mål eller dylikt.

•		Det	förekommer	inga	särskilda	överenskommelser	med	
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattnings-
havare ingår.

•		Det	finns	inga	särskilda	system	för	personalens	förvärv	av	
aktier eller liknande.

•		Bolaget	har	inte	ställt	ut	några	optioner	eller	konvertibler	
till styrelse eller ledande befattningshavare.
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de ledande aktörerna driver utvecklingen

sony ericsson Xperia

apple iphone med challengers cmvoip installerat

Äntligen dags för den nya telefonin!
De nya typerna av mobiltelefoner är drivare av den snabba 
ökningen av datatrafik. Produkterna har förändrat beteendet 
hos användaren till att förstå och använda datatjänster på 
ett nytt sätt, till exempel mobilsamtal via internet. iPhone 
och Android är exempel som möjliggör för en fortsättning på 
denna användarrevolution. Challenger Mobile gör internet-
samtal möjliga på dessa telefoner.

nokia med challengers 

cmvoip installerat

samsung omnia
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Bolagsfakta
Mobile Business Challenger MBC AB, med organisationsnummer 
556671-3607 inregistrerades vid Bolagsverket den 30 novem-
ber 2004 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget som 
är ett aktiebolag regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). 

Bolagets adress är Mobile Business Challenger MBC AB, 
Knarrarnäsgatan 9, 164 40 Kista (Stockholm), tel 073-
6790970. E-post: info@challengermobile.com webbplats: 
www.challengermobile.com.

Tvister
Mobile Business Challenger AB är ej inbegripet i några rätts liga 
tvister eller skiljeförfaranden. Ej heller föreligger några för styrel-
sen kända förhållanden som skulle kunna föranleda rätts liga 
processer vilka kan påverka bolagets ekonomiska ställning i 
väsentlig betydelse.

Transaktioner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna 
eller revisorn har varken själva, via bolag eller närstående 
haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion, 
som var eller är ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller 
före  gående verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat lån, garan tier 
eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, de 
ledande befattningshavarna eller revisorn i bolaget.

Challenger Mobile har upptagit lån från huvudägaren Mundes-
co om sammanlagt 2 670 000 kr. Se detaljerad info sidan 19. 

Challenger har Mobile har även en skuld på ca 550 000 kro-
nor till Shinewell Holdings, bolagets näst största ägare.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Före detta VD (fram till oktober 2009) erhöll vid uppsägning ett 
avgångsvederlag om sammanlagt 389 465 kr (inklusive semes-
terersättning). Nuvarande VD har i dagsläget inget avgångsavtal. 

Revisorsarvodet för det senaste räkenskapsårets revision upp-
gick till ca 90 000 kronor.

 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har inga 
pensionsavtal, avgångsvederlag eller andra förmåner.

Försäkringar
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regel-
bundet med hänsyn till förändringar i behovet av försäkrings-
skydd. Företagsledningen bedömer att försäkringsskyddet är 
tillräckligt utifrån dagens situa tion.

Avtal
Bolaget har ingått avtal med leverantörer och distributörer som, 
med hänsyn tagen till företagets verksamhet, är av normal 
karaktär. 

Pågående investeringar 
Bolaget är för närvarande inte engagerade i några större investe-
ringar utöver de som den nu föreliggande emissionen syftar till.

Patent
Inga patenträttigheter finns, vilket har varit en medveten strategi, 
då branschens utveckling går i mycket hög takt. Kostnaderna för 
ansökan och vidmakthållande av patent bedöms vara alltför höga. 
Dessutom bör bolaget ha resurser att försvara sina patent vid ett 
intrång, vilket inte har setts som möjligt.

Datasäkerhet
Säkerheten mot dataintrång bedöms som mycket god. Bolagets 
egen tekniska personal håller en mycket hög nivå av säkerhets-
medvetande och har byggt brandväggar för att säkerställa en 
extremt hög säkerhetsnivå. Aktiviteten hos kunder och i system 
bevakas ständigt med interna larm system vid avbrott eller av-
vikande aktiviteter.

Ekonomisk information
Det är bolagets avsikt att fortlöpande informera bolagets aktieä-
gare om utvecklingen i bolaget. Från och med kvartal 2 år 2010 
kommer bolaget att sammanställa översiktliga kvartalsrappor-
ter, de finns att ladda hem på såväl bolagets som AktieTorgets 
hemsida. 

AktieTorget distribuerar de anslutna bolagens pressmeddelan-
den. Meddelandena skickas dels till en standardlista med de 
viktigaste mottagarna, dels till en lista som varje bolag väljer för sig 
med hänsyn exempelvis till region och bransch. Dessutom skickas 
meddelandena direkt in på affärs- och börssajter.

Anställda
Den 1 mars 2010 har Challenger Mobile 4 fast anställda och 
2 timanställda. Information om antal anställda de tre senaste 
räkenskapsåren, se Tilläggsupplysningar sidan 27.

Styrelsens arbetsformer
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrel-
seledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. 
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. 
Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för 
VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av 
bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor 
beslutas av årsstämman.

Svensk kod för bolagsstyrning är inte obligatorisk för Challen-
ger Mobile. Bolaget avser att successivt implementera tillämp-
liga regler om kod för bolagsstyrning.

Under 2009 höll styrelsen sammanlagt fem styrelsemöten. 
Under 2010 har styrelsen hittills hållit två styrelsemöten.

Miljö
Företaget har en enklare miljöpolicy som stipulerar att största 
möjliga hänsyn skall tas för ett skonsamt arbetssätt för miljön.

övrig inforMation
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Bolagsordning antagen på årsstämma 2007-06-29.

1. Firmanamn
Bolagets firma är Mobile Business Challenger MBC Aktiebolag 

(Publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och investera i kommu-

nikationslösningar och designkoncept avseende telekommunika-
tion och Internet samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 

2.000.000 kronor.

