
Challenger Mobile AB är ett svenskt pionjärföretag inom mobil VoIP, som erbjuder företag och organisationer i hela världen en 
helhetslösning för att lansera sina egna, men av Challenger driftade, mobiltelefonitjänster.  

 

 
Januari – december 2010 

 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) 
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)  

 
Fjärde kvartalet 2010 

 Nettoomsättningen uppgick till 3 tkr (32 tkr) 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1156 tkr (-1569 tkr) 
 
Väsentliga händelser sista kvartalet 

 Extra bolagsstämma hölls den 8 oktober, där VD Håkan Tezcanli valdes in som 
styrelseledamot i bolaget och beslut fattades om att genomföra en nyemission 
med företräde för aktieägare.  

 Företrädesemissionen genomfördes under november, den tecknades till drygt 
80%, både med företräde, subsidiärt samt delvis genom kvittning.  

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 13 januari 2011.  
 
 
VD kommentar 
 
Året bestod av mycket kundbearbetning för att försöka säkra intäkter till bolaget 
baserat på vår affärsidé. Vi skrev två avtal och vi har bearbetat många olika branscher 
med vårt erbjudande. Planerna på att generera intäkter 2010 gick inte i lås och vi har 
lärt oss att det tar längre tid än initialt planerat att få operatörer att komma igång 
med tjänsten. Det tar vi nu till oss när vi planerar för 2011 och framåt. 
  
Vi har profilerat oss på mässor både i Sverige och utomlands och vi har haft väldigt 
många intressanta diskussioner med potentiella kunder som under året format vår 
produkt och kommersiella erbjudande. Efterfrågan på mobil IP telefoni ökar i samband 
med att efterfrågan på s.k. smartphones ökar och användning av internet ökar, och 
vårt huvud fokus in i 2011 är att säkra fler kontrakt som skall ge bolaget intäkter. 
Glädjande är också att det nu i februari föreslås från Regeringen att lagstifta så att 
ingen operatör får blockera IP-telefoni i sina nät. Ett steg i vår riktning!  
 
Håkan Tezcanli 
Verkställande direktör 
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Fjärde kvartalet 2010 
 

 
Kassaflöde och finansiell ställning 

Bolaget har under perioden finansierats av ägarkapital. Bolagets största kostnader är 
personalkostnader, främst för försäljningsarbetet.  

 

Minskningen i nettoomsättningen beror på att bolaget nu helt avslutat de olönsamma telefonitjänsterna 
som tidigare drivits. De avvecklades som en del i renodlingen av verksamheten, men innebär även att 

de ringa intäkter de inbringat nu inte längre finns. Detta i kombination med att bolagets nya 
affärsmodell inte ännu bringat intäkter innebär att nettoomsättningen sjunkit. De redovisade intäkterna 

härrör från bolagets testsystem ”showcase”, genom vilket systemet testas och utvärderas av användare 

över hela världen.  
 

Bolaget har genom emissionerna nu återställt hela aktiekapitalet och har heller inga långfristiga skulder.  
 

 
Emissioner 

Bolaget genomförde under november månad en nyemission med företräde för existerande ägare. I 

emissionen tecknades sammanlagt 2 923 795 B-aktier, av vilka 949 316 stycken tecknades med 
företräde, 224 479 stycken utan företräde och 1 750 000 stycken tecknades genom kvittning. Totalt 

tillfördes bolaget ca 2 500 000 kronor efter emissionskostnader. Emissionen registrerades hos 
Bolagsverket den 13 januari 2011 och redovisas därför i siffrorna nedan som pågående emission.  
 

 
Försäljning 

Challenger Mobiles tjänst har fått ett fortsatt gott mottagande på marknaden. Intensiva förhandlingar 
pågår med flera intressanta potentiella kunder, och även om inga större avtal slutits under 

rapportperioden oktober – december upplever bolaget att det finns en stor efterfrågan på bolagets 

tjänst och att nya avtal inte är långt borta.  
 

 
Investeringar 

Bolaget fortsätter att investera i utvecklingsarbete för att kunna erbjuda en spännande tjänst av hög 
kvalité som tekniskt sett ligger i framkanten.  

 

 
Bolagets aktieägare 

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB som vid årsskiftet hade 32,10% av kapitalet och 60,49% 
av rösterna. För mer utförliga ägarlistor både per årsskiftet samt efter registrerad emission hänvisas till 

nedanstående tabeller.  

