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INvESTERARMEMORANdUM

Mål OCh vISION

CEAB har som mål att bli en marknadsledande leverantör av online-
underhållning där frågesport står i fokus. Vi har under våren 2009 
utvecklat en frågesport för Nationalencyklopedin (NE) vilket är en 
applikation som kommer bilda fundament för nästa version  av fråge-
sport som en Internettjänst.  Denna beräknas kunna lanseras hösten 
2010. Med denna nya tjänst kommer CEAB att ha möjlighet nå de 
uppsatta målen givet att man kan kapitalisera bolaget ytterligare.

STRATEgI

CEABs övergripande strategi är att liera sig med starka partners med 
bra kapitalbas, säljresurser och nätverk på flera marknader. Detta kan 
ske genom att man bolagiserar eller skapar breda projektsamarbeten 
med lämpliga aktörer på dessa marknader för bolagets produkter, 
format och plattformar.  

BAkgRUNd OCh MOTIv

Bolaget kan efter ett antal år av utveckling nu skönja en framtid med 
fortsatt fokus på de nu etablerade verksamheterna där två av dessa 
bygger på egenutvecklad och- ägd teknik. 

Den nyemission som nu genomförs om ca 2 MSEK kommer användas 
till konsolidering av de lanseringar som gjorts under 2009, en satsning 
på quizprodukten utvecklingsmässigt samt öka bolagets resurser för 
försäljning.  Med ett försiktigt begynnande kassaflöde och med fortsatt 
kontroll av bolagets kostnader bedömer styrelsen att det tillförda 
kapitalet är tillräckligt. 

STYRElSENS föRSäkRAN

Styrelsen försäkrar att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder 
för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överens-
stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Styrelsen den 4 september 2009
Community Entertainment Svenska AB (publ)

Nicklas Mattsson  ordförande
Rolf Drangel  ledamot
Deane Goltermann  ledamot
Lars Uggla  ledamot



SEpTEMBER 2009

De senaste åren har vi sett en snabb tillväxt på marknaden för spel på 
nätet. Först inom sportspel, sen casino och poker och nu senast bingo. 
Spelbranschen genererar idag enorma omsättningsvolymer och stora 
vinster. Marknaden präglas fortfarande av tillväxt men takten är i 
avtagande delvis beroende på hård konkurrens och delvis på skärpta 
krav på lagstiftning om spel på Internet. Just nu tittar flera länder i 
Europa på att införa och föreslå liknande begränsningar som USA var 
först att införa.    

Ett troligt scenario är att de länder som nu kräver skärpt lagstiftning 
kring onlinespel kommer att vilja licensiera även onlineoperatörer i 
syfte att behålla det utrymme man redan har med sina statliga spelbolag. 
Dessa licenser kan antas bli kostsamma och begränsa antalet företag 
som i framtiden kommer ha råd att skaffa och underhålla dem. 

Quiz verksamhet däremot har inte några lagliga hinder. Frågesport 
finns på alla marknader och kan därigenom vara ett bra komplement till 
CEABs andra produkter. Detta kan räknas som en klar marknadsfördel 
för CEAB. Vår bingoverksamhet kan komma att drabbas av dessa 
lagliga hinder och vi analyserar hur vi ska hantera detta möjliga 
problem om det aktualiseras.  

CEAB förvärvade i samband med förra årets notering på Aktietorget 
spelbolaget 3BWin på Malta. Vi såg under hösten 2008 att denna 
verksamhet inte skulle kunna leva upp till de förväntningar som 
förespeglades marknaden vid övertagandet. En bidragande faktor som 
kan förklara detta misslyckande är att vi underskattade de resurser som 
krävdes för att driva och marknadsföra verksamheten. Styrelsen valde 
därför att avveckla verksamheten och minska de operativa kostnaderna 
såväl i Sverige som på Malta vilket resulterat i att den i egen regi drivna 
spelverksamheten helt avvecklats till årsskiftet 2009. 

Vår vision kvarstår att genom community skapa en snabbt expanderbar 
bas för att generera intäkter från underhållning på nätet. Vår över-
tygelse är att vi kan skapa en tillväxtmotor på nätet med online 
frågesport - för oss och för våra kunder. 