5. Aktieslag
Aktier är av serie A och serie B. Aktierna av serie A har 10 

röster var och aktierna av serie B l röster var. Aktier av vardera 
serien kan utgivas till ett antal av maximalt 600.000 stycken 
A-aktier och 5.400.000 stycken B-aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av 
aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som 
de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats 
med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier 
som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan 
ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut aktier av endast ett akties lag, skall samtliga 
aktieägare, oavsett akties lag, ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibier har aktieä-
garna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emis-
sionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund 
av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibIer 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal ak-
tier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla 
aktier av visst akties lag medföra rätt till nya aktier av samma 
akties lag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6. Antal aktier
Antalet aktier kan utgivas till lägst 1.500.000 aktier och 

högst 6.000.000 aktier.

7. Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av tre till fem ledamöter med högst fem supp-

leanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden 
tills nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

8. Revisorer
En eller två revisorer med eller utan suppleanter väljs på 

bolagsstämma.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som 

införs en gång i Post- och Inrikestidningar samt i Dagens Nyhe-
ter, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

10. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 

är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § 
aktiebolags-lagen (2005:551).

11. Deltagande i bolagsstämma
Aktieägare får delta i bolagsstämman om han eller hon har 

anmält detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen 
till bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid 
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler det till bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

12. Bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma behandlas följande ärenden:
1.  Val av ordförande på stämman
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.  Val av minst en protokolljusterare
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6.  Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse
7.  Beslut
a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen,
c)  om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och i förekommande 

fall verkställande direktör.
8.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9.  Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revi-

sorssuppleant
10. Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden l/l - 31/12.

bolagsordning
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Vid årsstämman den 26 juni 2009 gavs styrelsen i Mobile Busi-
ness Challenger MBC AB (”MBC”, ”Bolaget”) ett bemyndigande 
att genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för 
Bolagets befintliga aktieägare. Nedan anges villkor och anvis-
ningar för erbjudandet.

Erbjudandet
Allmänheten erbjuds att teckna aktier i MBC om sammanlagt 
högst 740 000 aktier av serie B. Vid fulltecknad emission tillförs 
bolaget 7 400 000 kr och aktiekapitalet ökas med 259 000 kr.

Teckningskurs
Teckningskursen är 10,00 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost
Aktierna tecknas i poster om 500 st, motsvarande 5 000 kr, 
därutöver valfritt antal.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras under perioden från och med 
den 26 april 2010 till och med den 17 maj 2010. 

Anmälan
Anmälningssedel finns att hämta på www.aqurat.se och www.
aktietorget.se samt kan beställas från Aqurat Fondkommission 
enligt nedan. Anmälningssedeln skall vara emissionsinstitutet 
tillhanda på nedanstående adress senast kl. 15.00 den 17 maj 
2010.

Korrekt ifylld anmälningssedel skickas per post eller fax till:
Mobile Business Challenger MBC AB
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Fax: 08-544 987 59
Mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel är giltig)
Tel: 08-544 987 55
Endast en anmälan per person kommer att beaktas. Om fler 

än en anmälningssedel skickas in kommer endast den senast in-
komna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-
sedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller 
ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.  
Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning
Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen för Mobile Business 
Challenger MBC AB. Vid tilldelning kommer styrelsen att efter-
sträva att Aktietorgets spridningskrav uppnås, att Bolaget får 
en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i 

aktien erhålls. I händelse av överteckning kan tilldelning komma 
att ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser eller helt 
utebli. Tilldelning är inte beroende av när under teckningstiden 
teckningssedeln lämnas. 

Besked om tilldelning
Så snart tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till dem 
som har erhållit tilldelning. Utskick av avräkningsnota beräknas 
ske den 19 maj 2010. De som inte erhåller tilldelning får inget 
meddelande därom.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota samt vara mottagaren 
tillhanda senast fem bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Om 
full betalning inte erläggs vid rätt tid kan tilldelade aktier komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid en sådan 
överlåtelse vara lägre än teckningskursen i denna emission kan 
den som först erhöll tilldelning av aktierna komma att få erlägga 
mellanskillnaden. 

Erhållande av aktier
Mobile Business Challenger MBC AB:s aktier är anslutna till 
Euroclear Sweden (fd VPC) AB:s kontobaserade värdepappers-
system. När emissionen avslutats och registrerats hos Bolagsver-
ket kommer aktierna att levereras till det VP-konto eller den depå 
som angetts på anmälningssedeln. För de som på anmälnings-
sedeln angett ett VP-konto kommer Euroclear att utsända en avi 
som bekräftelse på att inbokningen av aktierna har skett. För de 
som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förval-
tare sker leveransen av aktier till respektive förvaltare och inbokning 
av aktier på depån sker då enligt förvaltarens egna rutiner.

Rätt till utdelning 
Samtliga aktier i Mobile Business Challenger AB har lika rätt till 
utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från 
och med verksamhetsåret 2010. Vid eventuell utdelning sker 
utbetalning via Euroclear.

Villkor för fullföljandet 
Styrelsen i Mobile Business Challenger MBC AB förbehåller sig 
rätten att helt eller delvis återkalla erbjudandet i de fall om-
ständigheter uppstår som gör att tidpunkten för nyemissionen 
bedöms som olämplig. Omständigheter kan till exempel vara av 
ekonomisk, finansiell eller politisk art.

Offentliggörande av utfallet
Snarast möjligt efter avslutad teckningstid kommer Bolaget att 
offentliggöra utfallet i emissionen. Offentliggörandet kommer att 
ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida.  

villkor och anvisningar
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Handel i aktien
Bolagets aktie är vid tidpunkten för detta Erbjudande inte upp-
tagen till handel. Bolaget har ansökt om listning hos Aktietorget 
med planerad handelsstart 26 juni 2010.