 
 

Aktiekapital 
Serie A (300 000 st)  Aktiens kvotvärde är 35 öre. 

   10 röster per aktie 
Serie B (3 457 930 st)  Aktiens kvotvärde är 35 öre. 

   1 röst per aktie 

 
Totala antalet aktier är 3 757 930 per 31 december 2010.  

 
Efter årsskiftet har nyemissionen som genomfördes under november 2010 registrerats, i vilken 2 923 

795 stycken B-aktier tecknades, vilket innebär att bolaget efter denna har 300 000 stycken aktier av 

serie A och 6 381 725 stycken aktier av serie B, totalt 6 681 725 stycken aktier.   
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Insynspersoners innehav och förändring under året 

Insynsperson 
Innehav vid 
notering 

Förvärv BTA 
i nyemission 

Totalt innehav 
2010-12-31 
Aktier och BTA 

Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300,000 0 300,000 

Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 928,730 1,047,600 1,976,330 

Håkan Tezcanli 20,000 20,000 40,000 

Bengt Gustafsson (via bolag) 5,000 0 5,000 

Henrik Jinnestrand  2,000 2,000 4,000 
 

 
Ingen av de insynsregistrerade har förvärvat aktier utanför emissionen.  

 

 
Utdelningspolicy 

Någon utdelning kan inte påräknas de närmaste åren. 
 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags 

risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation. Till de viktigaste riskerna är att 
bolaget ännu saknar regelbundna intäkter och därför är beroende av tillskjutet kapital för att fortsätta 

verksamheten som planerat. Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Vidare 
verkar bolaget på en relativt ny marknad där nya händelser snabbt kan förändra läget och ny 

lagstiftning kan komma att påverka bolagets förutsättningar. Introduktionen av ny teknik och nya 

tjänster hos kunder kan ta längre än bolaget planerat. 
 

 
Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning. 
 

 
Revisors granskning 

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

 
 

Datum för ekonomisk rapportering 
 

2011-05-11   Delårsrapport första kvartalet 2011  
2011-08-17   Delårsrapport andra kvartalet 2011  

2011-11-16  Delårsrapport tredje kvartalet 2011  

2012-02-22  Bokslutskommuniké 2011  
 

Bolagsstämma kommer att hållas den 17 juni 2011 i bolagets lokaler i Kista norr om Stockholm.  
 

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från bolaget från och med den 29 april 2011.  

 
Bolagets årsredovisning och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida 

www.challengermobile.com samt från www.aktietorget.se  
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För ytterligare information kontakta: 

 

Håkan Tezcanli Tel 0736-790970 E-post hakan.tezcanli@challengermobile.com 
Mats Boquist  Tel 070-550 1089 E-post advokat.boquist@boquist-partners.se 

 
 

 

 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 

av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför 
 

 
 

 

 
 

Mats Boqvist   Henrik Jinnestrand 
Styrelsens ordförande   

 

 
 

 
 

 
Bengt Gustafsson  Håkan Tezcanli 

Verkställande direktör 
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Resultaträkningar       

      3 mån 3 mån     

      okt - dec okt - dec Helår Helår 

Belopp i Tkr     2010 2009 2010 2009 

        
 

    

Rörelsens intäkter     3 32 15 146 

Aktiverat arbete för egen räkning     212 315 1,132 1,261 

Övriga rörelseintäkter     2 
 

5 
 Övriga externa kostnader     -371 -527 -2,052 -1,824 

Personalkostnader     -996 -1,215 -3,412 -2,651 

Avskrivningar av anläggningstillgångar     -3 -54 -420 -215 

Rörelseresultat     -1,153 -1,449 -4,732 -3,283 

      
    Finansiella poster, netto     -3 -120 11 -161 

Resultat efter finansiella poster     -1,156 -1,569 -4,721 -3,444 

      
    Inkomstskatt 

 
  0 0 0 0 

Periodens resultat     -1,156 -1,569 -4,721 -3,444 

      
    

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 6,361 3,416 6,361  3,416 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, 
tusental   3,737 2,811 3,737  2,811 

Resultat per aktie före utspädning     -0.31 -0.56 -1.26 -1.23 

Resultat per aktie efter utspädning     -0.18 -0.46 -0.74 -1.01 

 Balansräkningar       

          31 dec 31 dec 

Belopp i Tkr         2010 2009 

              

