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Januari – mars 2011
 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr)
 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)
Väsentliga händelser under första kvartalet
 Emissionen som genomfördes under november 2010 registrerades hos
Bolagsverket den 17 januari 2011.
 Ett stort svenskt industribolag har inlett ett pilotprojekt med Challenger Mobile
genom vilket Challenger Mobiles lösning testas och utvärderas för
utlandstelefoni.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 Bolaget upplever en större efterfrågan och mer positiv inställning till mVoIP,
främst från operatörer, sedan det blivit allt mer vanligt förekommande.
Troligtvis har detta även påverkats av regeringens lagförslag om att förbjuda
blockering av IP-telefoni i operatörernas 3G-nät.
VD kommentar:

Bolaget har under kvartalet fokuserat på ett antal mycket intressanta affärsmöjligeter
som vi beräknar ska ge konkreta avtal under andra kvartalet 2011. IP-telefoni i
mobiltelefonen har nu tagit ordentlig fart, mycket tack vare den enorma andel smarta
telefoner som nu säljs i Sverige och världen, och som används av både privatpersoner
och företag.
Bolagets produkt kommer att kunna bidra till stora besparingar hos de företag som
har mycket utlandstelefoni samt anställda som ringer från utlandet.
Andra företag inser att produkten kan ge nya intäkter och vill vara där med den nya
tekniken. Challenger Mobile står nu mycket väl rustat för att leverera sin nyckelfärdiga
produkt och vi ser fram emot att få rapportera om detta inom en snar framtid.
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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Tredje kvartalet 2010
Verksamheten
Bolaget har under det första kvartalet fokuserat helt på försäljningen av CMVoIP. Det har lett till att
bolaget börjat leverera tjänsten till ett större svenskt industriföretag som testar och utvärderar den i ett
pilotprojekt, för att eventuellt senare använda tjänsten som sin primära utlandstelefoni.
Bolaget upplever ett ökande positivt mottagande på marknaden, framförallt från de etablerade
operatörerna, tack vare att mVoIP blivit allt mer vanligt förekommande och accepterat. Vidare påverkas
troligtvis marknadens inställning även av det regeringsförslag som lagts fram och som föreslår att
operatörerna förbjuds störa VoIP-trafik i deras egna 3G-nät.
Kassaflöde och finansiell ställning
Bolaget har under perioden finansierats av ägarkapital. Bolagets största kostnader är
personalkostnader, främst för försäljningsarbetet.
Bolaget har börjat fakturera för det pilotprojekt som just nu genomförs. Faktureringen har ännu inte
gett någon större påverkan på nettoomsättningen, men Bolaget är fulla av förhoppning att kunden
snart ska använda testsystemet i större skala än vad som hittills skett.
Övriga intäkter kommer fortfarande från bolagets testsystem, vilket inte är kommersiellt utan används
för att testa och utvärdera tjänsterna från olika delar av världen.
Emissioner
Under november 2010 genomförde Bolaget en nyemission med företräde för aktieägare. Den tecknades
till drygt 80% och registrerades hos Bolagsverket den 17 januari 2011. Efter emissionen uppgår antalet
A-aktier till 300 000 st och antalet B-aktier till 6 381 725 st, totalt antal 6 681 725 st.
Försäljning
Challenger Mobiles tjänst får ett allt bättre och lättare mottagande på marknaden. Intensiva
förhandlingar pågår nu med flera intressanta potentiella kunder, och även om inga större avtal slutits
under rapportperioden upplever bolaget att en stor efterfrågan finns och att nya genombrott inte är
långt borta. Försäljningen underlättas betydligt av att kunskaperna om fördelarna med mVoIP är mer
spridda och fler företag vill in på den snabbt växande marknaden.
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)

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

Serie B (6 381 725 st)

Totala antalet aktier är 6 681 725 per 31 mars 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 stadiga intäktsflöden
och är i stort 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

2011-08-17
2011-11-16

Delårsrapport andra kvartalet 2011
Delårsrapport tredje kvartalet 2011

Bolagets årsredovisning och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida
www.challengermobile.com
För ytterligare information kontakta:
Håkan Tezcanli
Tel 0736-790970
Mats Boquist
Tel 070-550 1089

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 första tre månaderna 2011.

Mats Boqvist
Styrelsens ordförande

Henrik Jinnestrand

Bengt Gustafsson

Håkan Tezcanli
Verkställande direktör
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Resultaträkningar

Belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3 mån

3 mån

Jan-mar

Jan-mar

Helår

2011

2010

2010

4

5

15

161

283

1,132

0

5

Övriga externa kostnader

-367

-551

-2,052

Personalkostnader

-723

-630

-3,412

Avskrivningar av anläggningstillgångar

-106

-99

-420

-1,031

-992

-4,732

Rörelseresultat
Finansiella poster, netto

-9

1

11

-1,040

-991

-4,721

0

0

0

-1,040

-991

-4,721

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

6,361

3,737

6,361

6,681

3,737

3,737

Resultat per aktie före utspädning

-0.16

-0.27

-1.26

Resultat per aktie efter utspädning

-0.16

-0.27

-0.74

31 mar

31 mar

31 dec

2011

2010

2010

2,122

1,328

2,067

39

76

39

2,161

1,404

2,106

Kortfristiga fordringar

180

310

316

Likvida medel

221

710

395

Summa omsättningstillgångar

401

1,020

711

2,562

2,424

2,817

-1,847

Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt
Periodens resultat

Balansräkningar
Belopp i Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

-799

2,321

Långfristiga skulder

-750

-4,469

0

Kortfristiga skulder

-1,013

-276

-970

-2,562

-2,424

-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

1,328

0
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Förändring av eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerad
nyemission

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2010

984

1,904

0

-4,755

-1,867

Registrerad nyemission

106

-1,904

2,335

Belopp i Tkr

Disposition enligt bolagsstämman

537

0

Periodens resultat

0

0

-991

-991

Utgående balans per 31 mars 2010

1,090

-

2,335

-5,746

-2,321

Ingående balans per 1 januari 2011

1,315

1,174

9,752

-10,404

1,837

102

-1,174

1,071

Registrering av nyemission

-1

Emissionskostnader

0

Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2011

1,417

-

10,823

-1,037

-1,037

-11,441

799

Nyckeltal
Jan-mar

Jan-mar

Helår

2011

2010

2010

Nettoomsättning, Tkr
Resultat efter finansiella poster, Tkr

4

5

146

-1,040

-991

-4,721

Eget kapital , Tkr
Balansomslutning, Tkr

799

-2,321

1,837

2,562

2,424

2,817

Neg

Neg

Neg

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

Neg

Neg

Neg

31.2%

Neg

65.2%

Medelantal anställda, st

6

6

6

Antal årsanställda vid periodens utgång, st

6

6

6

Antal aktier, tusental

6,682

3,416

3,758

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental

6,682

3,416

6,682

0.12

-0.68

0.27

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

