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Januari – juni 2011
 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr)
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)
April – juni 2011
 Nettoomsättningen uppgick till 5 tkr (5 tkr)
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1021 tkr (-1347 tkr)
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 Challenger Mobile har tecknat avtal med mobiloperatören 3 (Hi3G Access AB) i Sverige.
Tjänsten lanserades till 3s abonnenter i Sverige den 1 juni 2011 under namnet 3Global
WiFi. Bolaget har per avstämningsdatum inte börjat fakturera för det än, varför det
inte givit påverkan på resultatet för perioden.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 Bolaget har inhämtat en extern värdering av bolagets tekniska plattform CMVoIP och
upprättat en hypotetisk kontrollbalansräkning per den 30 juni 2011 med anledning av
att bolagets aktiekapital bokföringsmässigt var till mer än hälften förbrukat. Denna
hypotetiska kontrollbalansräkning utvisade att aktiekapitalet är intakt.
VD kommentar:
Vår fokusering under första halvåret har burit frukt och tillsammans med 3 i Sverige
lanserades tjänsten 3Global WiFi den 1:a juni. Redan efter en kort tid märker vi ett klart
intresse av tjänsten hos 3s abonnenter, som framför allt använder den vid resor utanför EU,
där besparingen för abonnenten kan vara tiofaldig jämfört med internationella samtalspriser.
Bolaget driver tjänsten åt 3 och har nu blivit omskrivet i internationell telekompress.
Detta är den första tjänsten i sitt slag i Sverige och kanske Europa, från en mobiloperatör, för
att ta tillbaka intäkter till mobiloperatören, som idag går förlorade pga dyr utlandsroaming.
Detta vilket visar på att vår inslagna bana är rätt, men också att vi är tidigt ute med vårt unika
erbjudande och kan använda det till vår fördel. Vi jobbar nu med förnyad kraft på fler lika
intressanta affärsmöjligeter i Sverige och internationellt och med 3 avtalet i ryggen räknar vi
med förhöjt intresse.
Vår omsättning under perioden speglar inte avtalet med 3 utan hänförs endast till de
abonnenter som bolaget själv har i demosystemet.
Resultatet under perioden visar också på resultat av vårt fokus, där vi minskar våra förluster
med drygt 30% under perioden April-Juni jämfört med samma period 2010.

Håkan Tezcanli

Verkställande Direktör

Challenger Mobile 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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Andra kvartalet 2011
Verksamheten
Bolaget tecknade den 1 juni ett avtal med mobiloperatören 3, och samma dag lanserade denna en ny
tjänst, 3GlobalWifi, vilken 3 driver tillsammans med Challenger Mobile. Genom tjänsten kan 3s
mobiltelefonikunder köpa tre olika minutpaket med vilka de kan ringa hem till Sverige när de är
uppkopplade via Wifi var som helst i världen. Det är ännu för tidigt att utvärdera tjänstens framgång.
Avtalet har gett genomslag internationellt och bolaget har efter lanseringen fått flera intressanta
propåer från olika operatörer och andra marknadsaktörer som är intresserade att lansera liknande
tjänster. Därmed har Challenger en referenskund som öppnar dörrar för nya kunder. Vår modell innebär
att vi har kostnadsfördelar när vi kopplar på fler operatörer och därmed abonnenter till våra system.
Kassaflöde och finansiell ställning
Per den 30 juni 2011 är bolagets aktiekapital bokföringsmässigt till mer än 50% förbrukat. Bolaget har
inhämtat en extern värdering på bolagets tekniska plattform CMVoIP som utvisar ett värde om 35
miljoner kronor. Bokfört värde på tillgångarna är ca 2,2 miljoner kronor. Med beaktande av det
väsentliga övervärde som föreligger vad avser dessa tillgångar har styrelsen konstaterat att bolagets
aktiekapital är intakt.
Bolagets huvudägare Mundesco Invest har uttalat sin avsikt att finansiellt stötta bolaget. Parallellt förs
diskussioner med olika finansiärer för att hitta en mer långsiktig finansiering.
Bolaget har också börjat generera intäkter för ett pilotprojekt som just nu genomförs tillsammans med
en svensk internationell industrikoncern. Intäkterna har ännu inte gett någon större påverkan på
nettoomsättningen.
Små intäkter kommer fortfarande från bolagets testsystem som används för att testa och utvärdera
tjänsterna av egna abonnenter från olika delar av världen.
Försäljning
Avtalet och lanseringen med 3 är kvartalets stora händelse. Pilotprojektet med ett större svenskt
industriföretag som påbörjades under det första kvartalet pågår och ger ett tillskott till
nettoomsättningen, även fast det fortfarande är mindre.
Bolaget upplever att mobil IP telefoni emottages mer och mer positivt av mobiloperatörer, både på
grund av att fördelarna med tekniken blir mer kända bland användarna, samt för att olika lagförslag i
Sverige och utomlands lagts fram som inskränker rätten för operatörer att begränsa användningen av
VoIP-tjänster i egna nät. Därför letar de efter alternativa sätt att använda tekniken på, istället för att
blockera den.
Bolagets aktieägare
Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB, med 33,02 % av kapitalet och 52,30 % av rösterna.
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Antal aktier
Serie A (300 000st)
10 röster per aktie
Serie B (6 381 725 st)
1 röst per aktie