AktieTorget
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspek-
tionens tillstånd att driva handel med värdepapper. Aktier 
listade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på 
Stockholmsbörsen och övriga NasdaqOMX. Genom avtal med 
NasdaqOMX Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbör-
sens handelssystem. Handeln sker via en bank eller fondkom-
missionär, via bankkontor, mäklare eller via ett Internet-konto. 
Kursinformation sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet 
och genom informationstjänstleverantörer som SIX, Reuters och 
Ecovision. Alla företag hos AktieTorget är Euroclear-anslutna. 
AktieTorget står under Finansinspektionens tillsyn. 

AktieTorget ägs helt av holdingbolaget Kaffelt AB som i sin tur 
ägs av knappt 50-talet ägare.

VIKTIG INFORMATION FRÅN EMISSIONSINSTITUTET
Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbju-
dandet avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig informa-
tion som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. 
Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer 
information om emittenten och dess verksamhet finns att ta del 
av på emittentens hemsida. 

I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte 
och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och 
kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat 
land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare prospekt 
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider 
mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat 
fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna 
sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för 
erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer 
av Distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssättet samt 
teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information 
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. 

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt 
erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av 
order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten 
utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för teckna-
ren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella 
instrument som erbjudandet avser framgår av den information 
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. 

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudan-
det framgår av den information som upprättats och utgivits i 
samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter 
som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat. 
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aktiedata

Förestående emission kommer 
vid fullt utnyttjande att 
innebära en utspädning mot-
svarande motsvarande 17,9 % 
av aktie kapitalet och 10,8 % av 
rösterna.

Aktiekod
ISIN kod: A aktie SE0002081158, B aktie SE0002081166. Bola-
get har inga preferensaktier eller andra aktieslag. 

Handelsbeteckning: CHAL

Euroclear
Bolagets aktier är utställda på innehavarna, aktieboken hanteras 
elektroniskt av Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför 
rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2010. Den som 
på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses 
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som 
tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt 
att deltaga i emission. 

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (eller 
motsvarande) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot 
och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskrip-
tion tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 
sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skat-
terättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk 
kupongskatt.

Rättigheter, övertagandebud
Aktien är ej underställd tvingande övertagandebud, rätt till tvångs-
inlösen eller avyttringsrätt.

Det har ej lagts övertagandebud på bolagets kapital under 
innevarande eller föregående räkenskapsår.

Handel i aktien
Bolaget har ansökt om listning på AktieTorget, handel beräknas 
starta 22 juni 2010. Idag bedrivs ingen handel i aktien såvitt 
bolaget känner till. Sporadisk kursnotering kan finnas på www.
inoff.nu.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bolaget har fortsatt behov av kapital för att genomföra planerade 
marknadsförings- och försäljningsinsatser samt investeringar i 
teknisk utrustning för att säkra leveranser mot nya kunder. Bolaget 
behöver kunna fatta beslut om nyemis sioner med kort varsel. 
Årsstämman 2009 gav därför styrelsen bemyndigande att besluta 
om att:

- fram till nästkommnade årsstämma, fatta beslut om en eller 
flera nyemissioner samt utgivande av teckningsoptioner och/eller 
konvertibler

- att styrelsens bemyndigande omfattar även att besluta om 
emission med avvikelse från aktieägarnas företerädesrätt och att 
besluta om emission som sker mot apportegendom eller med 
kvittning

Ägarstruktur innan förestående nyemission
Ägare A-aktier B-aktier Totalt Andel av Andel av

     kapital,% röster*,%

Mundesco Invest** 300 000 806 430  1 106 430 32,67 62,54

Shinewell Holdings Ltd  746 858  746 858 22,05 12,27

Anders Hedin Invest AB  400 000  400 000 11,81 6,57

Yield AB   126 800  126 800 3,74 2,08

Bohus-Stocken AB   80 000 80 000 2,36 1,31

Övriga ca 300 aktieägare  926 262 926 262 27,37 15,23

Totalt 300 000 3 086 350 3 386 350 100 100
*Det totala antalet röster uppgår till 6 086 350.
**Äger även teckningsoptioner med rätt att senast den 31 december 2010 teckna 300 000 st B-aktier till kursen 7:50 kr.

Ägarstruktur efter förestående nyemission
Ägare A-aktier B-aktier Totalt Andel av Andel av

     kapital,% röster*,%

Mundesco Invest** 300 000 806 430  1 106 430 26,81 55,76

Shinewell Holdings Ltd  746 858  746 858 18,09 10,94

Anders Hedin Invest AB  400 000  400 000 9,69 5,86

Yield AB   126 800  126 800 3,07 1,86

Bohus-Stocken AB   80 000  80 000 1,94 1,17

Övriga ca 300 aktieägare  1 666 262  1 666 262 40,40 24,41

Totalt 300 000 3 826 350 4 126 350 100 100
*Det totala antalet röster uppgår till 6 826 350.
**Mundesco har ca 200 aktieägare.

paul simon
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Aktiekapitalets utveckling*
År Transaktion Antal  Antal  Tot antal  Aktie-
  A aktier B aktier aktier kapital

2004 Bildande 100 000 900 000 1 000 000 100 000

2005 Nyemission 42 858 385 714 1 428 572 142 857

2006 Nyemission 20 000 138 122 1 586 694 158 669

2006 Nyemission - 196 250 1 783 144 178 314

2007 Fondemission - - 1 783 144 624 100

2007 Nyemission - 192 200 1 975 344 691 370

2008 Nyemission 28 572 257 144 2 261 060 791 371

2009 Nyemission - 855 290 3 116 350 1 090 722,50

2010 Kvittningsemission 108 570  161 430 3 386 350 1 185 222,50

  300 000 3 086 350 3 386 350 1 185 222,50
*Se även not 6 sidan 29 för utförlig info

Samtliga aktier förutom den förelig-
gande nyemissionen är fullt betalda 
med kontanta medel. Förestående 
fulltecknad emission ökar antalet B-
aktier med 740 000 stycken varvid 
det totala antalet aktier uppgår till  
4 126 350. Det totala aktiekapitalet 
ökar till 1 444 222,50 kronor och 
det totala antalet röster ökar till  
6 826 350.

