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GENERELL INFORMATION 
 

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 

Teckningskurs: 0,22 kronor per aktie 

Teckningstid: 21 februari 2017 till och 

med den 9 mars 2017 

Antal erbjudna B-aktier: 53 662 524 

Emissionsbelopp: 11,8 Mkr 

Bolagsvärdering, pre money: 23,6 

Mkr 

 

Styrelsen har med stöd av det 

bemyndigande som gavs på den 

bolagsstämma som hölls den 29 juni 

2016 i Challenger Mobile AB (publ) 

beslutat att genomföra en nyemission 

av aktier. Nyemissionen omfattar 

maximalt 53 662 524 B-aktier som 

erbjuds till kursen 0,22 kronor. 

Sammantaget väntas en fulltecknad 

nyemission inbringa 11,8 Mkr före 

emissionskostnader, vilka uppskattas 

uppgå till 0,6 MSEK varav ersättning 

för garantiåtaganden uppgår till 

omkring 0,45 MSEK. Mundesco har 

åtagit sig att teckna upp till 60%, eller 

motsvarande 7,1 Mkr, av 

emissionsbeloppet. Merparten av detta 

åtagande kvittas i det fallet mot 

skulder. Garantiersättningen kommer 

att kvittas mot nya aktier på samma 

villkor som nyemissionen görs på. 

 

Besked om eventuell tilldelning av 

aktier, tecknade utan företrädesrätt, 

lämnas genom översändande av 

tilldelningsbesked i form av en 

avräkningsnota. Likvid ska erläggas 

senast tre (3) bankdagar efter 

utfärdandet av avräkningsnotan. 

 

 

Detta memorandum har upprättats med 

anledning av den förestående 

nyemissionen i Challenger Mobile AB 

(publ) (”Challenge ”)(O g n  556671-

3607). Challenger och Bolaget används 

på ett flertal ställen i detta 

memorandum, med vilket avses 

Challenger Mobile AB (publ). 

Aktieägare, övriga aktörer på 

aktiemarknaden och allmänheten kan 

kostnadsfritt prenumerera på bolagets 

pressmeddelanden och ekonomiska 

rapporter genom Challengers hemsida 

www.challengermobile.se. 

All information som lämnas i 

memorandumet bör noga övervägas. 

Vänligen notera särskilt att detta 

memorandum endast är en 

sammanfattande beskrivning av 

bolagets verksamhet och ställning. 

Informationen i dokumentet avses ej 

vara fullständig eller uttömmande och 

aktieägare och investerare avråds från 

att basera sina investeringsbeslut 

enbart på den information som 

framkommer i detta. 

Memorandumet riktar sig inte, direkt 

eller indirekt, till sådana personer vars 

eventuella förvärv av aktier i Challenger 

förutsätter ytterligare memorandum, 

registrerings- eller andra åtgärder än 

som följer av svensk rätt. Detta 

memorandum får inte distribueras i 

eller till land där distributionen av 

memorandumet förutsätter ytterligare 

registrerings- eller andra åtgärder än 

sådana som följer av svensk rätt eller 

strider mot tillämpliga bestämmelser i 

sådant land. Varken bolagets nuvarande 

aktier eller de nya aktierna har 

registrerats eller kommer att registreras 

inom överskådlig framtid enligt United 

States Securities Act från 1933 eller 

tillämplig lag i annat land och 

memorandumet riktar sig inte till 

aktieägare med hemvist i USA, 

Australien, Japan, Nya Zeeland, 

Sydafrika eller Kanada, eller med 

hemvist i något annat land där 

distribution eller offentliggörande av 

memorandumet strider mot tillämpliga 

lagar eller regler eller förutsätter 

ytterligare investeringsmemorandum, 

registreringar eller andra åtgärder än de 

krav som följer av svensk lag.  

För detta memorandum gäller svensk 

lag. Tvist på grund av innehållet i detta 

memorandum skall avgöras enligt 

svensk lag och av svensk domstol 

exklusivt. Detta memorandum har ej 

registrerats hos Finansinspektionen i 

enlighet med bestämmelserna i 2 kap 

25-26 § lagen (1991:980) om handel 

med finansiella instrument samt 

Kommissionens förordning (EG) nr 

809/2004. 

Handlingar som bolagets 

bolagsordning, årsredovisningar eller 

utlåtanden som till någon del ingår eller 

hänvisas till i detta memorandum, finns 

tillgängliga för inspektion på bolagets 

huvudkontor med adress Challenger 

Mobile AB (publ) Isafjordsgatan 39 B, 

164 40 Kista. Handlingarna finns även 

tillgängliga i elektroniskt format på 

bolagets hemsida 

www.challengermobile.se. Om 

aktieägare eller tänkbara investerare 

önskar ta del av dessa handlingar i 

pappersformat, vänligen kontakta 

bolaget på telefonnummer 0722-

458458. 

UTTALANDEN OCH 

BEDÖMNINGAR OM 

FRAMTIDEN 
Detta memorandum innehåller 

uttalanden och bedömningar av 

framtidsinriktad karaktär som 

återspeglar styrelsens nuvarande 

uppfattning och bedömning om 

framtida tänkbara händelser och 

  nan  ell utveckl ng. O  en ”av e ”, 

”be öme ”, ” ö v nta ”, ” kall”, 

” ö ut e ”, ”plane a ”, ”p ogno t  e a ”, 

”an e ”, ”bo  e” och l knan e utt yck 

anger att informationen i fråga handlar 

om framtidsinriktade uttalanden och 

bedömningar. 

Även om bolaget anser att gjorda 

uttalanden och bedömningar om 

framtidsinriktad information är rimliga, 

kan inga garantier lämnas att dessa 

uttalanden och bedömningar kommer 

att infrias. Framtidsinriktade uttalanden 

och bedömningar uttrycker endast 

bolagets antaganden vid tidpunkten för 

memorandumets offentliggörande. 

Läsaren uppmanas att ta del av den 

samlade informationen i 

memorandumet och samtidigt ha i 

åtanke att bolagets framtida utveckling, 

resultat och framgång kan skilja sig 

väsentligt från bolagets nuvarande 

uttalanden och bedömningar. Bolaget 

gör inga utfästelser att offentligt 

uppdatera eller revidera 

http://www.challengermobile.com/
http://www.challengermobile.com/


framtidsinriktade uttalanden och 

bedömningar till följd av ny 

information, framtida händelser eller 

annat utöver vad som krävs enligt lag. 

INFORMATION FRÅN TREDJE 

PART 
Detta memorandum innehåller 

information om Challengers marknad 

och bransch inklusive historisk 

marknadsinformation och 

branschprognoser. Bolaget har hämtat 

denna information från ett flertal källor, 

bland annat branschorganisationer, 

branschpublikationer, 

marknadsundersökningar från tredje 

part och allmänt tillgänglig information, 

exempelvis Internet. Varken bolaget, 

styrelsen, ledande befattningshavare 

eller bolagets huvudaktieägare 

garanterar att informationen från dessa 

källor är korrekt. I synnerhet skall 

påpekas att marknadsprognoser i olika 

former är förenade med stor osäkerhet 

och att inga garantier kan lämnas att 

sådana prognoser kommer att infrias. 

Bolaget försäkrar att den information 

från tredje man som förekommer i 

detta informationsmemorandum, såvitt 

bolaget känner till och genom 

jämförelse med annan information som 

offentliggjorts av berörd tredje man, har 

återgivits korrekt och att inga uppgifter 

har utelämnats på ett sätt som skulle 

göra den återgivna informationen 

felaktig eller missvisande. 

Utöver information från utomstående, 

sammanställer även Challenger viss 

marknadsinformation baserad på 

branschaktörer och andra aktörer som 

tillhandahåller analytiskt information. 

Challenger interna 

marknadsundersökningar och 

bedömningar har ej verifierats av 

oberoende experter och bolaget kan 

inte garantera att en tredje part eller 

någon av Challenger konkurrenter som 

använder andra metoder för 

datainsamling, analyser och 

beräkningar av marknadsdata, kommer 

att erhålla eller generera samma 

resultat. 

DEFINITIONER 
I detta memorandum gäller följande 

definitioner om inget annat anges: Med 

”Bolaget” elle  ”Challenge ” av e  

Challenger Mobile AB (publ) med 

organisationsnummer 556671-3607. 

ÖVRIGT 
Varje beslut om att investera i de aktier 

som erbjuds i detta Bolag skall grunda 

sig på en bedömning av 

memorandumet i sin helhet. En 

investerare som väcker talan vid 

domstol med anledning av uppgifterna 

i detta memorandum kan bli tvungen 

att svara för kostnaderna för 

översättning av memorandumet. En 

person får göras ansvarig för uppgifter 

som ingår i eller saknas i 

sammanfattningen eller en översättning 

av den bara om sammanfattningen eller 

översättningen är vilseledande eller 

felaktig i förhållande till de andra 

delarna i memorandumet. Styrelsen, 

som ansvarar för detta memorandum 

har vidtagit rimliga åtgärder för att 

säkerställa att den information som 

lämnas enligt dess uppfattning 

överensstämmer med fakta och att 

ingenting utelämnats som med 

sannolikhet kan påverka bedömningen 

av Bolaget. 

UNDANTAG FRÅN 

PROSPEKTSKYLDIGHET 
Detta memorandum har inte granskats 

och godkänts av Finansinspektionen. 

Detta memorandum skall till stora delar 

innehålla samma information som ett 

prospekt som upprättas och granskas 

av Finansinspektionen när en aktie tas 

upp till handel på en reglerad 

marknadsplats. 

DISTRIBUTIONSOMRÅDE 
Erbjudandet enligt detta memorandum 

riktar sig inte till personer vars 

deltagande förutsätter prospekt, 

erbjudandehandlingar, registrerings- 

eller andra åtgärder än sådana som 

följer av svensk rätt. Memorandumet får 

inte distribueras till eller inom något 

land där distributionen kräver prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än 

sådana som följer av svensk rätt eller 

strider mot lag eller andra regler. 

Anmälan om teckning av aktier i strid 

med ovanstående kan komma att anses 

vara ogiltig. 

På grund av restriktioner i 

värdepapperslagstiftningen i USA, 

Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 

Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer 

inga teckningsrätter att erbjudas 

innehavare med registrerade adresser i 

något av dessa länder. I enlighet 

därmed riktas inget erbjudande att 

teckna aktier i Challenger Mobile AB 

(publ) till aktieägare i dessa länder. 

UTTALANDEN OM 

FRAMTIDEN 
Uttalanden om framtiden och övriga 

framtida förhållanden i detta 

memorandum återspeglar styrelsens 

nuvarande syn avseende framtida 

händelser och finansiella utveckling. 

Framåtriktade uttalanden uttrycker 

endast de bedömningar och 

antaganden som styrelsen gör vid 

tidpunkten för memorandumet. Dessa 

uttalanden är väl genomarbetade, men 

läsaren uppmärksammas på att dessa, 

såsom alla framtidsbedömningar, är 

förenade med osäkerhet. 

STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Memorandumet har upprättats av 

Challenger Mobiles ABs (publ) styrelse 

med anledning av den förestående 

nyemissionen Styrelsen för Challenger 

är ansvarig för innehållet i 

memorandumet. Härmed försäkras att 

styrelsen vidtagit alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa 

att uppgifterna i memorandumet, såvitt 

styrelsen känner till, överensstämmer 

med faktiska förhållanden och 

ingenting är utlämnat, som skulle kunna 

påverka memorandumets innebörd. 

Bolagets revisorer har inte granskat den 

information som lämnas i föreliggande 

memorandum. 

Kista februari 2017 
Challenger Mobile AB (publ) 

 

 

Mats Boquist 

Styrelsens ordförande 

Tomas Ringström 

Styrelseledamot 

Johan Meijer 

Styrelseledamot och Verkställande direktör 
   



RISKFAKTORER 
 

Ägandet av aktier innebär alltid en 

risk. Följande riskfaktorer, andra 

risker och osäkerheter som nämns i 

detta memorandum kan påverka 

bolaget negativt. Riskfaktorerna är 

inte listade i prioritetsordning. 

