
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.  

 

 
Januari – september 2010 

 Nettoomsättningen uppgick till 19 tkr (114 tkr) 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,536 tkr (-1,874 tkr) 
 Eget kapital per aktie 0,02 sek (-0,71 sek) 

 
Juli – september 2010  

 Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (8 tkr) 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,225 tkr (-660 tkr) 
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 Bolagets aktie noterades på AktieTorget den 7 juli.  
 Emissionen som genomfördes under våren registrerades hos Bolagsverket.  

 Sista steget i renodlingen av verksamheten har tagits i och med att en tidigare 
telefoniprodukt stängts. Det leder till minskade intäkter på kort sikt, men 
eftersom bolaget nu rensats på produkter som inte var lönsamma är det en 
relevant omfördelning av bolagets resurser. Allt fokus ligger nu på att sälja 
CMVoIP.  

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 Extra bolagsstämma hölls den 8 oktober 2010. Vid denna beslutade stämman 
att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, ett par 
mindre ändringar i bolagsordningen gjordes och VD Håkan Tezcanli valdes in 
som styrelseledamot efter Christina Sundman som avgick i augusti.  

 Den av stämman beslutade nyemissionen påbörjades. Teckningstid pågår 1-15 
november.  

 
VD kommentar: 
I detta kvartal har vi jobbat med några riktigt intressanta potentiella kunder som 
tydligt kan se nyttan i vår produkt hos sina abonnenter samt möjligheten till nya 
intäkter. Eftersom vi ligger en bra bit i framkant rent tekniskt och representerar ett 
mer kostnadsfördelaktigt, men också nytt sätt, att använda mobiltelefonen för samtal, 
dyker det upp många frågor som vi hanterar och som också lär oss hur vi på bästa 
sätt kan gå vidare mot att få flera avslut som kan generera intäkter för oss. Vi 
fokuserar nu på Norden och bolag som på ett eller annat sätt redan finns inom 
telekombranschen och därför lättast kan ta till sig ny teknik och lansera nya tjänster 
till en existerande kundbas. Vår bedömning är att det inom kort kommer att finnas 
åtminstone ett erbjudande kring mobil IP telefoni på marknaden, från en eller flera av 
dessa prospekt, baserat på Challenger Mobiles teknik.  
 

 
Håkan Tezcanli  

Verkställande direktör 

Challenger Mobile AB (publ) 
Org nr 556671-3607 

Knarrarnäsgatan 9 

SE-164 40 Kista 
Tel 0722- 458 458 

www.challengermobile.com 

info@challengermobile.com 
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Tredje kvartalet 2010 

 
Verksamheten 

Bolaget har under det tredje kvartalet kunnat fokusera alla resurser på försäljningen av CMVoIP, efter 
att de övriga, icke lönsamma produkterna stängts.  

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolaget har under perioden finansierats av ägarkapital. Bolagets största kostnader är personal-

kostnader, främst för försäljningsarbetet.  
 

Minskningen i nettoomsättningen beror på att bolaget nu helt avslutat de mindre telefonitjänster direkt 

till slutanvändare bolaget tidigare drivit. Dessa bedömdes vara alldeles för olönsamma, och för att 
renodla verksamheten har dessa nu avvecklats, vilket inneburit att de ringa intäkter de tidigare renderat 

nu inte längre finns. I kombination med att bolagets nya avtal ännu inte genererat intäkter har 
nettoomsättningen sjunkit.  

 
Under räkenskapsåret 2009 genomfördes ett omfattande sparprogram, vilket resulterade i drastiskt 

minskade kostnader. Bolagets nuvarande kostnadsmassa är den som enligt styrelsens bedömning krävs 

för att kunna upprätthålla verksamheten och åstadkomma positiva resultat.  
 

Som framgår av balansräkningen per 30 september 2010 är bolagets aktiekapital bokföringsmässigt till 
mer än hälften förbrukat. Som framgår av ovan har bolaget inlånat ytterligare ägarkapital för att 

finansiera verksamheten tillfälligt, vilket kommer att kvittas till aktier i den pågående nyemissionen. 

Med beaktande härav och den kapitalförstärkning i övrigt den pågående nyemissionen kommer att 
medföra, kommer bolagets aktiekapital att vara återställt under november månad 2010. I bolaget finns 

även ett större värde i icke-aktiverade utvecklingskostnader, bekräftade genom tidigare upprättade 
kontrollbalansräkningar, vilka tillsammans ger ett intakt aktiekapital.  

 
Emissioner 

Under det första halvåret 2010 genomförde bolaget två stycken emissioner. Den första 

kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 24 juni 2010, efter vilken antalet A-aktier 
uppgår till 300 000 stycken och antalet B-aktier uppgick till 3 086 350 stycken. Den publika nyemission 

som genomfördes inför listningen på AktieTorget registrerades hos Bolagsverket den 2 juli 2010 och 
efter den uppgår antalet B-aktier till 3 457 930 stycken. Båda dessa inbringade sammanlagt 6,4 mkr till 

bolaget. Sammanlagt uppgår antalet aktier vid rapportperiodens utgång till 3 757 930 stycken.  

 
En emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomförs under perioden 1-15 november, 

med villkoren att varje innehavd aktie ger en teckningsrätt, vilken i sin tur ger rätt att teckna en ny 
aktie för en krona.  

 
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 upplever bolaget att en stor efterfrågan finns och att nya genombrott inte är långt 

borta. Vidare fortsätter naturligtvis arbetet med lanseringen av de kundavtal som slutits under våren.  