- det maximala antalet nyutgivna aktier ska rymmas enligt 
bolagsordningens gränser, se sidan 15.

Lån från huvudägare
Challenger Mobile har upptagit lån från huvudägaren Mundesco 
om sammanlagt 2 670 000 kr. Långivaren har konverterat dessa 
till aktier via en riktad emission under våren 2010, innan förestå-
ende emission. Teckningskursen var 10 kronor per aktie.

Challenger har Mobile har även en skuld på ca 800 000 kronor 
till Shinewell Holdings, bolagets näst största ägare.

Teckningsoption
Huvudägaren Mundesco Invest AB erhöll i oktober 2009 en 
teckningsoption med rätt att senast den 31 december 2010 teckna 
300 000 st B-aktier till kursen 7:50 kr. Efter full teckning i förestå-
ende emission innebär utnyttjande av optionen en utspädning på 
6,7 % av kapitalet och 4,2 % av rösterna samt att bolaget tillförs 
2,25 Mkr. Mundesco har förklarat sin avsikt att teckna optionen.

Aktieägaravtal och hembud
Såvitt bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrol-
len över bolaget förändras. Bolagsordningen innehåller inte någon 
klausul om hembud.

Utdelningspolicy
Styrelsens mål är att utdelningen genomsnittligt över tiden ska 
uppgå till minst 30 procent av bolagets resultat efter
skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock expan-
sionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiell 
ställning i övrigt att beaktas. De närmaste åren bedömer bolagets 
styrelse att vinstmedel i första hand behövs för expansion av 
bolagets marknad.

Lock-up agreement
Huvudägarna i Challenger Mobile, Mundesco Invest AB ser sitt 
aktieinnehav som en långsiktig placering. Mundesco Invest AB för-
binder sig att behålla hela sitt nuvarande innehav i bolaget i minst 

18 månader, räknat från första dag aktien handlas på AktieTorget. 
Om likviditeten i handeln med bolagets aktie så kräver, har 

Mundesco Invest AB emellertid rätt att efter 6 månader sälja 
mindre delar av sitt innehav. Inför varje sådan försäljning skall 
inhämtas AktieTorgets godkännande.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej fö-
remål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål 
för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret.

Vid årsstämma ger varje B-aktie i Bolaget 1 röst, varje A-aktie 
i Bolaget 10 röster och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla 
antal aktier utan begränsning.

Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av 
teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. 
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt 
innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa 
resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande 
sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt 
till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Näringslivets Börskom-
mitté har regler gällande offentliga erbjudanden om aktieförvärv, 
så kallad budplikt. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att 
offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att 
aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med 
som utan företräde för befintliga aktieägare. Om bolaget beslu-
tar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren 
förut äger.

Värdering av aktierna
Bolaget har värderats till 33,9 Mkr (Pre-money).

Likviditetsgarant
Bolaget har ingen likviditetsgarant för den listade B-aktien.

paul simon
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Intäkter
Challenger Mobile har sedan verksamheten startade i början 
2000-talet haft mycket låga intäkter eftersom bolaget befun-
nit sig ett utvecklingsskede. Förhoppningar om stigande 
intäkter från teleoperatörer grusades i samband med finans-
krisen 2008-2010. Därefter har bolaget ändrat strategi och 
affärsmodell, varför bolaget hyser förhoppningar om stigande 
intäkter de närmaste åren. Inte minst tack vare nyligen 
slutna avtal, se sidan 7. 

Kostnader
Bolagets omkostnader har de senaste tre åren minskat 
kraftigt i samband med den svaga marknaden. Personalkost-
nader svarar för cirka hälften av kostnadsmassan. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet påverkas i hög grad av försäljningsvolymen, 
då kostnaderna till övervägande del är fasta till sin karaktär. 
beror framförallt på den låga försäljningen. Rörelsemargina-
len har varit låg de senaste åren, bl.a. på grund av kostna-
derna för utveckling av egna produkter.

Avkastning på arbetande och eget kapital
Avkastning på genomsnittligt arbetande och eget kapital har 
varit negativ. Den främsta anledningen är de låga intäkterna.

Investeringar
Bolaget har inga pågående investeringar eller framtida beslu-
tade investeringar.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna består i huvudsak av datorer och 

kontorsutrustning. 

Kortfristiga fordringar
Bolaget har mycket små kortfristiga fordringar. 

Eget kapital
Bolagets aktiekapital uppgick 2009-12-31 till 2 887 753 
kronor. Fritt eget kapital var vid samma tidpunkt negativt,  
-4 755 408 kronor. Efter periodens utgång har beslutats om 
förestående nyemission varefter aktiekapitalet uppgår till  
1 444 222,50 kronor vid fulltecknad emission.

Skulder
Bolaget har en skuld till Shinewell (se Ägarstruktur sid 18) på 
knappt 550 000 kr, vilken är under avbetalning.

Kassaflöde
Bolagets ingående kassaflöde har under det senaste året 
nästan uteslutande kommit från ägare, via lån samt emission 
under hösten 2009. Utgående kassaflöde har till den största 
delen bestått av personalrelaterade kostnader (som har varie-
rat mellan 170 000 och 250 000 kronor/mån), förvaltnings- 
och administrationskostnader (cirka 60 000 kronor/mån), 
samt säljkostnader, inklusive resor samt deltagande i konfe-
renser (cirka 50 000 till 100 000 kronor/mån).  Bolaget har 
hittills ej haft något år med positivt kassaflöde.

Väsentliga förändringar
Under inledningen av 2010 har bolaget tecknat avtal vilka 
kan innebära betydligt förbättrade intäktsströmmar till bola-
get redan de kommande två åren, se sidan 7.