Ytterligare riskfaktorer som är 

okända i dagsläget kan också ha en 

stor påverkan på bolagets 

verksamhet. En omfattande 

utvärdering måste därför ta hänsyn 

till dessa riskfaktorer samt inkludera 

övrig information som nämns i 

memorandumet likväl en generell 

omvärldsanalys. 

I den följande övergripande 

redogörelsen beskrivs styrelsen och 

VD:s bedömningar av riskfaktorer 

som skulle kunna påverka Bolagets 

verksamhet och framtidsutsikter. 

Riskfaktorerna är beskrivna utan 

inbördes rangordning och gör ej 

anspråk på att vara heltäckande. 

Utöver de risker som anges bör 

investerare även noggrant beakta 

övrig information i detta 

memorandum. 

Ett antal riskfaktorer kan ha en 

negativ inverkan på verksamheten i 

Challenger Mobile. Det är därför av 

stor vikt att beakta relevanta risker 

vid sidan av Bolagets 

tillväxtmöjligheter. Andra risker är 

förenade med de värdepapper som 

genom detta dokument erbjuds till 

försäljning. Nedan beskrivs 

riskfaktorer utan inbördes ordning 

och utan anspråk på att vara 

heltäckande. Samtliga riskfaktorer 

kan av naturliga skäl inte beskrivas 

utan att en samlad utvärdering av 

övrig information i dokumentet 

tillsammans med en allmän 

omvärldsbedömning har gjorts. 

RISKER RELATERADE 

TILL BOLAGETS 

VERKSAMHET 
MARKNADSRISK 
Challenger verkar på en marknad 

under dynamisk utveckling. 

Efterfrågan på internetbaserad 

mobiltelefoni ökar starkt, men 

teknikens långsiktiga varaktighet 

kan vara osäker. Även om 

marknaden idag visar snabb tillväxt, 

kan fortsatt tillväxt ske i en 

långsammare takt än förväntat, 

med reducerade eller uteblivna 

vinster för Bolaget som en tänkbar 

konsekvens. 

PERSONALRISK 
Challenger är beroende av att 

rekrytera och behålla 

nyckelpersoner inom teknik, 

ledning och styrelse. För en 

fungerande produktutveckling och 

systemhantering är det avgörande 

att bolaget har en effektiv 

organisation för marknadsföring 

och försäljning samt tillgång till 

skickliga tekniker. Det finns inga 

garantier för att Bolaget kan 

rekrytera, behålla eller ersätta 

personer med nödvändig 

kompetens, vilket kan medföra risk 

att Bolaget kommer i svårigheter att 

leverera enligt utfästelser eller att 

bibehålla konkurrensfördelar. 

 

EKONOMISK RISK 
Bolaget uppvisar kapitalbehov 

under tillväxtperioden. Skulle 

förestående kapitalanskaffning ej 

lyckas helt eller delvis, kan detta 

kräva förändringar av strategi och 

organisation. Eftersom bolaget 

tidigare har gått med förlust och 

den framtida lönsamheten är osäker 

är en investering i Challenger 

Mobiles aktier förenad med hög 

risk. Om Bolaget inte lyckas leverera 

tjänster/produkter och attrahera 

nya kunder kan möjligheten att 

generera vinster till aktieägarna 

utebli. Det föreligger även risk att 

hela eller delar av investerat kapital 

kan förloras. 

UTDELNING 
Challenger Mobile har hittills ännu 

inte lämnat utdelning och förväntas 

inte heller lämna utdelning inom de 

närmaste åren. Bolagets styrelse har 

för närvarande för avsikt att behålla 

eventuella framtida vinstmedel för 

att finansiera utveckling och tillväxt. 

VALUTARISKER 
Bolagets inköp och intäkter sker till 

stor del från utländska leverantörer 

respektive kunder. Framtida 

fluktuationer i utländsk valuta kan 

innebära ökade kostnader och 

därmed försämra bolagets resultat. 

Valutakursförändringar kan komma 

att påverka bolagets resultat såväl 

positivt som negativt. 

KONKURRENSRISK 
Marknaden för mobil IP-telefoni är 

ännu ung, varför konkurrensen 

inom detta område bedöms 

fortsätta öka de närmaste åren. 

Även om styrelsen för Challenger 

Mobile anser att bolaget har ett 

försprång för närvarande, är det 

ingen garanti för att bolaget ska 

lyckas behålla denna position. 

POLITISK RISK 
    a teleope atö e  ha  utt yckt 

bet nkl ghete  öve  att  ö t amtal 

v a  nte net komme  att ta en 

v  an e an el av ma kna en  ö  

b  e  a ta och mob la 

tele on amtal.  et ha   ven 

 ö ekomm t p t yckn nga  mot 

pol t  ka  n tan e   ö  att  n ö a 

beg  n an e lag t  tn ng mot  o  . 

 et kan  nte ute luta  att  e  a 

akt v tete      gehö  p  v   a lokala 

ma kna e , me   ö  Bolaget 

o ö  elakt ga  egel n   nga   om 

 öl  . 

TEKNISK RISK OCH 

PATENT 
Den tekniska utvecklingen inom 

internet och telekommunikation 

pågår ständigt. Lyckas inte bolaget 

hålla sin tekniska nivå och möta 

utmaningarna kan det inverka 

negativt på bolagets 

intjäningsförmåga. 

Inga patenträttigheter finns, vilket 

har varit en medveten strategi, då 



branschens utveckling fortgår i hög 

takt. Kostnaderna för ansökan och 

vidmakthållande av patent bedöms 

vara alltför höga. Dessutom bör 

bolaget ha resurser att försvara sina 

patent vid ett intrång, vilket inte har 

setts som möjligt. Styrelsen 

bedömning är att bolagets tekniska 

lösningar i sin helhet är så 

komplexa att utveckla på nytt att 

bolaget har ett marknadsförsprång 

före konkurrenter som vill kopiera 

bolagets tekniska system. Det 

föreligger dock risk för att 

konkurrenter med stora resurser 

kan plagiera Bolagets tekniska 

lösningar, med ofördelaktiga 

effekter på Bolagets ställning och 

kommersiella förutsättningar som 

följd. 

KONJUNKTURKÄNSLIGHET 
Den globala konjunkturen kan 

påverka den allmänna efterfrågan 

på mobiltjänster och därmed även 

för bolagets tjänster. En svag 

konjunktur i Sverige eller 

internationellt kan komma att 

medföra lägre marknadstillväxt än 

vad som förväntas, med fördröjd 

eller utebliven 

lönsamhetsutveckling hos Bolaget 

som en tänkbar konsekvens. 

FRAMTIDA 

KAPITALBEHOV 
Challenger Mobiles verksamhet kan 

även framöver komma att behöva 

tillföras finansiella resurser för att 

Bolaget skall kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Detta 

innebär att ytterligare ägarkapital 

eller andra former av finansiering 

kan komma att erfordras för att 

bolaget skall kunna utvecklas i 

enlighet med nuvarande plan. 

Challenger Mobiles möjlighet att 

tillgodose framtida kapitalbehov är 

på lång sikt i hög grad beroende av 

hur bolaget lyckas med satsningen 

på marknadsföring och försäljning, 

hur efterfrågan på bolagets tjänster 

utvecklas och förmåga att hantera 

ytterligare volymer. Om ytterligare 

kapital erhålls genom nyemission av 

aktier utan företrädesrätt för 

befintliga aktieägare, kommer 

befintliga aktieägares innehav att 

spädas ut. Det finns heller ingen 

garanti för att eventuellt ytterligare 

erforderligt kapital kan anskaffas 

eller erhållas på för Challenger 

Mobile och aktieägarna rimliga 

villkor. Om ytterligare kapital inte 

kan erhållas kan bolaget behöva 

begränsa, omstrukturera eller 

upphöra med sin verksamhet. 

FINANSIERING 
Styrelsen bedömer att det befintliga 

rörelsekapitalet inte är tillräckligt för 

att täcka det kapitalbehov som 

Challenger Mobile har vid 

upprättandet av detta 

memorandum. Det finns efter 

genomförd företrädesemission 

ingen garanti för att ytterligare 

framtida kapitalbehov inte kan 

uppstå. Bolagets möjlighet att 

tillgodose framtida kapital behov är 

i hög grad beroende av 

försäljningsframgångar. Det är inte 

säkert att bolaget kommer att 

kunna anskaffa nödvändigt kapital, 

om behov skulle uppstå, även om 

utvecklingen är positiv. Härvid är 

även det allmänna marknadsläget 

för tillförsel av riskkapital av stor 

betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISKER RELATERADE 

TILL AKTIEINNEHAVET 
KURSRISK 
En potentiell investerare bör vara 

införstådd med att en investering är 

förknippad med risk och att det inte 

finns några garantier för att 

aktiekursen kommer att ha en 

positiv utveckling. Aktiekursens 

utveckling är beroende av en rad 

faktorer utöver utvecklingen av 

bolagets verksamhet och som står 

utanför bolagets kontroll. Det 

föreligger således risk att en 

investerare vid avyttringstillfället 

gör en kapitalförlust. 

RISKER RELATERADE TILL 

TECKNINGSRÄTTERNA I 

CHALLENGER 
Om en akt e ga e  nte utnytt a    na 

teckn ng   tte   ö  teckn ng av nya 

akt e  genom betaln ng elle    l e  

  na teckn ng   tte , komme  v   et 

p  teckn ng   tte na att g   ö lo at 

utan kompen at on.  nnehava e av 

teckn ng   tte  och   nan  ella 

mellanh n e  m  te     ö   e t ll 

att alla  n t ukt one  av een e 

utnytt an e av teckn ng   tte    

avsnittet. 

Om en akt e ga e  nte utnytt a    na 

teckn ng   tte  komme   e  utom 

 enne  p opo t onella  gan e och 

 ö tan el   Challenge  att m n ka i 

motsvarande grad. 

RISKER RELATERADE TILL 

HANDEL MED 

TECKNINGSRÄTTER 
Challengers avsikt är att 

teckningsrätterna skall handlas på 

AktieTorget. Det kan inte garanteras 

att handeln med teckningsrätter 

kommer att vara tillräckligt likvid 

under handelsperioden. 

Kursutvecklingen på 

teckningsrätterna kan komma att 

påverkas av många faktorer, bland 

annat kursutvecklingen för 

Challengers aktier, men kan även bli 

föremål för betydligt större 

kurssvängningar än utgivna aktier. 

RISK FÖR UTSPÄDNING 

VID FRAMTIDA 

NYEMISSIONER 
 ö utom  en be luta e 

 ö et   e em    onen av nya akt e  

ha  Challenge   ö  n  va an e  nga 

konk eta plane  p  att genom ö a 

ytterligare nyemissioner av aktier. 

Trots detta kan Challenger i 

framtiden komma att besluta om 

nyemission av ytterligare akt e   ö  

att an ka  a ytte l ga e kap tal.  lla 

   ana ytte l ga e e b u an en kan 

m n ka  et p opo t onella  gan et 

och  ö tan elen  ö   nnehava e av 

akt e    Challenge   amt v n t pe  

akt e.  n eventuell nyem    on kan 

   t ll    en negat v e  ekt p  

aktiernas marknadspris. 



LIKVIDITETSRISK 
Bolaget  akt e    l  ta  p  

 kt eto get.  et  nneb   mö l ghet 

t ll han el   akt en.    me    nn  

 ven en    k att l kv   teten   akt en 

kan variera kraftigt. Historiskt har 

likviditeten i Challenger Mobile-

akt en va  t  vag.  et     nte mö l gt 

att  ö ut e hu   nve te a na  

 nt e  e  ö  Bolaget  akt e  n  a  

öve  t  en. Om en akt v och l kv   

han el  nte utveckla  kan  et 

 nneb  a  v   ghete  att   l a  tö  e 

po te   nom en  n v t   pe  o , 

utan att p   et   akt en p ve ka  

negat vt  ö  akt e ga na. 

ÄGARE MED BETYDANDE 

INFLYTANDE 
Även efter fullföljandet av denna 

nyemission kommer ett fåtal av 

bolagets aktieägare att äga en 

väsentlig andel av samtliga 

utestående aktier. Följaktligen har 

dessa aktieägare, var för sig eller 

tillsammans, möjlighet att utöva ett 

väsentligt inflytande på alla ärenden 

som kräver godkännande av 

aktieägarna, däribland utnämning 

och avsättning av styrelseledamöter 

och eventuella förslag till fusioner, 

konsolidering eller försäljning av 

samtliga eller i stort sett alla 

Challenger Mobile tillgångar samt 

andra företagstransaktioner. Denna 

ägarkoncentration gäller Mundesco 

Invest vilka innehar de röststarka A-

aktierna. Detta kan vara till nackdel 

för andra aktieägare vilka har andra 

intressen än huvudägarna. 