Det som kvarstår av den övertagna verksamheten i 3BWin är en spel-
motor av hög kvalitet där CEAB nu använder denna tekniskt välutveck-
lade plattform till ett nytt underhållningsspel för kompisar kallat 
Lagkampen. Lagkampen är ett spel som är helt gratis för användarna 
och som finansieras genom sponsor och reklam-intäkter. 
Vi har även under 2009 etablerat det tredje produktbenet i vårt digitala 
utbud, bingo, som sker i samarbete med lokala partners i Benelux i ett 
dotterbolag Betty Bingo AB där våra påbörjade marknadsaktiviteter i 
Holland och Belgien initialt visar en svagt positiv inledande trend.  

Tekniken är nu på plats i två av våra tre ben och framförallt har vi ett 
väl sammansvetsat och kompetent team som ger oss möjlighet att föra 
ut våra idéer på marknaden.  Men vi behöver förstärka kassan med mer 
kapital för att komma i mål. Så; har Du investeringsviljan, har vi svaren 
och frågorna.

Nils-Åke Fahlén, 
Community Entertainment AB(pub)
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“vi levererar
kommersiell underhållning

i digitala kanaler”



Community Entertainment Svenska AB (publ) har sedan starten varit 
inriktad på att utveckla frågesportprodukter och format som till fullo 
utnyttjar och tillvaratar de möjligheter som Internet tillhandhåller. 
Bolaget har idag två egenutvecklade plattformar. Alla immateriella 
rättigheter och format ägs av det helägda dotterbolaget QP Games AB. 
Värdet av dessa immateriella rättigheter och mjukvarukod har i nuläget 
ett bokfört värde om ca 9,7 MSEK. Värdet representeras av de 
samlade erfarenheter som ackumulerats under genomförda pilottester 
av bolagets spel åren 2004-2009. 
 
INBjUdAN ATT TECkNA AkTIER 

Styrelsen har den 4 september beslutat, förutsatt godkännande från den 
extra bolagsstämman 7 oktober 2009, att öka bolagets aktiekapital med 
högst 2 727 213,56 kronor genom ny-emission av högst 68 180 339 
aktier och högst 68 180 339 tecknings-optioner av serie TO7. 

Vid full teckning av de 68 180 339 aktierna kommer aktiekapitalet att 
öka med 1 363 606,78 kr. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma 
att öka med anledning av utnyttjande av teckningsoptionerna är 
1 363 606,78 kronor. 

vIllkOR I kORThET 

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall med företrädesrätt 
tillkomma de som på avstämningsdagen den 14 oktober 2009 är 
registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktie-
boken. 

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) 
uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till kursen 0,03 kronor 
per Unit. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. 
Anskaffningskostnaden för aktien är 0,03 kronor, teckningsoptionen 
erhålles vederlagsfritt. 

OpTIONSvIllkOR (T07) I kORThET

Varje option ger innehavaren rätt att fram till och med 2012-12-31 
påkalla lösen av optionerna, varje option ger rätt att teckna en ny 
aktie till kursen 0,02 kronor. Efter den planerade sammanläggningen 
av aktier i bolaget kommer villkoren att ha följande lydelse: varje tiotal 
optioner ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,20 kronor

BOlAgETS AkTIE äR NOTERAd på AkTIETORgET

Bolaget har, för att se till att aktieägare och övriga aktörer på marknaden 
får korrekt och samtidig information om Bolagets 
utveckling, träffat ett avtal om informationsgivning med AktieTorget. 
Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets press-
meddelanden och rapporter genom att anmäla sig på AktieTorgets 
hemsida, www.aktietorget.se. AktieTorget är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform 
kallad MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller 
ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i bolag som är 
anslutna till AktieTorgets lista. Genom avtal med Stockholmsbörsen 
använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det 
innebär att den som vill köpa och sälja aktier anslutna till AktieTorget 
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från 
bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare, 
hem-sidor med finansiell information, på Text-TV och i dags-
tidningar.

INBjUdAN

IN
B

j
U

d
A

N

vIllkOR I SAMMANdRAg

Teckningsperiod: 19 oktober – 6 november 2009
Teckningskurs: 0,03 SEK per aktie
Uniträtter: Handel sker mellan den 19 oktober och 3 november
Likviddag: 6 november 2009