Utdelningar
Bolaget har under sin historik ej givit någon utdelning till 
aktieägarna.

Förändring av bolagets aktiekapital 2006-2008
Under 2006 påbörjades en nyemission om 3 002 300 kr 
som ej var färdigställd per 2006-12-31. Av den påbörjade 
emissionen förföll 973 160 kr och resterande 2 029 140 kr 
fördelades 15 812 kr på aktiekapitalet och 2 013 328 kr på 
överkursfond under 2007.

Under 2007 genomfördes en fondemission om 445 786 
kr som gick från reservfonden till aktiekapitalet. En nyemi-
sion om 3 244 800 kr påbörjades 2007 och slutfördes inte 
innan 2007-12-31. Under 2008 slutfördes nyemissionen 
och aktiekapitalet ökade med 39 270 kr och resterande 
belopp tillfördes överkursfonden. 2008-09-24 skedde en 
teckning av aktier vilket ledde till ökat aktiekapital om  
52 500 kr och ökad överkursfond om 697 500 kr. 

En nyemission genomfördes under 2008 vilket ledde till 
ökat aktiekapital om 140 000 kr och ökad överkursfond om 
1 860 000 kr.

koMMentarer till finansiella inforMationen
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Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande 
information om beskattningen av kapitalinkomster för privat-
personer bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sam-
manfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid 
tryckningen av detta memorandum. Dock bör varje person 
som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare 
om vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida 
försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska personer 
bosatta i Sverige gäller nuvarande skatteregler i samband 
med detta emissionserbjudande. Beskrivningen gäller inte i 
utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där 
aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet 
eller innehas av handelsbolag.

Fysiska personer
Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30 % 
i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsförlust på 
svenska marknadsnoterade aktier och andra marknadsno-
terade delägarrätter (till exempel teckningsrätter och BTA) 
beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten kan kvittas mot 
realisationsvinst i ett annat marknadsnoterat aktiebeskattat 
värdepapper. Avdraget måste utnyttjas samma år som förlus-
ten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget 
kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet. Reduktionen medges med 30 % av 
underskottet upp till 100 000 kr, och därutöver med 21 %. 
Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 % 
i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige. 
För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt med 
30 % för utdelning. Denna skattesats är i allmänhet redu-
cerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder. 
Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltningsregistrerade aktier, av förvaltaren.

Juridiska personer
Juridiska personer beskattas vid utdelningar och reavinster 
i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en 
statlig inkomstskatt på 26,3 %. Avdrag för realisationsför-
luster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och andra 
aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering 
får dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av 
samma slag av värdepapper. Preliminärskatt för utdelning 
innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler 
gäller för vissa företagskategorier.

skattefrågor i sverige

Skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som er-
håller utdelning från ett svenskt juridisk person innehålls nor-
malt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning 
på Näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 %.Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteav-
tal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av Euroclear vid 
utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar 
förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild 
regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring 
av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under 
det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregående 
tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Det är oklart om denna regel även kan komma att 
tillämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är 
dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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Styrelsen och verkställande direktören för Mobile Business Challen-
ger MBC AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-
året 2009 01 01 - 2009 12 31.

Verksamheten
Bolaget bedriver utvecklings- och försäljningsverksamhet inom 
mobil telekommunikation och internet och erbjuder marknaden 
lösningar och tjänster för lansering av mobiltelefonitjänster över 
internet, mobilt VoIP.  Tjänsterna innebär att bolagets kunder 
snabbt kan lansera de senaste tjänsterna inom mobil kommunika-
tion, sänka sina egna kostnader och därigenom erbjuda slutkunden 
innovativa tjänster samt sänkta kostnader för telekommunikation.

Verksamheten bedrivs i Stockholm och Linköping, samt inter-
nationellt. Bolaget levererar tjänster från sina tekniska plattformar, 
applikationer, till alla typer av operatörer som en white-label lös-
ning, end-to-end. Detta innebär att kunderna i sin tur kan erbjuda 
telefonitjänsten under egen varumärke medan bolaget driver hela 
lösningen i form av Managed Services, som en Application Service 
Provider (ASP). Kunderna kan i sin tur lansera tjänsten mycket 
snabbt med bolagets marknadsmodell och vi använder oss av 
epitetet ”vem som helst kan bli en mobiloperatör”.

Kommentarer till bokslutet
Bolaget har under året haft en omsättning om ca 145 tkr vilket 
består av intäkter från bolagets show-case-system där slutanvän-
dare finns. Bolagets kostnader avser främst personalkostnader 
för utveckling av systemet, drift och underhåll samt försäljning 
av bolagets lösningar. Införsäljningsarbetet har under året ändrat 
inriktning då bolaget har justerat affärsmodellen för att nu fokusera 
på de delar av ICT marknaden som väntas ge bäst resultat.

Skatt
Bolagets totala skatt utgörs av årets skatt och uppskjuten skatt. 
Bolaget har skattemässiga underskott som kan nyttjas mot fram-
tida skattepliktiga resultat. Styrelsen har av försiktighetsskäl valt 
att inte värdera uppskjuten skattefordran förrän bolagets verksam-
het skapar skattepliktiga överskott.

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Under andra halvan av året har bolaget bytt ledning (VD samt 
CTO), justerat affärsmodellen samt koncentrerat verksamheten 
kring försäljning. Bolaget har inlett samarbetsdiskussioner kring 
kompletterande produkter med potentiella partners, både inom 
försäljning samt produktportföljen. 