Exempelvis kan en huvudägare 

fördröja eller förhindra ett förvärv 

eller en fusion även om 

transaktionen skulle gynna övriga 

aktieägare. 

EJ SÄKERSTÄLLDA 

TECKNINGSFÖRBINDELSER 

OCH 

EMISSIONSGARANTIER 
Bolaget har teckningsförbindelse 

från huvudägaren om 60% av 

emissionslikviden samt skriftligen 

avtalat om emissionsgaranti med 

Capensor Capital AB. (se avsnittet 

”Teckn ng  ö b n el e  och 

ga ant  tagan en”). 

Beloppet för garantin har inte 

säkerställts via förhandstransaktion, 

bankgaranti, pant/inteckningar eller 

liknande. Även 

teckningsförbindelser har lämnats 

på förhand. I det fall en eller flera av 

de som lämnat garantiåtagande 

eller teckningsförbindelse inte 

skulle fullgöra avtalat åtagande 

skulle det negativt kunna påverka 

emissionsutfallet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN OCH 

FRAMTIDA KAPITALBEHOV 
 

Föreliggande nyemission 

genomförs i syfte att tillföra Bolaget 

rörelsekapital. Kapitalet kommer att 

användas till att (1) stärka bolagets 

balansräkning och underlätta 

framtida affärer, (2) lösa kortfristig 

finansiering, samt (3) skapa 

ekonomiskt utrymme för fortsatt 

drift till dess bolagets verksamhet 

är kassapositiv. 

Under januari 2017 kunde styrelsen 

för Challenger Mobile AB (publ) 

kommunicera att koncernen 

lanserat med två olika operatörer i 

Oman. Renna Mobile, en fristående 

operatör i Omantels mobilnät, kom 

i januari 2017 att bli den första 

operatören som lanserade en mobil 

VoIP-tjänst baserad på Challenger 

Mobiles installation i Oman. 

Tjänsten erbjuds med Android-

appen Renna Talk som finns 

tillgänglig på Google Play. Appen 

Renna Talk erbjuder billigare samtal 

till utlandet och riktar sig i första 

hand till personer med nära och 

kära utanför Oman. Med Appen 

hoppas operatören kunna attrahera 

ännu flera kunder att välja just 

Renna Mobile. Till en början erbjuds 

attraktiva minutpaket till 

Bangladesh, Indien och Pakistan för 

att locka den stora andelen 

migrantarbetare från just dessa 

länder. Att ringa med Renna Talk 

innebär en halverad samtalskostnad 

jämfört med de billigaste 

samtalspaketen hos operatören 

sedan tidigare. 

FRiENDi mobile, Virgin Mobile MEA 

företaget, blev i januari 2017 det 

andra företaget som lanserade en 

mobil VoIP-tjänst baserad på 

Challenger Mobiles installation i 

Oman. FRiENDi mobile har döpt sin 

VoIP-tjänst till FRiENDi VoIP. Med 

tjänsten får kunderna tillgång till 

bättre priser till 209 länder runt om 

i världen. 

Challengers affärsmodell bygger på 

långsiktiga relationer med 

kundföretagen där kopplade 

samtalsminuter är grunden till 

intäkterna. Bolaget tar betalt per 

kopplad samtalsminut med 

systemen och fakturerar kund 

månadsvis. Med de nya 

lanseringarna når Challenger fler 

slutkunder som får möjlighet att 

kommunicera effektivare än 

tidigare. 

När Challenger Mobile nu har 

lansering på plats med två kunder 

bedömer styrelsen att det kommer 

att gå lättare att bearbeta andra 

potentiella samarbetspartners. För 

detta ändamål krävs emellertid 

finansiering samtidigt som det 

kommer att behövas en kassa för 

att kunna driva verksamheten i 

Oman. Av denna anledning har 

styrelsen valt att utnyttja sitt 

bemyndigande från bolagsstämman 

den 29 juni 2016 för att genomföra 

denna nyemission. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i 

detta memorandum, vilket 

upprättats av styrelsen i Challenger 

Norden AB (publ) med anledning av 

förestående emission. Styrelsen för 

Challenger Mobile AB (publ) är 

ansvarig för informationen i 

Memorandumet. Härmed försäkras 

att, såvitt styrelsen känner till, 

uppgifterna i Memorandumet är 

riktiga och överensstämmer med 

faktiska förhållanden och att 

ingenting är utelämnat som skulle 

kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm i februari 2017 
Styrelsen i Challenger Mobile AB 

(publ) 

INBJUDAN TILL TECKNING 

AV AKTIER 
Den 6 februari 2017 beslutade 

styrelsen i Challenger Mobile, i kraft 

av bemyndigande avgivet v   

bolag  t mma  en  9  un    16 att 

genom ö a en nyem    on me  

 ö et   e   tt  ö  be  ntl ga 

akt e ga e. 

   me   nb u     ,   enl ghet me  

villkoren i detta memorandum, att 

teckna aktier i Challenger Mobile. 

Vid fulltecknad emission kommer 

akt ekap talet att öka  me    8 5 

 69,   k ono ,    n 5 69  1 8, 9 

k ono  t ll 8 5 5   7,67  k ono , 

och antalet akt e  komme  att öka  

me  5  66  5   akt e ,    n 1 7   5 

048 aktier till 160 987 572 aktier. 

Samtliga nyemitterade aktier 

kommer att vara av serie B. 

Teckn ng t  en löpe     n och me  

den 21 februari 2017 till och med 

den 9 mars 2017. 

 

 

 

 



VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Den 6 februari 2017 beslutade 

styrelsen i Challenger Mobile AB 

(org.nr 556671-3607), med stöd av 

bemyndigande från årsstämman 

den 29 juni 2016, att genomföra en 

nyemission med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare.  

Emissionen omfattar högst 

53 662 524 B-aktier och kan 

inbringa bolaget 11 805 755,28 

kronor vid full teckning. 

Nyemissionen är säkerställd till 85 

% (10 034 892 kr), varav 60 % (7 083 

453,18 kr) via teckningsförbindelse 

från Mundesco Invest AB samt 25 % 

(2 951 438,82 kr) via 

garantiåtagande från Capensor 

Capital AB. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear 

Swe en  B (” u oclea ”)  ö  

fastställande av vem som ska 

erhålla teckningsrätter i emissionen 

är den 17 februari 2017. Sista dag 

för handel i Bolagets aktie inklusive 

rätt att erhålla teckningsrätter är 

den 15 februari 2017. Första dag för 

handel i Bolagets aktie exklusive 

rätt att erhålla teckningsrätter är 

den 16 februari 2017. 

TECKNINGSTID 
Teckning av aktier ska ske under 

perioden från och med den 21 

februari 2017 till och med den 9 

mars 2017. Styrelsen i Bolaget äger 

rätt att förlänga teckningstiden. De 

äger inte rätt att avbryta emissionen 

efter det att teckningstiden har 

påbörjats. 

TECKNINGSKURS 
Teckningskursen är 0,22 SEK per ny 

B-aktie motsvarande en, enligt 

styrelsens bedömning, 

marknadsmässig rabatt om cirka 16 

procent jämfört med genomsnittlig 

aktiekurs de 20 handelsdagar som 

föregick styrelsens beslut om 

nyemission.  Courtage utgår ej. 

TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) 

teckningsrätt för varje (1) innehavd 

aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) 

teckningsrätter för att teckna en (1) 

ny aktie av serie B. Efter 

teckningstidens utgång blir 

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 

och kommer att bokas bort från VP-

kontot utan särskild avisering från 

Euroclear. 

HANDEL MED 

TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter äger 

rum på AktieTorget under perioden 

från och med 21 februari 2017 till 

och med 7 mars 2017. Banker och 

värdepappersinstitut med 

erforderliga tillstånd står till tjänst 

vid förmedling av köp och 

försäljning av teckningsrätter. 

BETALDA OCH TECKNADE 

AKTIER (”BTA”) 
Teckning genom betalning 

registreras hos Euroclear så snart 

detta kan ske, vilket normalt 

innebär några bankdagar efter 

betalning. Därefter erhåller 

tecknaren en VP-avi med 

bekräftelse på att inbokning av BTA 

skett på VP-kontot. Tecknade aktier 

benämns BTA till dess att 

nyemissionen blivit registrerad hos 

Bolagsverket. 

HANDEL MED BTA SAMT 

OMVANDLING TILL AKTIER 
Handel med BTA äger rum på 

AktieTorget från och med den 21 

februari 2017 fram till dess att 

emissionen registrerats hos 

Bolagsverket och omvandlingen 

från BTA till aktier sker. Sista dag för 

handel kommer att kommuniceras 

ut genom ett 

marknadsmeddelande. Ingen 

särskild avisering skickas ut från 

Euroclear i samband med 

omvandlingen. 

HANDEL MED AKTIEN 
Aktierna i Bolaget handlas på 

AktieTorget. Aktien handlas under 

kortnamnet CHAL B och har ISIN 

SE0002081166. Efter det att 

emissionen blivit registrerad hos 

Bolagsverket kommer även de 

nyemitterade aktierna att bli 

föremål för handel. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL 

TECKNING 
Den som på avstämningsdagen den 

17 februari 2017 är registrerad som 

aktieägare i Bolaget äger 

företrädesrätt att för två befintliga 

aktier, oavsett serie, teckna en ny 

aktie av serie B. 

DIREKTREGISTRERADE 

AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ 

VP-KONTO 
De aktieägare eller företrädare för 

aktieägare som på 

avstämningsdagen är registrerade i 

den av Euroclear för Bolagets 

räkning förda aktieboken, erhåller 

förtryckt emissionsredovisning med 

vidhängande bankgiroavi, särskild 

anmälningssedel samt 

anmälningssedel för teckning utan 

stöd av teckningsrätter. VP-avi 

avseende registrering av 

teckningsrätter på VP-konto skickas 

inte ut. 

Den som är upptagen i den i 

anslutning till aktieboken förda 

förteckningen över panthavare och 

förmyndare erhåller inte 

emissionsredovisning utan 

meddelas separat. 

FÖRVALTARREGISTRERADE 

AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ 

DEPÅ 
Aktieägare vars innehav av aktier i 

Bolaget är förvaltarregistrerade hos 

bank eller annan förvaltare erhåller 

ingen emissionsredovisning. 

Teckning och betalning ska istället 



ske enligt instruktioner från 

förvaltaren. 

Teckning med stöd av 

teckningsrätter, direktregistrerade 

aktieägare. 

Teckning ska ske genom betalning 

till angivet bankgiro senast den 9 

mars 2017 i enlighet med något av 

följande två alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, 

Emissionsredovisning 

Används om samtliga erhållna 

teckningsrätter ska utnyttjas. 

Teckning sker genom inbetalning av 

den förtryckta bankgiroavin. 

Observera att ingen ytterligare 

åtgärd krävs för teckning och att 

teckningen är bindande. 

2) Särskild anmälningssedel  

Används om ett annat antal 

teckningsrätter än vad som framgår 

av den förtryckta 

emissionsredovisningen ska 

utnyttjas, t ex om teckningsrätter 

har köpts eller sålts. Teckning sker 

när både den särskilda 

anmälningssedeln samt inbetalning 

inkommit till Eminova 

Fondkommission. Referens vid 

inbetalning är anmälningssedelns 

nummer. Ofullständig eller felaktigt 

ifylld anmälningssedel kan komma 

att lämnas utan avseende. 

Observera att teckningen är 

bindande. 

Särskild anmälningssedel kan 

erhållas från Eminova 

Fondkommission AB, 

Tfn: 08-684 211 00 

Fax: 08-684 211 29 

Email: info@eminova.se 

AKTIEÄGARE BOSATTA 

UTANFÖR SVERIGE 
Teckningsberättigade 

direktregistrerade aktieägare 

bosatta utanför Sverige. 