Aktiens kvotvärde är 35 öre.
Aktiens kvotvärde är 35 öre.

Totala antalet aktier är 6 681 725 per 30 juni 2011.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för finansiella risker, av
vilket det främsta är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden
och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Vidare är bolagets
försäljning beroende av den internationella konjunkturen, samt det faktum att bolaget verkar inom en
ny och känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Redovisningsprinciperna framgår i övrigt av senast avgiven årsredovisning.
Revisors granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Datum för ekonomisk rapportering
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Håkan Tezcanli, VD
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från
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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 de det andra kvartalet 2011.

Mats Boqvist
Styrelsens ordförande

Henrik Jinnestrand
Ledamot

Bengt Gustafsson
Ledamot

Håkan Tezcanli
Ledamot och Verkställande direktör
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Resultaträkningar

Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster, netto
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt

6 mån

6 mån

Jan-juni

Jan-juni

Helår

2011

2010

2010

9

10

15

378

574

1,132

-714

-1,254

-2,052

-1,599

-1,489

-3,412

-221

-197

-420

-2,147

-2,356

-4,732

0

5

-103

18

11

-2,250

-2,338

-4,721

0

0

0

-2,250

-2,338

-4,721

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

6,361

3,410

6,361

6,681

3,110

3,737

Resultat per aktie före utspädning

-0.34

-0.75

-1.26

Resultat per aktie efter utspädning

-0.35

-0.69

-0.74

30 jun

30 jun

31 dec

2011

2010

2010

2,233

1,694

2,067

29

70

39

2,262

1,764

2,106

123

422

316

72

1,323

395

195

1,745

711

2,457

3,509

2,817

1,847

Periodens resultat

Balansräkningar
Belopp i Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

-449

1,438

Långfristiga skulder

2,150

750

0

Kortfristiga skulder

756

1,321

970

2,457

3,509

2,817

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Spärrade bankmedel

50

50

50

Ställda säkerheter

0

1,500

0

Ansvarsförbindelser

0

0

0

Immateriella tillgångar

0

0

0
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Förändring av eget kapital
Belopp i Tkr

Aktiekapital

Ej
registrerad
nyemission Överkursfond

Ingående balans per 1 januari 2010

984

1,904

0

Registrerad nyemission

201

-1,904

4,426

Pågående nyemission

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

-4,755

-1,867
2,723

3,715

3,715

Emissionskostnader

-795

Periodens resultat

0

-795

-2,338

-2,338

Utgående balans per 30 juni 2010

1,185

-

3,631

-7,093

1,438

Ingående balans per 1 januari 2011

1,315

1,174

9,752

-10,393

1,848

102

-1,174

1,071

Registrering av nyemission
Emissionskostnader

-1

-46

-46

Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2011

1,417

-

10,777

-2,250

-2,250

-12,654

-449

Nyckeltal
Jan-juni

Jan-juni

Helår

2011

2010

2010

Nettoomsättning, Tkr
Resultat efter finansiella poster, Tkr

9

10

146

-2,250

-2,338

-4,721

Eget kapital , Tkr

-449

1,438

1,837

2,457

3,509

2,817

Avkastning på totalt kapital, %

Neg

Neg

Neg

Avkastning på eget kapital, %

Neg

Neg

Neg

Soliditet, %

Neg

41.0%

65.2%

6

6

6

Balansomslutning, Tkr

Medelantal anställda, st
Antal årsanställda vid periodens utgång, st

6

6

6

Antal aktier, tusental

6,682

3,110

3,758

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental

6,682

3,416

6,682

Eget kapital per aktie efter utspädning, sek

-0.06

0.42

0.27

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