Bolaget ser mycket positivt på marknadsutvecklingen inom 
Mobilt VoIP och framstående marknadsanalytiker spår att Mobilt 
VoIP tar ordentlig fart under 2010 och 2011. Detta tack vare 
utvecklingen av s.k. Smartphones, där bl.a. Google’s Android och 
Apple’s iPhone nu tar allt större andelar av försäljningen av mobil-
telefoner. Utvecklingen av de existerande mobilnäten mot allt högre 
dataöverförings-hastigheter (3G, HSDPA, LTE) samt den ökande 
spridningen av WiFi i hem, på kontor och på allmänna platser är 
väldigt positivt för våra tjänster. Dessutom har även regulatoriska 

myndigheter över hela världen i större och större utsträckning för-
bjudit begränsningar för IP-baserad röstkommunikation i trådlösa 
nät, vilket innebär att den sorts samtalstrafik som vår tjänst använ-
der inte får hindras av privata aktörer på marknaden.

Med bolagets attraktiva marknadmodell och erbjudande om 
snabb idriftsättning och helhetspaketering ser vi ett unikt läge att 
ta en betydande plats inom den alltmer ökande marknadsplatsen 
för Mobile VoIP och ser med stor tillförsikt på framtiden.

Finansiering och emissioner   
Verksamheten har under åter finansierats dels genom inlåning 
av aktieägare, samt genom en nyemission under fjärde kvar-
talet 2009. Totalt tillfördes bolaget 4,6 Mkr, varav 2,1 Mkr via 
emissionen. En nyemission planeras att genomföras under andra 
kvartalet 2010 för att finansiera marknadsföring samt försäljning 
av bolagets produkter. Därutöver kan noteras att det till bolagets 
huvudägare genomförts en kvittningsemission om cirka 2,7 miljo-
ner kronor under första kvartalet 2010.  

Styrelsen bedömer att bolaget har förutsättning att finansiera 
delar av verksamheten vidare under verksamhetsåret 2010 samt 
till fullo under verksamhetsåret 2011. 

Som framgår av balansräkningen understiger det bokförda egna 
kapitalet halva aktiekapitalet vid räkenskapsårets slut. Styrelsen 
bedömer att bolagets aktiekapital, efter genomförd kvittningsemis-
sion enligt ovan och pågående nyemission kommer att vara intakt. 
Därtill kommer att bolagets haft väsentliga utvecklingskostnader 
som kan medräknas vid upprättande av kontrollbalansräkning var-
för bolagets verkliga kapital är ännu högre. Kontrollbalansräkningar 
är upprättade enl. ABL 25:13.   

Ägande
Se sidan 18.
    
Flerårsöversikt, tkr 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 146 296 1131 223
Resultat efter 
finansnetto -3 444 -5 122 -4 936 -3 132
Balansomslutning 3 355 2 539 5677 3 291
Soliditet, % neg neg 38 21
Antalet anställda 6 5 7 5

Resultatdisposition    
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade 
förlusten:     
Från balanserad förlust  -1 311 877  
Från årets förlust   -3 443 531
Totalt    -4 755 408 
    
Behandlas enligt följande:     
I ny räkning balanseras  -4 755 408
Totalt    -4 755 408
 

förvaltningsberättelse
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  2009 01 01 2008 01 01 2007 01 01
 Not 2009 12 31 2008 12 31 2007 12 31
Rörelsens intäkter m.m.                              
Nettoomsättning                                    146 026 295 829 1 130 559
Aktiverat arbete för egen räkning  1 261 259 0 0
Övriga rörelseintäkter                             0 15 828 75 129
Summa                                              1 407 285 311 657 1 205 688
    
Rörelsens kostnader                                  
Övriga externa kostnader                          1 -1 823 619 -3 144 267 -3 850 138
Personalkostnader                                 2 -2 651 142 -2 067 273 -2 048 115
Av/nedskr av materiella och imm anl.tillgångar     -214 809 -191 893 -170 976
Summa                                              -4 689 570 -5 403 433 -6 069 229
    
RÖRELSERESULTAT                                    -3 282 285 -5 091 776 -4 863 541
    
Finansiella poster                                   
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter         7 519 27 098 16 764
Räntekostnader och liknande kostnader              -168 765 -82 913 -88 875
Summa                                              -161 246 -55 815 -72 111
    
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER                  -3 443 531 -5 147 591 -4 935 652
    
RESULTAT FÖRE SKATT                                -3 443 531 -5 147 591 -4 935 652
    -4 935 652
ÅRETS RESULTAT                                     -3 443 531 -5 147 591 -4 935 652

resultaträkning
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 Not 2009 12 31 2008 12 31 2007 12 31
TILLGÅNGAR                                           
Tecknat ej inbetalt kapital    3 244 800

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                                 
Immateriella anläggningstillgångar                    
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 3 1 261 259 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 4 67 037 204 147 341 257
Summa                                              1 328 296 204 147 341 257
     
Materiella anläggningstillgångar                      
Inventarier, verktyg och installationer           5 76 018 126 371 116 291
Summa                                              76 018 126 371 116 291
     
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                        1 404 314 330 518 457 548
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                                
Kortfristiga fordringar                               
Kundfordringar                                     0 21 800 27 285
Övriga fordringar                                  318 873 281 994 320 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       92 657 134 925 118 651
Summa                                              411 530 438 719 466 164
     
Kassa och bank                                     1 538 750 1 769 350 1 508 893
     
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                        1 950 280 2 208 069 1 975 057
     
SUMMA TILLGÅNGAR                                   3 354 594 2 538 587 5 677 405

balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER    Not 2009 12 31 2008 12 31 2007 12 31
EGET KAPITAL                                      6   
Bundet eget kapital                               7   
Aktiekapital  983 871 983 871 652 100
Pågående nyemission  1 903 882 0 3 244 800
Reservfond    1 911 360
Summa                                              2 887 753 983 871 5 808 260
    
Fritt eget kapital                                   
Överkursfond                                       0 5 582 588 6 082 220
Balanserad vinst eller förlust                     -1 311 877 -1 746 874 -4 804 802
Årets resultat                                     -3 443 531 -5 147 591 -4 935 652
Summa                                              -4 755 408 -1 311 877 -3 658 234
    