Teckningsberättigade 

direktregistrerade aktieägare som 

inte är bosatta i Sverige och som 

inte kan använda den förtryckta 

bankgiroavin 

(emissionsredovisningen) kan 

betala i svenska kronor via SWIFT 

enligt nedan. Teckning sker när 

både den särskilda 

anmälningssedeln samt inbetalning 

inkommit till Eminova 

Fondkommission. 

Eminova Fondkommission AB 
Biblioteksgatan 3, 3 tr 
111 46 Stockholm, Sverige 
BIC/SWIFT: NDEASESS 
IBAN: SE4530000000032731703741 

AKTIEÄGARE BOSATTA I 

VISSA OBERÄTTIGADE 

JURISDIKTIONER 
Aktieägare bosatta i annat land där 

deltagande i nyemissionen helt eller 

delvis är föremål för legala 

restriktioner äger ej rätt att deltaga 

i nyemissionen (exempelvis 

Australien, Hong Kong, Japan, 

Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 

Singapore, Sydafrika, USA). Dessa 

aktieägare kommer inte att erhålla 

teckningsrätter, 

emissionsredovisning eller någon 

annan information om 

nyemissionen. 

TECKNING UTAN STÖD AV 

TECKNINGSRÄTTER SAMT 

TILLDELNING 
För det fall samtliga aktier inte 

tecknas med stöd av teckningsrätter 

ska styrelsen, inom ramen för 

emissionens högsta belopp, besluta 

om tilldelning av återstående aktier. 

Anmälan om teckning av aktier utan 

stöd av teckningsrätter ska göras på 

anmälningssedeln benämnd 

”Teckn ng utan  tö  av 

teckn ng   tte ”  om   nn  att la  a 

ned från www.eminova.se. Om fler 

än en anmälningssedel insänds 

kommer endast den först erhållna 

att beaktas. Någon inbetalning ska 

ej göras i samband med anmälan! 

Observera att anmälan är bindande. 

Om anmälan avser teckning till ett 

belopp om 140 000,00 kr eller mer, 

ska en kopia på giltig legitimation 

medfölja anmälningssedeln. Gäller 

anmälan en juridisk person ska 

utöver legitimation även ett giltigt 

registreringsbevis som visar 

behöriga firmatecknare medfölja 

anmälningssedeln. 

I det fall teckningen önskas ske till 

en depå eller VP-konto som är 

kopplad till en kapitalförsäkring, är 

en IPS eller ISK 

(investeringssparkonto) gäller 

särskilda regler vid nyteckning av 

aktier. Kontakta därför er 

bank/förvaltare för att säkerställa 

att dessa värdepapper kan förvaras i 

den önskade depån och följ 

därefter dennes instruktioner för 

hur teckningen ska gå till. Det är 

tecknarens ansvar att ser till att 

värdepappren kan levereras till den 

angivna depån. 

Besked om tilldelning av aktier 

lämnas genom översändande av en 

avräkningsnota. Betalning ska 

erläggas till bankgiro enligt 

instruktion på avräkningsnotan och 

dras aldrig från angivet VP-konto 

eller depå. Erläggs inte betalning i 

rätt tid kan aktierna komma att 

överlåtas till annan. Skulle 

försäljningspriset vid sådan 

överlåtelse komma att understiga 

priset enligt erbjudandet, kan den 

som ursprungligen erhållit 

tilldelning av dessa aktier komma 

att få svara för hela eller delar av 

mellanskillnaden. Inget meddelande 

skickas ut till de som ej erhållit 

tilldelning. 

Anställda i Emissionsinstitutet kan 

ansöka om att teckna aktier i 

emissionen på samma villkor som 

andra redan befintliga aktieägare 

eller allmänheten. 

Tilldelning ska ske enligt 

följande: 

I första hand ska tilldelning ske till 

bolagets tidigare aktieägare som på 

anmälningssedeln angett sitt 

aktieinnehav per avstämningsdagen 

den 17 februari 2017. Vid 

överteckning sker tilldelningen pro 

rata i förhållande till antal 

innehavda aktier per 

avstämningsdagen och i den mån 

detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning ske till 

övriga personer som anmält sig för 

teckning utan stöd av 

teckningsrätter. Vid överteckning 

sker tilldelningen pro rata i 

förhållande till antal anmälda aktier 

och i den mån detta inte kan ske, 

genom lottning. 

I sista hand ska återstående aktier 

tilldelas personer som garanterat 

emissionen i enlighet med deras 

garantiåtaganden. 

mailto:info@eminova.se


ÖVRIGT 
Teckning av aktier med eller utan 

teckningsrätter är oåterkallelig och 

tecknaren kan inte upphäva sin 

teckning. 

ANGÅENDE LEVERANS AV 

TECKNADE VÄRDEPAPPER 
Felaktiga eller ofullständiga 

uppgifter i anmälningssedeln, 

registreringshandläggning vid 

Bolagsverket, sena inbetalningar 

från investerare, rutiner hos 

förvaltande bank eller depåinstitut 

eller andra för Eminova icke 

påverkbara faktorer, kan fördröja 

leverans av aktier till investerarens 

vp-konto eller depå. Eminova 

avsäger sig allt ansvar för förluster 

eller andra konsekvenser som kan 

drabba en investerare till följd av 

tidpunkten för leverans av aktier. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV 

UTFALLET I EMISSIONEN 
Offentliggörande av utfallet i 

emissionen kommer att ske genom 

ett pressmeddelande från Bolaget 

så snart detta är möjligt efter 

teckningstidens utgång. 

RÄTT TILL UTDELNING 
De nya B-aktierna medför rätt till 

vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning 

som infaller närmast efter det att 

nyemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i 

aktieboken hos Euroclear Sweden 

AB. 

AKTIEBOK 
Bolagets aktiebok med uppgift om 

aktieägare hanteras av Euroclear 

Sweden AB, Box 191, 101 23 

Stockholm, Sverige. 

TILLÄMPLIG 

LAGSTIFTNING 
Aktierna ges ut under 

aktiebolagslagen (2005:551) och 

regleras av svensk rätt. 

Aktieägares rättigheter avseende 

vinstutdelning, rösträtt, 

företrädesrätt vid nyteckning av 

aktie med mera styrs dels av 

Bolagets bolagsordning som finns 

tillgänglig på Bolagets hemsida och 

dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

 

 

 



 

 

VIKTIG INFORMATION 
DENNA INFORMATION FINNS ENDAST PÅ SVENSKA . 
 

Eminova Fondkommission AB 
(”Eminova”) (556889-7887) är ett 
värdepappersbolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. Eminova 
har tillstånd att bedriva 
värdepappersrörelse enligt lagen 
(2007:528) om 
värdepappersmarknaden. 

 

Finansiella instrument som erbjudandet 

avser har inte och kommer inte att 

registreras i något annat land än 

Sverige. De kommer därför inte att 

erbjudas till försäljning i något annat 

land där deltagande skulle förutsätta 

ytterligare prospekt, registrering eller 

andra åtgärder än som följer av svensk 

rätt eller strider mot lag, förordning eller 

annan bestämmelse i sådant land. 

 

Uppdrag genom undertecknad 

anmälningssedel befullmäktigar 

Eminova att för undertecknads räkning 

sälja, köpa eller teckna sig för finansiella 

instrument enligt villkoren som 

utformats för erbjudandet. 

 

Uppdrag genom undertecknad 

anmälningssedel omfattas inte av den 

ångerrätt som följer av distans- och 

hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt 

och teckningsperiod framgår av den 

information som utgivits i samband med 

erbjudandet. 

Genom anmälan i detta erbjudande blir 

undertecknad inte kund hos Eminova. 

Eminova kommer därför inte att 

kundkategorisera de som tecknar aktier 

enligt erbjudandet. Eminova gör inte 

heller en passandeprövning enligt lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden 

avseende teckning av värdepapper i 

erbjudandet. 

 

I den information som utgivits i 

samband med erbjudandet framgår de 

risker som följer med en investering i de 

finansiella instrument som avses. 

 

Den som avser teckna finansiella 

instrument i enlighet med detta 

erbjudande uppmanas att noga läsa 

igenom den information som utgivits. 

Priset för de finansiella instrument som 

avses framgår av den information som 

utgivits i samband med erbjudandet. 

 

Kostnader utöver vad som angivits ovan, 

såsom skatter eller courtage, som kan 

komma att uppstå i samband med de 

finansiella instrument som erbjudandet 

avser, varken påföres av eller erläggs av 

Eminova. 

 

Personuppgifter som tecknaren lämnar i 

samband med anmälan behandlas av 

Eminova enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204). Behandling av 

personuppgifter kan även ske hos andra 

företag som Eminova eller emittenten 

samarbetar med. 

 

Eminova ansvarar inte för tekniska fel 

eller fel i telekommunikations- eller 

posthantering i samband med teckning 

genom betalning eller inlämnande av 

anmälningssedel. 

 

VP-konto eller depå måste vara öppnat 

vid tillfället för anmälan. 

 

Klagomål med anledning av Eminovas 

hantering av order genom undertecknad 

anmälningssedel kan insändas per post 

till Eminovas klagomålsansvarige på 

adress Eminova Fondkommission AB, 

Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 

3, 3 tr, 111 46 Stockholm. 

 

Vid en eventuell reklamation mot 

Eminovas utförande av order ska detta 

ske inom skälig tid. Rätten att kräva 

ersättning eller att göra andra påföljder 

kan annars gå förlorad. 

 

Vid en eventuell tvist med Eminova kan 

konsumenter vända sig till Allmänna 

reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 

Stockholm, telefon 08-508 860 00, 

www.arn.se. 

 

Eminova följer svensk lag och materiell 

rätt tillämpas på Eminovas erhållna 

uppdrag. Allmän domstol är behörig 

domstol. 

 

 

http://www.arn.se/


VD HAR ORDET 
 

Jag heter Johan Meijer och har varit VD på Challenger 

Mobile sedan sommaren 2013. Efter att ha kämpat 

intensivt med projektet i Oman sedan en tid efter jag 

tillträdde är vi nu i en mycket spännande position. Vi har 

förhandlat oss till avtal, installerat och bevisat vår produkt 

hos en stor operatör, bearbetat myndigheter kring riktlinjer 

och godkännande av teknik och affärslogik, anpassat 

tjänsterna för slutkundsmarknaden och slutligen lanserat 

ett par tjänster på marknaden. Marknaden har tagit emot 

tjänsterna väl och slutkunder ansluter sig till tjänsten 

genom att installera våra appar i bra tempo. Vi arbetar nu 

hårt tillsammans med de lokala operatörerna för att 

optimera tjänsterna med avseende på gränssnitt och 

paketering med målsättningen att bli det självklara valet 

för samtal till utlandet i Oman. Varje samtalsminut vi 

kopplar åt våra kunder genererar intäkter och tar oss 

närmre positivt kassaflöde. 

PRODUKTEN 
Challenger gör det möjligt för operatörer och företag att 

erbjuda kommunikationslösningar för mobiler. Vi säljer inte 

mjukvara utan erbjuder tekniken och som en fullservice-

tjänst, där vi skräddarsyr systemen åt kunderna för att 

tillgodose behoven för respektive marknad och tjänst. 

Mycket av styrkan ligger i de färdiga komponenterna och 

dess möjligheter till anpassning och integration med andra 

system hos kunderna och andra partners men även 

skalbarheten som möjliggör små som stora volymer av 

kunder och samtal. I grundinstallationen för Omantel 

levererar vi en kapacitet på omkring 80 miljoner minuter i 

månaden, men kan med kort varsel ställa om för att öka 

detta till dubbla eller mer. Denna skalbarhet i tekniken 

säkerställer en långsiktig drift och intjäningsförmåga för 

bolaget. 

Den största insatsen som krävs i samband med nylansering 

är anpassning av apparna. Vi erbjuder en grund med de 

flesta funktioner som behövs och efterfrågas i en VoIP app. 

Denna app justerar vi sedan med underlag från kunder för 

att skapa något som passar perfekt med kundens 

varumärke och existerande produkter. Vidare anpassas 

affärslogiken för respektive tjänst för att erbjuda det bästa 

för respektive kund. 

MARKNADEN OCH DESS POTENTIAL 
Den globala marknaden för VoIP uppskattas generera nära 

100 miljarder dollar per år vilket är en ofantlig summa. 

