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Nettoomsättningen uppgick till 18 tkr (105 tkr)
Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,338 tkr (-1,216 tkr)
Kassaflöde från den löpande verksamhet -2,134 tkr (- 1,622 tkr)

De två i särklass viktigaste händelserna för bolaget under perioden är de två
kundkontrakt som undertecknats. Det första blev färdigt i mars med Majan
Telecommunications LLC (som arbetar under namnet ”Renna”), en mobiloperatör
baserad i Oman. I samband med den affären slöts också ett samarbetsavtal med en
regional investmentgrupp som har för avsikt att starta nya mobiloperatörer (MVNOer)
i Mellanöstern och Nordafrika under de kommande åren. Det avtalet innebär att
Challengers produkt ska ingå i operatörernas utbud redan från första lanseringen.
Det andra avtalet tecknades i maj med Future Technologies and Concepts Caribbean
Ltd (”FTCC”) baserat i Jamaica med kunder över hela den karibiska övärlden. FTCC
skall lansera Challengers tjänst under 2010. Arbetet med att realisera båda dessa avtal
pågår för fullt.
Challenger Mobiles satsning på marknadsföring och försäljning har präglat halvåret,
bland annat har bolaget deltagit som utställare på konferenser i Europa, Asien och
Sydamerika. Vidare har bolaget skapat en ny hemsida för att förtydliga sitt erbjudande,
och har klart förbättrat sin position som ett innovativt och ledande bolag inom
segmentet mobil VoIP, ett segment som ökar kraftigt inom kommunikationsbranschen.
Bolaget har genomfört en kvittningsemission till huvudägaren samt en publik
nyemission inför noteringen på AktieTorget. Båda dessa avslutades under perioden
och bolaget har genom detta stärkt sitt kapital.

Den 7 juli noterades bolagets aktie på AktieTorget.
Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i
början av juli.
Mobile Business Challenger MBC AB (publ) 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.
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Första halvåret 2010 har präglats av en mycket tydlig satsning på försäljning och marknadsföring i
bolaget. Bolagets produkter är säljbara och eftertraktade, och intresset för mobil VoIP ökar markant.
Det mesta i branschen går vår väg:
 Datakapaciteten i de mobila näten ökar snabbt, då kunderna önskar och använder applikationer
som kräver höga överföringshastigheter,
 Applikationer i telefoner såsom iPhone och Android har gjort mobiltelefonen väldigt personlig,
 Det segment av mobiltelefoner som ökar mest i marknadsandelar och försäljning idag är s.k.
smartphones, där Challenger Mobiles produkt levereras,
 Traditionella, mera konservativa mobiltelefontillverkare såsom Nokia, Sony Ericsson och
Motorola får oerhörd konkurrens av nya tillverkare såsom HTC, Apple, LG och Samsung just
därför att de tillåter mer innovation i sina telefoner och är mer ”operatörsoberoende”,
 Bolag såsom Skype, Google och Microsoft satsar mycket kraft på denna bransch,
 Abonnenternas efterfrågan på nya, innovativa tjänster både för nöje och nytta i mobiltelefonen
ökar stadigt, mycket tack vare iPhone och Android,
 De tydliga fördelarna för abonnenter att kunna komplettera sina mobiltelefoner med mVoIP
abonnemang börjar klarna och de traditionella mobiloperatörerna måste välja att vara med eller
ligga efter.
Vi kan nu konstatera att vi gör rätt saker, på rätt sätt, och i rätt tid. Vår affärsmodell har
uppmärksammats och vi befinner oss i en fas då vi får många förfrågningar, och vi har blivit en
tydligare spelare i branschen. Nu jobbar vi med fullt fokus framåt för att säkerställa att de förfrågningar
vi får utvecklas till fler affärer, som börjar ge oss intäkter under de närmaste kvartalen. För vidare
information se vår hemsida: www.challengermobile.com

Håkan Tezcanli
Verkställande direktör
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Bolaget har under första halvåret 2010 finansierats av ägarkapital. Bolagets största utgifter under
halvåret är främst personalkostnader, då främst utvecklings- och försäljningsarbete. Den kvittningsemission bolaget genomfört till huvudägaren har inneburit markant lägre skuldsättningsgrad och har
stärkt bolagets kapital och balansräkning.
Minskningen av nettoomsättningen jämfört med föregående år beror på att bolaget under den perioden
sålde av tillgångar, vilket genererade extraordinära intäkter, innan verksamheten renodlades och den
nuvarande produkten lanserades.
Den 25 januari registrerades den riktade nyemission som genomfördes senhösten 2009 och inbringade
drygt 2,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Bolaget har under det andra kvartalet gjort en kvittningsemission till bolagets huvudägare samt
genomfört en publik nyemission, genom vilka bolaget tillförts sammanlagt ytterligare 6,4 miljoner
kronor inför marknadsnoteringen.