SUMMA EGET KAPITAL                                 -1 867 655 -328 006 2 150 026
    
SKULDER                                              
Långfristiga skulder                              8   
Skulder till koncernföretag                        0 1 428 169 1 834 216
Övriga skulder                                     0 750 000 0
Summa                                              0 2 178 169 1 834 216
    
Kortfristiga skulder                                 
Leverantörsskulder                                 92 446 304 797 1 146 794
Skulder till koncernföretag   8 2 670 000 0 0
Lån från aktieägare 9 1 799 088 0 0
Övriga skulder                                     423 481 85 479 228 976
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       237 234 298 148 317 393
Summa                                              5 222 249 688 424 1 693 163
    
SUMMA SKULDER                                      5 222 249 2 866 593 3527379
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                     3 354 594 2 538 587 5 677 405
    
    
STÄLLDA SÄKERHETER    
Spärrade bankmedel  50 000 50 000 50 000
Företagsinteckning  1 500 000 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 9 1 328 296 0 0
    
ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga Inga
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kassaflödesanalys

  2009-01-01 2008-01-01 2007-01-01
  2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  -3 443 531 -5 147 591 -4 935 652
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  312 812 261 058 247 613
  -3 130 719 -4 886 533 -4 688 039

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar av rörelsekapital  -3 130 719 -4 886 533 -4 688 039
    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  21 800 5 485 -16 211
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar  5 389 21 960 -264 026
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -212 351 -841 997 936 646
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder  277 088 -162 742 -137 120
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 038 793 -5 863 827 -4 168 750
    
Investeringsverksamheten    
Aktiverade utvecklingskostnader  -1 261 259 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -4 430 -64 863 -22 100
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 265 689 -64 863 -22 100
    
Finansieringsverksamheten    
Upptagna lån  2 670 000 750 000 1 059 882
Amortering av skuld  -500 000 -475 212 0
Nyemission efter emissionskostnader  1 903 882 5 914 359 4 116 537
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 073 882 6 189 147 5 176 419
    
Förändring av likvida medel  -230 600 260 457 985 569
Likvida medel vid årets början  1 769 350 1 508 893 523 324
    
Likvida medel vid årets slut  1 538 750 1 769 350 1 508 893
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden 
där inget annat anges. 

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffnings-
värde med hänsyn till väsentligt restvärde och fördelas över den 
förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har 
tillämpats:  
Immateriella anl. tillgångar  20-33 % 
Inventarier & datorer  20 %

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete kommer med start 2010 
att skrivas av med 20 %.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed.  

Som intäkt redovisas vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse 

med föregående år.    
    
   
Koncernförhållanden   
Bolagets huvudägare är Mundesco Invest AB, försäljning samt inköp 
har uppgått till (0 kr).   

Not 1   Arvode och kostnadsersättning   
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning. Övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.   
    
Revisionsuppdrag 2009 2008 2007
Grant Thornton Sweden AB 90 000 83 741 64 098 
Andra uppdrag 85 600 31 868 24 637
 175 600 115 609 88 735

Not 2   Personalkostnader   
 2009 2008 2007
Medelantalet anställda:    
Kvinnor 1 1 2 
Män 5 4 5
 6 5 7 

Löner ersättningar och sociala kostnader:   
 2009 2008  2007
Löner och ersättningar  
Styrelse 762 265 290 000 179 400
Övriga anställda 1 180 689 1 261 441 1 356 697
 1 942 954 1 551 441 1 536 097

tilläggsupplysningar

Sociala kostnader 597 521 440 538 479 498
Bolaget har inte haft några pensionskostnader. 
Lön till VD uppgår till 50 000 kr per månad för 2010, upp till 50 % 
bonus på målspecifikation, 25 % tjänstepension samt 6 månader 
uppsägningstid. Avgångsvederlag utgår ej.

Not 3  Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 
  2009 12 31 2008 12 31
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
Aktivering av utvecklingskostnader  1 261 259 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  1 261 259 0
Utgående planenligt restvärde  1 261 259 0

Not 4   Immateriella anläggningstillgångar  
 2009 2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
Ingående anskaffningsvärden 595 247 595 247 595 247
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 595 247 595 247 595 247
    
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   
Ingående avskrivningar -391 100 -253 990 -116 880
Årets avskrivningar 
enligt plan -137 110 -137 110 -137 110
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -528 210 -391 100 -253 990
    
Utgående planenligt restvärde 67 037 204 147 341 257
   
Not 5  Inventarier  
 2009 2008 2007
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
Ingående anskaffningsvärden 254 448 189 585 167 485
Årets inköp 27 346 64 863 22 100
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 281 794 254 448 189 585

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   
Ingående avskrivningar -128 077 -73 294 -39 427
Årets avskrivningar 
enligt plan -77 699 -54 783 -33 867
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -205 776 -128 077 -73 294
    
Utgående planenligt värde 76 018 126 371 116 291
Utgående bokfört restvärde 76 018 126 371 116 291



................................................................

................................................................

................................................................

28    Memorandum 2010 Challenger Mobile

Not 6   Eget kapital 
 Aktie- Överkurs- Pågående  Balanserat Årets
 kapital fond nyemission resultat resultat
Ingående balans 2007-12-31     
Utgående balans 2008-12-31     
Ingående balans 2008-12-31 983 871 5 582 588  -1 746 874 -5 147 591
Emissioner/tillfört kapital  106 852 2 016 178   
Disposition enligt årsstämmobeslut     
Omföring av föregående års resultat       -5 147 591 5 147 591
Årets resultat         -4 990 689
Utgående balans 2009-12-31 1 090 723 7 598 766   -6 894 465 -4 990 689
     
Registrerat antal aktier fördelat på aktieslag och datum   
 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
A-aktier, st        191 430 191 430 162 858 
B-aktier, st 2 924 920 2 619 630 1 700 286

Not 8  Långfristiga skulder   
 2009 2008 2007
Förfallotid inom 1-5 år 
från balansdagen 4 535 838 2 178 168 1 834 216
 4 535 838 2 178 168 1 834 216
Inget av de långfristiga skulderna förfaller senare än 5 år efter ba-
lansdagen.    
Koncernskuld avser inlåning från bolagets ägare till en ränta om 5 %. 
Ingen säkerhet har utställts från bolaget för detta lån. 