Detta delas upp på massor av aktörer även om några namn 

som Skype och Viber är de mer kända. De mer kända står 

för mkt samtalstrafik globalt sett men omsättningen är 

väldigt blygsam i relation till detta. När man vidare tittar på 

specifika marknader omsätter ofta företagslösningar för 

 o   e empelv   me   n  e  to a “namnen”.  Vi tror alltså 

inte att en eller två aktörer kommer kunna hantera alla 

kommunikationsbehov i världen utan det kommer finns 

utrymme för olika aktörer med olika inriktning att 

specialisera sig på tekniska och affärsmässiga sätt. 

Challenger har valt att vara en teknikleverantör åt 

slutkundsföretag, vilket sätter oss i en helt annan position 

 n  e  to a “namnen”  om    bun na t ll   tt eget 

kunderbjudande. Vi är av dessa anledningar varken 

konkurrent till våra potentiella kunder eller Skype. 

Efter en period av marknadsfokus tror jag vi har funnit en 

nisch som passar oss väl, bolag som på olika sätt kommer i 

kontakt med migrerande arbetskraft. Det är inte en liten 

marknad vi pratar om utan man uppskattar att det finns 

150 miljoner människor som begett sig utomlands i jakt på 

arbete. På de berörda marknaderna finns ett uppdämt 

behov av kommunikation men traditionella internationella 

samtal är ofta för dyra. Med Challenger kan en 

mobiloperatör, tjänsteförmedlare eller annat företag enkelt 

komma igång och erbjuda sina kunder nya mer 

konkurrenskraftiga samtalstjänster. 

Vi har funnit Sydostasien och Mellanöstern som marknader 

att fokusera på i första hand men stänger självklart inga 

dörrar för andra marknader och möjligheter. På dessa 

marknader utgör migrantarbetarna ofta stora delar av 

befolkningen och på samma sätt motsvarar de stora delar 

av landets samtalstrafik till utlandet. De har av olika 

anledningar inte möjlighet, kunskap eller utrustning för att 

använda generella kommunikationsappar utan måste 

förlita sig på det operatörer erbjuder med SIM kort eller 

telefonkort att använda i telefonkiosker. Med Challenger 

tar vi fram möjligheter utifrån varje land och kunds 

förutsättningar. Vilka telefoner används eller kan 

distribueras, hur köper och tar man betalt för 

samtalsminuter, hur kommunicerar vi med marknaden, är 

alla frågor som behandlas i en uppstartsfas. 

OMAN 
Bolaget kan med dagens kostym utan problem hantera 

Omantels alla kapacitetsbehov samt ett idrifttagande av 

ytterligare något system parallellt. Med detta i åtanke 

räknar vi med att behöva koppla mellan 4 till 5 miljoner 

minuter i månaden för att uppnå lönsamhet innan vi 

ytterligare ökar på verksamheten och dra upp på 

expansionen. Uppskattar man att en 

slutanvändare/migrantarbetare ringer endast 60 minuter 

per månad motsvarar 4,5 miljoner minuter eller 75 000 

aktiva slutanvändare, vilket motsvarar mindre än 5 procent 

av målmarknaden. 

INTÄKTSMODELLEN 
Challengers intäkter är direkt relaterade till användandet av 

tjänsterna då intäktsmodellen baseras först och främst på 

användandet av tekniken, det vill säga antalet 

samtalsminuter. Tjänsterna börjar generera intäkter från 

första samtalsminut samtidigt som kostnaderna inte ökar i 



samma utsträckning. Det är en modell som attraherar 

kunder genom att sänka barriären att komma igång 

genom relativt låga insteg kostnader men säkerställer 

långsiktig intjäningsförmåga för båda parter genom att 

helt enkelt dela på intäkterna. Vi räknar med att uppnå 

lönsamhet redan vid 4-5 miljoner kopplade minuter i 

månaden. 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Jag önskar er välkomna att teckna aktier i denna 

nyemission som är säkrad till 85% redan från start. 

Nyemissionen ämnar att stärka vår balansräkning och 

underlätta förhandlingar och affärer samt skapa lite 

andrum för att växa lanserade tjänster och bygga ökande 

intäktsströmmar för fortsatt expansion av verksamheten. 

Jag och resten av bolaget hälsar er välkomna både som 

existerande och nya aktieägare. 

Johan Meijer 
VD, Challenger Mobile AB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHALLENGER MOBILE AB 
 

FÖRETAGETS HISTORIA 
Bolagets startades 2002 som ett 

avknoppningsföretag från 

Linköpings universitet. 

Verksamheten utgjordes av olika 

telefoniprojekt. Alla dessa projekt 

var baserade på protokollet SIP 

(Session Initiation Protocol), som är 

ett standardformat inom open 

source för IP-telefoni. Inom bolaget 

utvecklades så småningom flera 

olika telefonisystem. Internationella 

samtal identifierades som den stora 

målgruppen. Det största projektet 

var en call back-tjänst för 

mob ltele one   amt en ” o tphone” 

(IP-telefoni från en stationär dator). 

Dessa tjänster bedrev Challenger 

under en tid i begränsad skala vid 

sidan om huvudverksamheten. 

Bolaget arbetade då endast med 

internationell telefoni. Under de 

första åren av bolagets verksamhet 

testlanserades ett flertal 

slutanvändarprodukter (s k call-

back och soft phone). De 

genererade inte tillräckligt med 

intäkter för att det skulle vara 

ekonomiskt försvarbart att fortsätta 

arbeta enbart med dem. Därför 

riktade Bolaget in sig på business-

to-businesssegmentet med 

helhetslösningar för företag som 

ville bli IP-telefonioperatörer. 

Under 2007 färdigutvecklades ett 

mVoIP-system. Investeringar 

gjordes i hårdvara och senare under 

året lanserades den första versionen 

av Challenger Mobiles mVoIP-

plattform. Den var, likt CMVoIP, 

 ö  e   me  en ”wh te label”  om 

kunde märkas med kundens namn 

eller varumärke, men hade inte alla 

de funktionaliteter och skalbara 

tjänster som ingår i dagens system. 

Ett exemplar av systemet såldes. 

År 2008 vann Challenger Mobile ett 

antal internationella priser för sin 

innovativa produkt. Internt fortsatte 

utvecklingsarbetet med flera av de 

tjänster som nu ingår i CMVoIP. 

Bland annat utvecklades system för 

automatisk uppdatering av 

prislistor, 

kundadministrationsdatasystem och 

liknande tilläggstjänster, alla 

webbaserade och med hög 

användarvänlighet. Interna system 

för bland annat ökad kapacitet och 

felsökning utvecklades och utgjorde 

en attraktiv produkt på marknaden 

för internationell telefoni. På grund 

av finanskrisen kunde dock 

Bolagets säljplaner inte genomföras 

i planerad omfattning. 

I sviterna av finanskrisen 

genomfördes 2009 ett omfattande 

sparprogram i bolaget. Under 

sommaren kom en ny huvudägare 

in som tillförde nytt kapital och 

rekryterade nya medarbetare. 

Arbetet inleddes med 

omställningen från att främst vara 

ett utvecklingsföretag till att börja 

sälja mer offensivt. 

Utvecklingsverksamheten 

begränsades till finjusteringar och 

attraktiva delar som ansågs 

relevanta för bolagets potentiella 

kunder. 

Under 2010 genomgick CMVoIP en 

ompaketering. Bolagets 

representanter deltog i 

internationella konferenser och 

branschutställningar för att profilera 

Challenger Mobile internationellt 

som ett företag med 

spjutspetskompetens inom sitt 

verksamhetsområde. Bolaget 

tecknade avtal om leverans med två 

kunder under våren 2010. I mars 

2010 tecknades avtal med en 

mobiloperatör i Oman, Renna 

Mobile. Dock kunde avtalet ej 

realiseras då IP telefoni var 

förbjudet i Oman och förbud 

hävdes ej under avtalstiden. I maj 

2010 tecknades ett till avtal, med en 

blivande så kallad virtuell 

mobiloperatör, FTCC, i Jamaica. 

Detta bolag skulle satsa på turister i 

Karibien och Nordamerika, men ej 

heller detta lanserades då kunden 

inte erhöll licens för att bedriva 

mobiltelefoni. Under våren 2010 

genomförde bolaget en 

listningsemission inför listning på 

Aktietorget, där bolaget blev listat 7 

juli 2010. Bolagets huvudägare 

Mundesco Invest tillförde genom 

kvittningsemission bolaget 2,7 

miljoner kronor, till samma 

teckningskurs som påföljande 

nyemission riktad till allmänheten. 

Våren 2011 genomfördes 

förhandlingarna med 

mobiloperatören 3, avtal tecknades 

och tjänsten 3GlobalWiFi lanserades 

sommaren 2011. Med denna 

referens fick Bolaget ett kvitto på 

att tekniken levererar enligt 

utfästelserna och att mobil IP 

telefoni också efterfrågas av 

mobiloperatörer. 

2012 tecknades avtal med en 

regional distributör för ett 

kupongsystem i Sydostasien där 

kuponger med förtryckt värde säljs 

lokalt, i butiker och andra kanaler. 

Under 2013 stadfästes samarbetet 

med Prego Prepaid Solutions Ltd 

(Prego) i ett nytt samarbetsavtal 

avseende ett projekt syftande till att 

erbjuda de miljontals 

migrantarbetare som arbetar i 

Malaysia ett tjänstepaket för 

förenklade mobiltelefoni och 

internationella betalningstjänster. 

Prego gjorde en pilotlansering mot 

ett antal slutanvändare där 

Challengers tjänster togs emot väl 

av användarna. Under slutet av 

2013 togs inledande diskussioner 

upp med Omantel om eventuell 

lansering i Oman. 

De långa ledtider som råder mellan 

inledda förhandlingar med 

kundföretagen och den tidpunkt då 

intäkter börjar inflyta medförde att 

Bolagets kapital vid denna tid hade 

blivit hårt ansträngt. Styrelsen för 

Challenger ansökte den 12 februari 

2013 om företagsrekonstruktion. 

Efter att ackordsförhandlingar 

genomförts upphävdes 

rekonstruktionen under maj. Den 1 

september 2013 tillträdde Johan 

Meijer som verkställande direktör. 

2014 startade med förhandlingar 

om teknisk implementation och 

villkoren för denna med Omantel i 



Oman. Till sommaren slöts ett första 

avtal mellan parterna kring 

installation och lansering av 

Challengers teknik med tight 

integration mot Omantels egna 

existerande telefonisystem. Under 

hösten var Challengers personal på 

plats i Oman för att påbörja 

installation och specificera 

integration mellan systemen. Vid 

årsskiftet 2014/2015 var en 

grundinstallation av bolagets 

system redo i Oman. 

Under januari 2015 godkändes den 

tekniska installationen av kunden 

Omantel varpå 

marknadsavdelningar hos 

kundföretag och återförsäljare 

aktiverades för att paketera och 

förbereda tjänster för marknaden. 

Under hösten kontaktades 

myndigheterna för genomgång av 

tjänsterna. 

2016 började med att 

myndigheterna påbörjade en 

utredning med avsikt att ta fram 

riktlinjer för VoIP i Oman. 

Installerade system och tjänster hos 

Omantel blev utgångspunkten för 

denna utredning och Challengers 

kompetens utgjorde ett stöd för 

myndigheternas arbete. Under 

december 2016 lanserades den 

första VoIP-tjänsten i Oman, Renna 

Talk, och följdes snart av en andra 

lansering med tjänsten FRiENDi 

VoIP under januari 2017. 

VERKSAMHETEN 
Bolaget utveckla , ma kna   ö  och 

  l e  kommun kat on lö n nga  

ba e a e p  en egen platt o m  ö  

mob l    kommun kat on. Bolaget 

e b u e   k    a  y  a t  n te   ö  

kun  ö etagen me   to   le  b l tet   

 nteg at on n v  och 

kundanpassning. Grunden i 

plattformen är det egenframtagna 

kommunikationssystemet CMVoIP 

som möjliggör kommunikation 

mellan enheter över internet. 