Under perioden har två nya kundavtal med god intjäningspotential tecknats. Arbetet med att realisera
dessa pågår. De avtalen har gett viktiga kommersiella erfarenheter som bolaget nu drar nytta av i de
pågående förhandlingarna med nya kunder.

Under perioden har en del investeringar gjorts, den största är en uppdatering av telefonisystemet som
förbättrar vårt demosystem och lösgör resurser inför våra kunders lanseringar. Främst så har tid avsatts
till uppdateringen, som färdigställd innebär bättre serverkapacitet, ny och bättre programvara samt
bättre kapacitet för samtalstrafik.
Vidare har investeringar gjorts i mjukvaruklienter till mobiltelefoner, vilket innebär att vår produkt
fungerar på de ledande operativsystemen på marknaden: iPhone, Android, Symbian och Windows
Mobile.

Se nedanstående resultaträkning.
Bolagets största aktieägare är Mundesco Invest AB, med 32,10% av kapitalet respektive 60,49% av
rösterna efter de nyss avslutade emissionerna.
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Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter

6 mån

6 mån

Jan - juni

Jan - juni

Helår

2010

2009

2009

18

105

146

566

631

1,262

Övriga externa kostnader

-1,254

-1,023

-1,824

Personalkostnader

-1,489

-816

-2,651

Aktiverat arbete för egen räkning

Avskrivningar av anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt

-197

-107

-215

-2,356

-1,210

-3,282

18

-6

-161

-2,338

-1,216

-3,443

0

0

0

-2,338

-1,216

-3,443

3,410

3,111

3,111

3,110

2,811

2,811

Resultat per aktie före utspädning

-0.75

-0.43

-1.22

Resultat per aktie efter utspädning

-0.69

-0.39

-1.11

Periodens resultat
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning,
tusental
Genomsnittligt antal aktier före utspädning,
tusental

Belopp i Tkr

30 jun

30 juni

31 dec

2010

2009

2009

1,694

755

1,328

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

70

100

76

1,764

855

1,404

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

422

317

412

1,323

916

1,539

Summa omsättningstillgångar

1,745

1,233

1,950

SUMMA TILLGÅNGAR

3,509

2,088

3,354

1,438

-1,544

-1,868

750

3,178

4,469

Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Immateriella anläggningstillgångar

1,321

454

753

3,509

2,088

3,354

50

50

50

1,500

1,500

1,500

0

1,328

1,328
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Belopp i Tkr

Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2009
Disposition enligt bolagsstämman
Pågående nyemission
Emissionskostnader

984

Ej registrerad
nyemission Överkursfond

0

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-6,894
5,583

-328

-1,216

-1,216

0

-2,527

-1,544

-4,755

-1,867

5,583
-5,583

Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2009

984

0

Ingående balans per 1 januari 2010

984

1,904

0

Registrerad nyemission

201

-1,904

4,426

2,723

3,715

0

3,715

-795

-795

Pågående nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2010

1,185

3,715

3,631

-2,338

-2,338

-7,093

1,438

Jan-juni

Jan-juni

Helår

2010

2009

2009

Nettoomsättning, Tkr

18

105

146

-2,338

-1,216

-3,443

Eget kapital, Tkr

1,438

-1,544

-1,868

Balansomslutning, Tkr

3,509

2,088

3,354

Neg

Neg

Neg

Resultat efter finansiella poster, Tkr

Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

Neg

Neg

Neg

41.0%

Neg

Neg

Medelantal anställda, st

5

5

5

Antal årsanställda vid periodens utgång, st

5

5

5

Antal aktier, tusental

3,110

2,811

2,811

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental

3,410

3,111

3,111

0.42

-0.50

-0.60

Soliditet, %

Eget kapital per aktie efter utspädning, sek
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
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Serie A (300 000 st)
Serie B (3 086 350 st)

Aktiens kvotvärde är 35 öre.
10 röster per aktie
Aktiens kvotvärde är 35 öre.
1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 3 386 350 per 30 juni 2010. Under halvåret har nyemissionen från december
2009 registrerats samt att en kvittningsemission genomförts, innebärande att skuld till den störste
ägaren om 2,7 miljoner kr har kvittats mot aktier. Under den publika nyemissionen tecknades 371 580
stycken nya aktier men de hade inte registrerats till avstämningsdatumet utan redovisas
som ”pågående nyemission”.
Vid periodens utgång finns 300 000 st utestående teckningsrätter avseende serie B till kursen 7:50.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.

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

2010-11-10
2011-02-16
2011-05-11

Delårsrapport tredje kvartalet
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport första kvartalet

Bolagets årsredovisning och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida
www.challengermobile.com
För ytterligare information kontakta
Håkan Tezcanli
Tel: 0736-790 970
Mats Boquist
Tel: 070-550 10 89

E-post: hakan.tezcanli@challengermobile.com
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 för det första halvåret 2010.

Mats Boquist
Styrelsens ordförande

Christina Sundman

Bengt Gustafsson

Henrik Jinnestrand

Håkan Tezcanli
Verkställande direktör