Varav skulder till koncernföretag    
 Ränte- Förfallo 20091231 20081231
 sats, % -dag
Mundesco Invest AB 5 2010-12-31 2 670 000 0
   2 670 000 0

Not 9 Lån från aktieägare   
 Ränte- Förfallo 20091231 20081231
 sats, % -dag
Bohus Stocken 10  2010-12-31 750 000 750 000
Shinewell Holdings Ltd* 4 2010-04-01 799 999 1 299 999
Ränteskuld   249 089 128 170
   1 799 088 2 178 169
* Bolaget har ställt immateriella anläggningstillgångar som säkerhet 
för denna skuld. Bokfört värde uppgår till 1 328 296 kr.
  
UNDERSKRIFTER    
Mats Boqvist, Ordförande   
Christina Sundman Bengt Gustafsson   
Håkan Tezcanli, Verkställande Direktör

Stockholm  2010-04-20    

Min revisionsberättelse har lämnats 2010-04-20 
Daniel Forsgren    
Auktoriserad revisor FAR SRS
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Not 7   Upplysningar om aktiekapital
Förändring av aktiekapital 2006-2008       
Källa: Årsredovisningarna för 2006, 2007 och 2008.       

2006 Aktie- Pågående Reserv- Överkurs-  Balanserat Årets Summa
 kapital nyemission fond fond resultat resultat 
Ingående balans 142 857  2 357 146   -1 672 854 827 149
Disp. Fg års resultat     -1 672 854 1 672 854 0
Tecknat ej inb. Aktiekapital  1 975 460     1 975 460
Inbetalt ej reg. Aktiekapital  1 026 840     1 026 840
Årets resultat      -3 131 948 -3 131 948
Utgående balans 142 857 3 002 300 2 357 146  -1 672 854 -3 131 948 697 501
       
2007       
Ingående balans 142 857 3 002 300 2 357 146  -1 672 854 -3 131 948 697 501
Disp. Fg års resultat     -3 131 948 3 131 948 0
2006s emission       
Registrering av emission 15 812 -2 029 140  2 013 328   0
Förfallen emission, ej betald  -973 160     -973 160
Emissioner 2007       
Fondemission, ökning av kvotvärde 445 786  -445 786    0
Nyemissioner 47 645   5 178 490   5 226 135
Pågående nyemision       
Tecknat ej inbetalt aktiekapital  3 244 800     3 244 800
Emissionskostnader    -1 109 598   -1 109 598
Årets resultat      -4 935 652 -4 935 652
Utgående balans 652 100 3 244 800 1 911 360 6 082 220 -4 804 802 -4 935 652 2 150 026
       
2008       
Ingående balans 652 100 3 244 800 1 911 360 6 082 220 -4 804 802 -4 935 652 2 150 026
Disp. Fg års resultat   -1 911 360 -6 082 220 3 057 928 4 935 652 0
2007s emission       
Registrering av emission 39 270 -3 244 800  3 205 530   0
Teckning aktier, inlöen optioner 100 001      100 001
Emission 2008-10-30       
Nyemission 140 000   1 860 000   2 000 000
Teckning aktier, konvertibelt lån       
Beslut 2008-09-24 52 500   697 500   750 000
Emissionskostnader    -180 442   -180 442
Årets resultat      -5 147 591 -5 147 591
Utgående balans 983 871 0 0 5 582 588 -1 746 874 -5 147 591 -328 006
       
Kvotvärde per aktie, 0,35 kr.    
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2007
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Mobile 
Business Challenger MBC AB (publ) för år 2007-01-01 
- 2007-12-31. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala 
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revi-
sionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktig heter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 
gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som un-
derlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min 
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa 
uppmärksamhet på informationen i förvaltningsberättelsen 
vilken anger att bolaget under 2008 är i behov av ytterligare 
finansiering av verksamheten. 

Stockholm 2008-06-05
Daniel Forsgren
Auktoriserad revisor FAR SRS

revisionsberättelser

2008
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning i Mobile Bu-
siness Challenger MBC AB (publ) för år 2008-01-01 - 2008-
12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En re-
vision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisning-
en samt att utvärdera den samlade informationen i årsredo-
visningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som framgår av årsredovisningen är bolagets aktiekapital till 
mer än hälften förbrukat, kontrollbalansräkningar har upprättats.

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa 
uppmärksamhet på informationen i förvaltningsberättelsen 
vilken anger att bolaget under 2009 är i behov av ytterligare 
finansiering av verksamheten. Detta kan leda till tvivel gäl-
lande bolagets förmåga till fortsatt drift.

Stockholm 2009-06-10
Daniel Forsgren
Auktoriserad revisor FAR SRS
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2009
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning i Mobile Bu-
siness Challenger MBC AB (publ) för år 2009-01-01 - 2009-
12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En re-
vision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisning-
en samt att utvärdera den samlade informationen i årsredo-
visningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det följande är upplysningar som inte påverkar mina ut-
talanden ovan:

Som framgår av årsredovisningen är bolagets aktiekapital till 
mer än hälften förbrukat, kontrollbalansräkningar har upprättats.

Jag vill fästa uppmärksamhet på informationen i förvalt-
ningsberättelsen vilken anger att bolaget under 2009 är i 
behov av ytterligare finansiering av verksamheten. Detta kan 
leda till tvivel gällande bolagets förmåga till fortsatt drift.

Stockholm 2010-04-20
Daniel Forsgren
Auktoriserad revisor FAR SRS

Revisionsberättelserna gäller årsredovisningarna i detta 
memorandum som återges på sidorna 22-28.
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