CMVoIP är en nyckelfärdig lösning 

för VoIP-kommunikation med 

mobilappar, app provisionering, 

användaraktivering, billing, rating, 

least cost routing, switching, 

kundsuppo t, etc.  en tekn  ka 

platt o men  tö  e   nteg at on me  

kun e   be  ntl ga  y tem  ö  

exempelvis CRM, betalning och 

kundsupport. 

Se an     ecembe    1   ke   en 

tekn  ka ve k amheten   ett hel gt 

dotterbolag, Challenger Mobile 

Technology AB. Challenge   ob le 

 köte  a m n  t at on, ekonom  och 

  l  ma kna . B  a  ö etagen  

verksamhet sker under samma tak i 

Kista. 

  o ukten      g un en 

     gutveckla  och nuva an e 

utveckl ng  n at e   mna  att  kapa 

kundspecifik funktionalitet samt 

uppdatera appa  och   ont-en    ö  

nya enhete  och platt o ma .    a e 

  ke  t ll  att  y temet kan hante a 

framtida kapacitetsbehov med 

bibehållen god kvalitet och 

funktion. 

CHALLENGER MOBILES 

ERBJUDANDE I KORTHET: 
 Challenger Mobile gör det 

möjligt för företag att erbjuda 

sina egna internationella 

telefonitjänster för 

mobiltelefoner. 

 Samtal kan erbjudas till 

konkurrenskraftiga priser 

genom att koppla samtal över 

befintlig internetinfrastruktur 

samt genom globalt 

förhandlade priser på 

samtalsminuter. 

 Samtal kopplas över alla 

tillgängliga 

internetuppkopplingar, 

vanligtvis WiFi eller 3G/4G. 

 Mobilappen och övriga system 

anpassas för varje kunds 

användare och varumärke. 

 Företag kan snabbt ta tjänsten 

till marknaden med 

Challengers färdiga lösning. 

 Tjänsten förutsätter ingen ny 

telefon, nytt SIM kort eller nu 

access nummer. När 

mobilappen är nedladdad och 

kontot har startats är 

slutkunden redo att använda 

Challengers teknik. 

 Samtalstaxorna som erbjuds är 

samma över hela världen. Det 

är endast till vilket land 

samtalet kopplas som avgör 

priset för samtalen. 

 Challengers appar fungerar på 

samma sätt som 

mobiltelefonens vanliga 

samtalsfunktioner. 

Challenger Mobiles system består 

av en rad olika delar som 

tillsammans utgör CMVoIP. Kärnan i 

systemet är själva VoIP servrarna 

tillsammans med Challengers egna 

mobila VoIP appar. CMVoIP består 

av en rad systemkomponenter som 

hanterar olika funktioner. Några av 

dessa viktiga komponenter är: 

 Avancerat betalningssystem 

som ser till att alla samtal 

debiteras korrekt. 

 Integrationsgränssnitt för att 

koppla ihop CMVoIP med 

kunders befintliga system. 

 Administrationsverktyg för 

kunderna att få tillgång till 

tjänsterna och utföra support. 

 Meddelandehanteringssystem 

för hantering av 

meddelandekommunikation 

med slutkunder, vilket även 

kan används för verifiering och 

betalning i många fall. 

 Övervakningssystem för att 

automatiskt varna om och 

hantera eventuella fel på 

systemen. 

 

Efter lansering av en ny kunds VoIP-

tjänst driver Challenger systemen 

för att se till att allt fungerar 

problemfritt samt bistår med 

säkerhetsuppdateringar och 

eventuella ändringar av tjänsterna. I 

driftsavtalet ingår löpande 

rapportering, information och 

statistik om samtalstrafiken, samt 

att förse kunden med eventuella 

debiteringsunderlag. 

Challengers försäljningsverksamhet 

består av att identifiera, bearbeta 

och förhandla med företag på 

intressanta marknader om villkoren 

för leverans av CMVoIP. Bolaget 

arbetar med vissa lokala partners 

för att hitta och sälja in tjänsterna 

hos lämpliga kundföretag i 

framförallt Mellanöstern och 

Sydostasien. Kundföretagen som 

Challenger riktar sig till är i första 

hand operatörer eller 

konsumentinriktade företag med 

intresse av internationella 

kommunikationstjänster. Vidare 

sätts ett tydligt fokus på marknader 

med speciella behov av 

internationell kommunikation. 



NYLIGEN LANSERADE 

KUNDSYSTEM 
Bolaget har avtal med Omantel i 

Oman för leverans av de första VoIP 

tjänsterna i Sultanatet av Oman. 

Challenger har installerat ett 

specifikt VoIP-system för kunden 

Omantel. Installationen driftar idag 

2 lanserade tjänster med 

varumärkena Renna Talk samt 

FRiENDi VoIP. Dessa lanserades i 

slutet av december 2016 respektive 

januari 2017 och har tagits emot väl 

av marknaden. Tjänsterna erbjuder 

billigare samtalstaxor till över 200 

destinationer. Den primära 

målsättning hos dessa erbjudanden 

är att attrahera migrerande 

arbetskraft från företrädesvis 

Bangladesh, Indien och Pakistan 

varför extra fördelaktiga 

paketeringar tagits fram för just 

dessa destinationer. Vi ser redan att 

merparten av alla samtal kopplas till 

dessa tre destinationer vilket tyder 

på att tjänsterna når dessa 

kundsegment. 

LÄNKAR TILL 

KUNDERBJUDANDEN: 
http://www.rennamobile.com/voip/ 

http://www.friendimobile.com/en-

om/section/voip-2 
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A   R I    
 

Challenge   ob le  a             att 

erbjuda företag, organisationer och 

myndigheter möjligheter att enkelt 

introducera 

kommunikationstjänster på den 

globala marknaden, ba e at p  

bolagets teknik för internetbaserad 

kommunikation för mobiltelefoner. 

Challenger driver tekniken åt kund 

med skräddarsydda lösningar mot 

slutkunder. Kundföretag och 

Challenger delar på intäkterna från 

tjänsterna vilket sänker ekonomiska 

hinder att komma igång men 

säkerställer långsiktig 

intjäningsförmåga för båda parter. 

VISION 
Bolaget  v   on    att  nta en 

position som en av de ledande 

leverantörerna av helhetslösningar 

för internetbaserad kommunikation 

för mobiltelefoner. 

MÅLSÄTTNINGAR 
Kortsiktigt siktar bolaget på att så 

snart som möjligt nå lönsamhet 

genom ett par framgångsrika 

lanseringar av tekniken på 

marknaden. Mer långsiktigt siktar 

bolaget på att uppnå en stadig 

tillväxt där vi genom god skalbarhet 

i teknik och affärsmodell kan uppnå 

en hög nettomarginal och 

lönsamhet. 

STRATEGI 
Bolagets strategi för att uppnå 

målsättningarna är att identifiera 

och bearbeta lämpliga aktörer 

verksamma på marknader där 

särskilt gynnsamma förutsättningar 

råder för en kommersiellt 

framgångsrik introduktion av de 

tjänster som möjliggörs av Bolagets 

teknikplattform. 

Bolaget har funnit att de 

geografiska områden i världen där 

arbetskraftsinvandringen är 

omfattande utgör ett 

marknadssegment av särskilt 

strategisk betydelse. Bolaget har 

även observerat att 

implementationer av framgångsrika 

affärsmodeller i dessa områden 

tenderar att öka efterfrågan från 

andra länder med liknande 

förutsättningar, vilket tillför denna 

inriktning ytterligare ett strategiskt 

värde. 

INTÄKTSMODELL 
Challenger Mobiles intäkter 

genereras av en blandning av 

engångsavgifter och 

återkommande avgifter. Kärnan i 

affärsmodellen ligger dock hos den 

långsiktiga driften av systemen och 

de återkommande avgifterna som 

baseras på användandet av 

systemet. Ju mer slutkunder som 

använder tjänsterna desto mer 

tjänar bolaget. Utöver driften 

genererar installations- och 

förändringsprojekt engångsintäkter 

för bolaget. Intäktsmodellen kan 

delas upp på följande sätt: 

 

 Installation och 

integration: Bolaget 

debiteras för arbetet att 

skräddarsy och eventuellt 

installera systemen för att 

skapa ett unikt och 

konkurrenskraftigt 

erbjudande. Dessa 

avgifter debiteras en 

gång och faktureras i 

samband med 

installation. 

 Drift: Bolaget debiterar 

avgifter för systemdrift av 

tjänsterna. Dessa avgifter 

baseras på användning av 

systemen och faktureras 

månadsvis. Detta i 

kombination med 

teknikens skalbarhet och 

utgör stora möjligheter 

till långsiktig lönsamhet. 

 Samtalsminuter: 

Challenger debiterar 

samtalsminuter till alla 

fasta och mobila 

telefonnummer i världen 

enligt en prislista som 

hela tiden uppdateras. 

Samtalsminuter 

sammanställs och 

faktureras vanligtvis 

månadsvis.  

 Professionella tjänster: 

För eventuella 

förändringar i 

erbjudandet debiterar 

Bolaget avgifter för de 

professionella tjänster 

som krävs. Dessa 

debiteras i anslutning till 

att förändringar utförs för 

kund. 

 

SYSTEMET ERBJUDER EN 

RAD FÖRDELAR FÖR 

KUNDFÖRETAGEN: 
 

Nyckelfa rdig lösning 
Challenge   ob le t llhan ah lle  en 

totallö n ng   v lken all     t och 

öve vakn ng av t  n ten  nklu  ve 

databashantering och 

faktureringsunderlag ingår. 

White label 

Marknadsföring under kundens 

eget varumärke; 

kunden/operatören marknadsför 

tjänsten under sitt eget varumärke 

och stärker sin relation till 

slutkunden. 

Time to market 

Kundföretaget kan snabbare lansera 

nya tjänster med Challenger som 

enda leverantör för hela VoIP 

erbjudandet. Tekniken är redan 

färdig och efter en grafisk 

utformning av mobilapparna är 

kundföretaget redo att lansera en 

anpassad och konkurrenskraftig 

VoIP tjänst. 

Kassaflöde 

Challengers prismodeller med 

långsiktig intjäning som fokus 

sänker den ekonomiska insatsen 

som krävs för kundföretag att 

komma igång, samtidigt som 

intäkter snabbt kan börja genereras. 

Skalbarhet 



Challenge   lö n ng     le  bel och 

 kalba .  nga beg  n n nga  

 ö el gge  va  g lle  antal 

anv n a e av  y temet elle  

volymen av samtalsminuter. 

               

Challenger har testat systemen och 

t  n ten mot tu ental  kun e     le  

 n hun  a l n e . 

                              
Challenge  anv n e   nte net  ö  att 

t an po te a  amtal och ha  avtal 

 ö   nte nat onell telet a  k   hela 

v  l en.  etta  nneb   att 

Challengers kunder kan etable a   n 

m o   t  n t  ven   l n e      

kun e na  nte    etable a e me  

egna GSM eller 3G licenser. 

                         

Challenge   lö n ng   nke  

ko tna e ,    enkel att anv n a och 

säkerställer bästa möjliga kvalitet. 

Med Challenger som leve antö  kan 

all kommun kat on köpa     n  en 

vanl ga mob lope atö en.  et    l ka 

enkelt som att ringa ett vanligt 

mobilsamtal och de vanliga 

telefonnumren i kontaktlistan 

används. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARKNADEN OCH DESS POTENTIAL 
 

Som   amg tt av 

ve k amhet be k  vn ngen och 

Bolaget  a     mo ell utgö   

Challenge   ma kna  av  ö etag, 

v lka     n tu  ha  ett om attan e 

kun  eg  te   nom kon umentle en 

elle   om hante a  an  a  to a 

m ng e  potent ella anv n a e. 

Challenge   öke    na kun e   nom 

 k  tan e ma kna   egment,  ven 

 nom    ana ve k amhete   om 

no malt  nte  ö kn ppa  me  

telekommun kat on elle  an  a 

kon umento  ente a e  T-t  n te . 

Bolaget  e   nga beg  n n nga  av 

geog a   k natu .   mpl ga 

kundföretag finns i hela världen, 

och  ty el en gö  be ömn ngen att 

ma kna en  potent al  nte utgö  en 

beg  n an e  akto   ö  Bolaget  

expansionsmöjligheter. 