 
Investeringar 

Under sommaren avslutades den större systemuppdatering som gjorts. Därför kan Challenger nu 
erbjuda högre kapacitet och är nu förberedda för fler kunder och ett betydligt större antal användare. I 

övrigt har inga investeringar gjorts.  

 
Bolagets aktieägare 

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB, med 32,10 % av kapitalet och 60,49 % av rösterna inför 
pågående företrädesemission.  
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Aktiekapital 
Serie A (300 000st)  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 30 september 2010.  

 

Potentiell utspädning 
Vid periodens utgång finns 300 000 st utestående teckningsrätter avseende serie B till kursen 7:50.  

 
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 

 
2011-02-16   Bokslutskommuniké 2010  
2011-05-11   Delårsrapport första kvartalet 2011 
 
 
Bolagets årsredovisning och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida 

www.challengermobile.com 
 

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 för de första nio månaderna 2010.  

 
 

 

 
Mats Boqvist   Henrik Jinnestrand 

Styrelsens ordförande   
 

 

 
 

Bengt Gustafsson  Håkan Tezcanli 
Verkställande direktör 
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Resultaträkningar 

    3 mån 3 mån 9 mån 9 mån   

    Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Helår 

Belopp i Tkr   2010 2009 2010 2009 2009 

    
   

    

Rörelsens intäkter   1 8 19 114 146 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

353 315 920 946 1,262 

Övriga externa kostnader 
 

-427 -274 -1,682 -1,296 -1,824 

Personalkostnader 
 

-928 -620 -2,417 -1,436 -2,651 

Avskrivningar av anläggningstillgångar   -220 -54 -417 -161 -215 

Rörelseresultat 
 

-1,221 -625 -3,577 -1,833 -3,282 

       Finansiella poster, netto 
 

-4 -35 14 -41 -161 

Resultat efter finansiella poster   -1,225 -660 -3,563 -1,874 -3,443 

       Inkomstskatt 

 
0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -1,225 -660 -3,563 -1,874 -3,443 

       Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 
tusental 4,058 3,111 4,058 3,111  3,111 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, 
tusental 3,758 2,811 3,758 2,811  2,811 

Resultat per aktie före utspädning 
 

-0.33 -0.23 -0.95 -0.67 -1.22 

Resultat per aktie efter utspädning 
 

-0.30 -0.21 -0.88 -0.60 -1.11 
 

 

Balansräkningar 

        30 sept 30sept 31 dec 

Belopp i Tkr       2010 2009 2009 

              

TILLGÅNGAR             

Anläggningstillgångar       
  

  

Immateriella anläggningstillgångar       1,870 1,047 1,328 

Materiella anläggningstillgångar       26 100 76 

Summa anläggningstillgångar       1,896 1,147 1,404 

            
 Omsättningstillgångar           
 Kortfristiga fordringar       217 286 412 

Likvida medel       134 165 1,539 

Summa omsättningstillgångar       351 451 1,950 

            
 SUMMA TILLGÅNGAR       2,247 1,598 3,354 

            

 EGET KAPITAL OCH SKULDER           
 Eget kapital       99 -2,202 -1,868 

Långfristiga skulder       1,250 0 0 

Kortfristiga skulder       898 3,800 5,222 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       2,247 1,598 3,354 

            
 Spärrade bankmedel       50 50 50 

Ställda säkerheter       1,500 1,500 1,500 

Immateriella anläggningstillgångar       0 1,047 1,328 
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Förändring av eget kapital 

Belopp i Tkr   Aktiekapital 

Ej 
registrerad 
nyemission Överkursfond 

Balanserat 
resultat 

Summa 
eget kapital 

              

Ingående balans per 1 januari 
2009   984 0 5,583 -6,894 -328 

Disposition enligt bolagsstämman       -5,583 5,583   

Registrering av nyemission             

Periodens resultat         -1,874 -1,874 

              

Utgående balans per 30 september 2009 984 - 0 -3,185 -2,202 

              

Ingående balans per 1 januari 
2010   984 1,904 0 -4,755 -1,867 

Registrering av nyemission   331 -1,904 8,002   6,429 

Pågående nyemission       0   0 

Emissionskostnader       -900   -900 

Periodens resultat         -3,563 -3,563 

              

Utgående balans per 30 september 2010 1,315 0 7,102 -8,318 99 
 

 
 
 
 

Nyckeltal 
      Jan-sept Jan-sept Helår 

      2010 2009 2009 

            

Nettoomsättning, Tkr     19 114 146 

Resultat efter finansiella poster, Tkr     -3,563 -1,874 -3,443 

Eget kapital , Tkr     99 -2,202 -1,868 

Balansomslutning, Tkr     2,247 1,598 3,354 

Avkastning på totalt kapital, %     Neg Neg Neg 

Avkastning på eget kapital, %     Neg Neg Neg 

Soliditet, %     4.4% Neg Neg 

Medelantal anställda, st     6 6 6 

Antal årsanställda vid periodens utgång, st     6 6 6 

Antal aktier, tusental     3,758 2,811 2,811 

Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental   4,058 3,111 3,111 

Eget kapital per aktie efter utspädning, sek     0.02 -0.71 -0.60 

            

Definitioner:           

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

Avkastning på eget kapital = resulta efter finansiella psoter i % av justerat eget kapital     
 

 
    

    
 
 
 