TILLGÅNGAR             

Anläggningstillgångar       
  

  

Immateriella anläggningstillgångar         2,067 1,328 

Materiella anläggningstillgångar         39 76 

Summa anläggningstillgångar         2,106 1,404 

            
 Omsättningstillgångar           
 Kortfristiga fordringar         316 412 

Likvida medel         395 1,539 

Summa omsättningstillgångar         711 1,951 

            
 SUMMA TILLGÅNGAR         2,817 3,355 

            
 EGET KAPITAL OCH SKULDER           
 Eget kapital         1,847 -1,867 

Långfristiga skulder         0 4,469 

Kortfristiga skulder         970 753 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         2,817 3,355 

            
 Spärrade bankmedel         50 50 

Ställda säkerheter         0 1,500 

Ansvarsförbindelser         0 0 

Immateriella tillgångar         0  1,328 
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       Förändring av eget kapital             

Belopp i Tkr   Aktiekapital 

Ej 
registrerad 
nyemission Överkursfond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 
2010   984 1,904 0 -1,312 -3,444 -1,868 

                

Disp. Balanserat resultat         -3,444 3,444 0 

Registrering av nyemission   331 -1,904 9,752     8,179 

Ej registrerad nyemission     1,174       1,174 

Emissionskostnader       -917     -917 

Periodens resultat         
 

-4,721 -4,721 

                

Utgående balans per 31 december 2010 1,315 1,174 8,835 -4,756 -4,721 1,847 

 
 
 

Kassaflödesanalyser i sammandrag 

Belopp i Tkr             

          Helår Helår 

          2010 2009 

              

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital         -4,301 -3,131 

Förändring i rörelsekapital         144 93 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         -4,157 -3,038 
              

Kassaflöde från investeringsverksamheten         -1,132 -1,266 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         4,074 4,074 

Årets förändring i likvida medel         -1,143 -230 

Likvida medel vid periodens början         1,539 1,769 

Likvida medel vid perioden slut         396 1,539 
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Nyckeltal           
        Helår Helår 

        2010 2009 

            

Nettoomsättning, Tkr       15 146 

Resultat efter finansiella poster, Tkr       -4,721 -3,444 

Eget kapital , Tkr       1,847 -1,868 

Balansomslutning, Tkr     
 

2,817 3,355 

Avkastning på totalt kapital, %       Neg Neg 

Avkastning på eget kapital, %       Neg Neg 

Soliditet, %       65.6% Neg 

Medelantal anställda, st       6 6 

Antal årsanställda vid periodens utgång, st       6 6 

Antal aktier, tusental       3,758 2,811 

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental     6,682 3,416 

Eget kapital per aktie efter utspädning, sek       0.28 -0.55 

            

Definitioner:           

Avkastning på totalt eget kapital = rörelseresultat plus finansiella poster i % av balansomslutningen.   

Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital     

 
 
 

Aktieägare största (per 31 december 2010) 

              

    Serie A Serie B 
Andel  i % 
av kapital 

Andel i % 
av röster 

Tecknings- 
rätter 

              

Mundesco Invest AB   300,000 906,430 32.10 60.49   

Anders Hedin Invest AB     400,000 10.64 6.19   

Shinewell Holdings Ltd     380,035 10.11 5.88   

Yield AB     126,700 3.37 1.96   

Capitalbox AB     113,843 3.02 1.76   

Bohus Stocken AB     80,000 2.12 1.23   

Övriga ca 350 mindre ägare     1,450,922 38.64 22.49   

Summa   300,000 3,457,930 100.00 100.00 0 

 

Aktieägare största (efter registrerad nyemission)     
              

    Serie A Serie B 
Andel  i % 
av kapital 

Andel i % 
av röster 

Tecknings- 
rätter 

              

Mundesco Invest AB   300,000 1,906,430 33.02 52.30   

Bohus Stocken AB     830,000 12.42 8.85   

Anders Hedin Invest AB     800,000 11.97 8.53   

Shinewell Holdings Ltd     380,035 5.69 4.05   

Yield AB     126,700 1.90 1.35   

Capitalbox AB     113,843 1.70 1.21   

Övriga ca 350 mindre ägare     2,224,717 33.30 23.71   

Summa   300,000 6,381,725 100.00 100.00 0 

 