 

MARKNADSFOKUS 
Det marknadssegment som 

Challenger Mobile idag tillmäter 

störst potential utgörs av det 

uppdämda behov av internationell 

kommunikation som föreligger hos 

miljontals migrantarbetare runt om 

i världen. Enligt Förenta nationerna 

finns det 244 miljoner människor 

som lever i ett annat land än var de 

föddes, 150 miljoner av dessa 

kategoriserar International Labour 

Organization med status som 

migrantarbetare. Dessa kommer 

ofta från utvecklingsländer och 

söker sig till regioner och stater 

med expansiva ekonomier. 

Arbetarna möts ofta av problem 

med att upprätthålla 

kommunikationen med hemmet, då 

samtal direkt från mobilen är dyra 

och eventuella alternativ ofta är 

krångliga och har dålig kvalitet. 

Den stora andelen migrantarbetare 

gör att behoven för internationell 

kommunikation är stor. Detta 

medför att mobiloperatörerna 

historiskt har relativt stora intäkter 

från internationella samtal. Med 

utvecklingen mot Internetdriven 

kommunikation har operatörerna 

svårt att bibehålla de stora 

intäkterna från internationella 

samtal med traditionella produkter 

och tjänster. Här kommer 

Challenger in som en smidig 

partner för att ta upp fighten om 

den så viktiga internationella 

samtalstrafiken. 

Exempel på intressanta regioner 

med hög arbetskraftsinvandring är 

ett flertal länder i Sydostasien och 

Mellanöstern. Enbart i det relativt 

lilla landet Oman med 4,5 miljoner 

invånare, beräknas en kundbas 

föreligga som genererar omkring 

230 miljoner internationella 

samtalsminuter i månaden. 

Denna slutkundsgrupp nås inte av 

produkter som marknadsförs och 

administreras online även om 

slutkunderna har tillgång till 

Internetkapabla mobiltelefoner. För 

att bäst nå denna grupp arbetar 

Bolaget med starka varumärken på 

lokal nivå med upparbetad 

distribution. Mobiloperatörer och 

tjänsteleverantörer är de bästa 

kandidaterna för att nå 

slutkunderna. Företagen behöver 

förstå värdet av tjänsterna och ha 

en stark relation till slutkunderna. 

Marknads ö  ng a betet  nom 

Challenge   ob le     e an en t     

 et n  ma te helt koncent e at p  

ovanstående marknadssegment. 

Emellertid föreligger andra tänkbara 

marknader för Bolagets produkter 

och tjänster, vilka kan komma att 

spela en större roll under framtida 

expansion. Dessa marknader och 

potentiella kundföretag torde bäst 

beskrivas genom att presentera 

några exempel på tänkbara 

kundföretag är resebolag, 

detaljhandel, sportklubbar, eller 

internationella organisationer. 

OMAN 
Oman har omkring 4,5 miljoner 

invånare varav nästan hälften är 

migrantarbetare från andra länder. 

Myndigheterna i Oman rapporterar 

att det idag finns omkring 6,6 

miljoner abonnenter i landet. Detta 

motsvarar ungefär 1,5 SIM-kort per 

invånare. Detta betyder att kunden 

lätt rör sig mellan operatörer och 

man använder den operatör som 

har det för tillfället bästa 

erbjudandet. 

Den stora andel utlandsfödda 

skapar stora behov av 

kommunikation med hemlandet. 

Oman har av denna anledning en 

stor andel internationella samtal 

och detta är en viktig del i 

operatörernas intäkter. På senare 

tid har dock en så kallad 

gråmarknad av illegala 

telefoniprodukter tagit sig in på 

marknaden med mer eller mindre 

tvivelaktiga produkter och metoder. 

Myndigheterna arbetar tillsammans 

med operatörerna för att begränsa 

spridningen av denna olagliga 

verksamhet men kan inte stoppa 

allt hela tiden. Man räknar med att 

denna gråmarknad motsvarar 

omkring 180 miljoner minuter i 

månaden och innebär ett 

intäktstapp för operatörerna samt 

en indikation på att det finns 

mycket fler lagliga internationella 

samtalsminuter att koppla med 

innovativa och mer 

konkurrenskraftiga tjänster. 

Operatörerna har gått miste om 

intäkter från dessa samtalsminuter, 

varför Omantel nu introducerar 

VoIP-tjänster tillsammans med 

Challenger Mobile för att kunna 

konkurrera med de illegala 

erbjudanden som finns i landet 

samt ytterligare öka volymerna med 

mer attraktiva tjänster inriktade på 

just migrantarbetare och andra från 

utlandet. 

OMANTEL 
Omantel är den största 

mobiloperatören i Oman med 

omkring 4 miljoner aktiva 

abonnenter. Kundstocken växer 

fortfarande, framförallt hos 

migrerande arbetskraft genom 

återförsäljarna Renna Mobile och 

Friendi mobile som ser en ökning 



med mellan 5 och 10 % årligen. Av 

dessa abonnenter har cirka 75 % 

redan telefoner som är kapabla att 

koppla samtal med de Challenger 

Appar som Omantel har valt att 

använda för sina slutkunder. 

Challenger och Omantel siktar 

tillsammans på att ta tillbaka en 

betydande del av de internationella 

samtalsminuterna från 

gråmarknaden. Omantel hoppas 

också få slutkunder som tidigare 

ringt med traditionella 

telefoniprodukter att ringa mera 

med detta nya, enkla och billigare 

alternativ. Samtidigt finns det stora 

möjligheter för Omantel till 

merförsäljning genom att sälja nya 

mobiltelefoner samt mer datapaket 

till kunderna för att ringa och surfa 

med. 

Challengers intäkter är direkt 

relaterade till användandet av 

tjänsterna då intäktsmodellen 

baseras först och främst på 

användandet av tekniken, det vill 

säga antalet samtalsminuter. 

Tjänsterna börjar generera intäkter 

från första samtalsminut samtidigt 

som vi inte har samma ökning i 

kostnader för varje ytterligare 

samtalsminut. Det är en modell som 

attraherar kunder genom att sänka 

barriären att komma igång genom 

relativt låga instegskostnader men 

säkerställer samtidigt en långsiktig 

intjäningsförmåga för båda parter 

genom att vi helt enkelt delar på 

intäkterna. 

Bolaget kan med dagens kostym 

utan problem hantera Omantels alla 

kapacitetsbehov samt ett 

idrifttagande av ytterligare något 

system parallellt. Med detta i åtanke 

räknar vi med att behöva koppla 

mellan 4 till 5 miljoner minuter i 

månaden för att uppnå lönsamhet 

innan vi ytterligare ökar på 

verksamheten och dra upp på 

expansionen. Uppskattar man att en 

slutanvändare/migrantarbetare 

ringer endast 60 minuter per månad 

motsvarar 4,5 miljoner minuter 75 

000 aktiva slutanvändare eller drygt 

3 procent av målmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURRENTER 
 

Challenger arbetar med teknik som är väldigt lik stora 

kända varumärken inom IP-kommunikation, som Skype 

och Viber. Challenger riktar dock inte sitt erbjudande till 

slutkunder utan uteslutande till företagskunder med 

användare eller kunder som är i behov av enkel och smidig 

kommunikation, gärna över landsgränserna. Bolaget 

fokuserar på marknader med slutkunder som de globala 

“ amma-för-alla” p o ukte na  nte n  ,     lokal 

distribution och upparbetade varumärken har en 

betydande roll. Dessutom kommer de globala tjänsterna 

aldrig att ändra sitt varumärke och sin app till något annat 

företags varumärke. Med Challenger som partner kan våra 

kunder erbjuda motsvarande tjänster som Skype och Viber 

under eget varumärke. Dessa globala tjänster är alltså inte 

en direkt konkurrent till Challenger men en konkurrent till 

Challengers kunder. 

Challengers erbjudande är unikt i den grad tjänster kan 

skräddarsys, anpassas och integreras för kunderna. En 

kund skulle behöva utveckla något själva för att skapa det 

Challenger erbjuder. Flera bolag på marknaden erbjuder 

tjänster med namn som White Label Mobile VoIP men 

dessa erbjuder mycket begränsad möjlighet till anpassning 

i form av några bilder, text och namn i appen, medan 

Challengers tekniska plattform gör det möjligt att skapa 

helt unika kunderbjudande för varje kund med egen 

funktionalitet och integrerad kommunikation med 

kundsystemen. Challenger har konstaterats ha ett unikt 

erbjudande av flera operatörer som utvärderar egen 

lansering av VoIP. 

STYRELSE OCH REVISOR 
Styrelsens arbete finns reglerat i 

arbetsordning i enlighet med 

aktiebolagslagens krav och för VD 

finns en skriftlig instruktion från 

styrelsen. 

STYRELSELEDAMÖTER 
Styrelsen i Challenger Mobile AB 

består av 3 ledamöter, under 

ledning av styrelseordförande Mats 

Boquist. Ledamöterna, inklusive 

deras bolagsengagemang, 

presenteras nedan. Styrelsens 

ledamöter väljs av årsstämman 

årsvis. 

MATS BOQUIST 
Karlskoga, född 1954, advokat. I 

styrelsen sedan 2009. 

ÖVRIGA 

BOLAGSENGAGEMANG: 
Karlskoga Industrifastighets AB 

(556001-1248), Styrelseledamot, 

Ordförande 

Marposs Aktiebolag (556115-7586), 

Styrelseledamot, Ordförande 

Skogsgrunden Aktiebolag (556242-

4415), Styrelseledamot, Ägare 

Axlon AB (publ) (556404-7081) 

Business Nose Invest AB (556568-

4999), Styrelseledamot 

Axlon Group AB (publ) (556585-

5946), Styrelseledamot, Ordförande 

Mundesco Invest AB (556666-0147), 

Styrelseledamot, Ordförande 

Bobcats Intressenter AB (556702-

1752), Styrelseledamot 

Advokat Mats Lundström AB 

(556820-9281), Styrelsesuppleant 

CDSys AB (556966-1332), 

Styrelseledamot 

Compsol Group AB (556971-4669), 

Styrelseledamot 

Tryck & Profil i Karlskoga AB 

(556979-1444), Styrelseledamot, 

Ordförande 

Nifag AB (556800-4500), 

Styrelsesuppleant 

Totaltak i Sverige AB (556835-9953), 

Styrelseledamot, Ordförande 

Valåsens Advokatbyrå AB (559031-

4059), Styrelseledamot, ägare 

Wize Nordic AB (556676-4410), 

Styrelseledamot, Ordförande 

Värm-Dal & Traktorservice AB 

(556864-5104), Styrelseledamot, 

Ordförande 

Stångmärket Kommanditbolag 

(916576-3708) Kommanditdelägare 

 

Aktieinnehav: Äger 39 % av 

kapitalet och 52,5 % av rösterna i 

Mundesco Invest AB vilka är 

huvudägare i Challenger Mobile AB 

(publ) med Mundesco Invest AB 

Serie A: 300 000st, Serie B: 40 350 

914st, av kapitalet 37,88% och 

39,40% av rösterna. 

 

TOMAS RINGSTRÖM 
Ledamot, Täby, född 1971. I 

styrelsen sedan 2014. 

ÖVRIGA 

BOLAGSENGAGEMANG: 
Axlon AB (publ) (556404-7081, 

Styrelseledamot, VD 

Axlon Group AB (publ) (556585-

5946), Styrelseledamot, VD 



Axlon Finans AB (556887-6261), 

Styrelseledamot, VD 

CDSys AB (556966-1332) , VD 

Compsol Group AB (556971-4669), 

VD 

Aktieinnehav: Inget 

 

JOHAN MEIJER 
Ledamot tillika verkställande 

direktör, Stockholm, född 1982. I 

styrelsen sedan 2013. 

Challenger Mobile Technology AB 

(556997-4982), ledamot och 

verkställande direktör. 

Aktieinnehav: 50 000 

 

ÖVRIGA 

BOLAGSENGAGEMANG 
 

Inga 

Samtliga styrelseledamöter nås via 

Bolagets adress Challenger Mobile 

AB (publ) Isafjordsgatan 39 B, 111 

52  Stockholm. 

Challenger Mobile har av 

AktieTorget erhållit dispens från 

kravet om 4 ledamöter. 

 

REVISOR 
Bolagets revisor är det 

revisionsbolaget Baker Tilly AB med 

Eja Andersson som huvudansvarig 

revisor. Andersson är auktoriserad 

revisor och medlem av Far. 

Postadressen till Baker Tilly är Box 

288, 681 21 Kristinehamn. 

 

FÖRETAGSLEDNING 
LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 

JOHAN MEIJER 
Verkställande direktör se info under 

avsnittet Styrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMI 
 

Verksamheten i Challenger har i sin nuvarande form bedrivits sedan 2014. Den historiska informationen nedan har granskats av 

bolagets revisorer och är upprättade enligt årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. 

När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i 

tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. 

Följande dokument kan visas upp under den period registreringsdokumentet omfattar med angivande av om det handlar om 

papperskopia eller elektroniskt format: 

 Alla rapporter, brev, historisk finansiell information och andra handlingar som utfärdats av sakkunnig på bolagets 

begäran och som ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet 

 Historisk finansiell information för bolaget eller den koncern där bolaget ingår för de tre senaste räkenskapsåren före 

det år som omfattas av registreringsdokumentet. 

KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION 
Bolaget ha   nnu  nte uppn tt po  t vt ka  a lö e och ha  behov av ytte l ga e   nan  e  ng.  v  kten    att   nan  e a upp 

ve k amheten genom  enna nyem    on  ö  att kunna ta Bolaget t ll lön amhet. Bolaget ha  genom huvu  ga en  ven t llg ng 

till kortfristigt kapital. 

Bolaget ha    ag  ö h llan ev   l ga ko tna e  v lka en a t ma g nellt komme  att öka v    tö  e anv n an e av bolaget  

t  n te .  uva an e a     mö l ghete  be  kna  ha potent al att gene e a  nt kte   ö  att n  b eak-even. Bolaget beräknas kunna 

uppnå positivt kassaflöde vid mellan 4 och 5 miljoner kopplade minuter i månaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG 
 

Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information 

i sammandrag för Bolaget avseende räkenskapsåren 2015 

och 2016 samt den för detta ändamål upprättade 

bokslutskommunikén för 2016 vilken ej har granskats av 

bolagets revisor. Bolaget har ej jämförelsesiffror för 

tidigare år eftersom det nyligen börjat redovisa Koncern. 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör 

läsas tillsammans med Challenger Mobile AB (publ)s 

reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för 

räkenskapsåren 2014 och 2015 samt den för detta ändamål 

upprättade bokslutskommunikén för 2016, vilka har 

införlivats i Memorandumet genom hänvisning. 

Firmanamn: Challenger Mobile AB (publ) 

Säte: Stockholms kommun, Stockholms län 

Organisationsnummer: 556671-3607 

Datum för bolagsbildning: 2004-10-28 

Nuvarande firmas registreringsdatum: 2010-08-18 

Land för bolagsbildning: Sverige 

Juridisk form: Aktiebolag 

Lagstiftning: Svensk rätt 

Kontaktuppgifter: Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista 

Tfn: 0722-458458 

E-post: info@challenger.com 

Webbplats: www.challengermobile.se   

 

INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 
Fullständig historisk finansiell information införlivas genom hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se 

nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper: 

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på 

bolagets kontor: Challenger Mobile AB (publ), Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista samt på bolagets hemsida 

www.challengermobile.se 
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RESULTATRÄKNING 
 

 

 

Resultaträkning - koncern     

 3 mån 3 mån   

 Okt-dec Okt-dec Helår Helår 

Belopp i Tkr 2016 2015 2016 2015 

Rörelsens intäkter 14 408 45 408 

Övriga rörelseintäkter 5 0 12 13 

Övriga externa kostnader -327 -141 -864 -684 

Personalkostnader -499 -482 -2,030 -2,091 

Avskrivningar av anläggningstillgångar -435 -435 -435 -435 

Rörelseresultat -1,242 -650 -3,272 -2,789 

      

Finansiella intäkter     

Finansiella poster, netto -544 -157 -1,248 -668 

Resultat efter finansiella poster -1,786 -807 -4,520 -3,457 

     

Inkomstskatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -1,786 -807 -4,520 -3,457 

     
  

 

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 
Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. 

Nuvarande affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget 

beräknas uppnå positivt kassaflöde vid ca 4-5 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden. 

INVESTERINGAR 
 tveckl ng a betet av  en tekn  ka platt o men         g och   ag anv n    e u  e na   am ö allt t ll kun anpa  n nga   amt att 

hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga 

investeringsplaner for närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANSRÄKNING 
 

 

Resultaträkning - koncern     

   31 dec 31 dec 

Belopp i Tkr   2016 2015 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar   142 577 

Materiella anläggningstillgångar   0 0 

Finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Summa anläggningstillgångar   142 557 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar   1,501 615 

Övriga fordringar   0 0 

Likvida medel   25 12 

Summa omsättningstillgångar   1,526 627 

     

     

SUMMA TILLGÅNGAR   1,668 1,204 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital   -9,743 -5,223 

Långfristiga skulder   0 2,479 

Kortfristiga skulder   11,411 3,948 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Spärrade bankmedel   5 5 

Ställda säkerheter   5,000 5,000 

Ansvarsförbindelser   0 0 

Immateriella tillgångar   0 0 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KASSAFLÖDESANALYS 
 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern     

Belopp i Tkr   Helår Helår 

   2016 2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

  -6,599 -5,534 

Förändring i rörelsekapital   3,115 2,033 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3,484 -3,501 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3,498 3,479 

Årets förändring i likvida medel/Årets kassaflöde   14 -22 

Likvida medel vid periodens början   11 33 

Likvida medel vid perioden slut   25 11 

     
  

 

NYCKELTAL 
 

Nyckeltal avser koncernen     

   2016 2015 

Nettoomsättning, Tkr   45 408 

Resultat, Tkr   -4.520 -3,457 

Balansomslutning, Tkr   1,668 1,204 

Soliditet, %   Neg Neg 

Medelantal anställda, st   5 5 

Antal årsanställda vid periodens utgång, st   5 5 

Antal aktier före utspädning, tusental   107,325 47,375 

Antal aktier efter utspädning, tusental   107,325 107,325 

Resultat per aktie före utspädning   -0,04 -0,07 

Resultat per aktie efter utspädning   -0,04 -0,03 
  

 

 

DEFINITIONER NYCKELTAL 
Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av omsättningen 
Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 
Resultat per aktie, kronor Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 

 

 

 



RESULTATRÄKNING MODERBOLAG 
 

 

Resultaträkning - moderbolag     

 3 mån 3 mån   

 Okt-dec Okt-dec Helår Helår 

Belopp i Tkr 2016 2015 2016 2015 

Rörelsens intäkter 59 459 90 460 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 5 0 5 13 

Övriga exterma kostnader -2,964 -2,760 -3,500 -3,294 

Personalkostnader -337 -328 -1,433 -1,534 

Rörelseresultat -3,237 -2,629 -4,838 -4,355 

      

Finansiella intäkter     

Finansiella poster, netto -544 -157 -1,248 -668 

Resultat efter finansiella poster -3,781 -2,786 -6,086 -5,023 

     

Inkomstskatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -3,781 -2,786 -6,086 -5,023 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANSRÄKNING, MODERBOLAG 
 

 

Balansräkning - moderbolag     

   31 dec 31 dec 

Belopp i Tkr   2016 2015 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar   0 0 

Materiella anläggningstillgångar   0 0 

Finansiella anläggningstillgångar   14,576 20,433 

Summa anläggningstillgångar   14,576 20,433 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar   1,451 667 

Likvida medel   25 11 

Summa omsättningstillgångar   1,476 678 

     

     

SUMMA TILLGÅNGAR   16,052 21,111 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital   6,114 12,199 

Långfristiga skulder   0 2,480 

Kortfristiga skulder   9,938 6,432 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16,052 21,111 

     

Spärrade bankmedel   5 5 

Ställda säkerheter   5,000 5,000 

Ansvarsförbindelser   0 0 

Immateriella tillgångar   0 0 

     
  

 

PERSONAL 
Challenger inklusive dotterbolag, 

förfogade per den 31 december 

2016 över en personalstyrka om 3 

(5) personer varav 0 (0) kvinnor. 

Samtliga är baserade i Stockholm. 

RÖRELSEKAPITALFÖR-

KLARING 
Styrelsen bedömer att Challenger-

koncernen efter den i detta 

memorandum beskrivna 

nyemissionen förfogar över ett 

tillräckligt rörelsekapital för att 

under den kommande 

tolvmånadersperioden fullgöra 

bolagets betalningsförpliktelser när 

de förfaller till betalning. 

RÖRELSEKAPITAL 
Det befintliga rörelsekapitalet är 

enligt styrelsens bedömning inte 

tillräckligt för de aktuella behoven 

under 12 månader framåt i tiden 

räknat från dateringen av detta 

memorandum. Underskottet 

bedöms uppstå i mars 2017. Det är 

styrelsens bedömning att den 

förestående nyemissionen, som 

förväntas tillföra bolaget 11,8 MSEK 

inklusive kvittningar av lån men före 

emissionskostnader, ger Bolaget ett 

rörelsekapital som är tillräckligt för 

de aktuella behoven under 12 

månader framåt i tiden räknat från 

dateringen av detta Memorandum. 

I det fall den förestående 

emissionen ej genomförs kommer 

Bolaget att undersöka alternativa 

finansieringsmöjligheter såsom 

ytterligare kapitalanskaffning, 

bidrag eller finansiering tillsammans 

med en eller flera 

samarbetspartners kombinerat med 

att bedriva verksamheten i lägre 

takt än beräknat med fokus på 

värdehöjande aktiviteter, till dess att 

ytterligare kapital kan anskaffas. 



FRAMTIDA 

KAPITALBEHOV 
Styrelsen för Challenger gör 

bedömningen den nuvarande 

kassan är tillräcklig för att fullfölja 

den uppsatta tillväxtplanen. Skulle 

marknaden komma att avmattas 

kan bolaget komma att utvecklas i 

en långsammare takt än beräknat. 

Det kan innebära att vissa av 

aktiviteterna enligt tillväxtplanen 

kan komma att senareläggas men 

styrelsen bedömer att det inte skall 

finnas ett behov av att under den 

kommande tolvmånadersperioden 

genomföra någon 

kapitalanskaffning givet att inga 

större förvärvsmöjligheter uppstår. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
Uttalanden om framtidsutsikter är 

gjorda av styrelsen för Challenger 

och är baserade på nuvarande och 

historiska marknadsförhållanden. 

Ifrågavarande uttalanden är väl 

underbyggda, men läsaren bör vara 

väl uppmärksam på att dessa 

liksom alla framtidsbedömningar är 

förenade med osäkerhet. 

KOMMANDE FINANSIELLA 

RAPPORTER 
2017-05-24    Delårsrapport första 

kvartalet 2017 
2017-08-23    Delårsrapport andra 

kvartalet 2017 
2017-11-11    Delårsrapport tredje 

kvartalet 2017 
2018-02-21    Bokslutskommuniké 

2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Årsredovisningen har upprättats enligt 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd, rekommendationer samt uttalanden från 

Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd saknas för en 

för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från 

Redovisningsrådets rekommendationer samt för 

uttalanden från dess akutgrupp. 

Fordringar har värderats till det det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det belopp varmed de beräknas bli 

reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har 

värderats till anskaffningsvärdet om annat ej anges. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 

rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i finansiella 

poster. 

SKATTER 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 

betalas eller erhållas avseende aktuellt år, samt justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i 

uppskjuten skatt. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). 

Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas koncern- och 

årsredovisning med tillämpning av Årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Då bolaget inte redovisade koncern för 2014 finns inga 

jämförelsetal för detta år. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
UPPFÖRANDEKODEN 
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då 

Bolagets aktie inte handlas på en reglerad marknadsplats. 

Därav följer att Bolaget inte har någon valberedning eller 

kommitté för att behandla revisions- och ersättningsfrågor. 

Handhavande av dessa frågor faller på styrelsen kollektivt. 

ERSÄTTNINGEN TILL STYRELSE OCH 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Ersättningen till styrelsen, inklusive styrelseordföranden, 

fastställs av aktieägarna vid årsstämman och gäller 

perioden till nästa årsstämma. Under verksamhetsåret 2016 

har styrelsearvoden om totalt 150 000 kr reserverats. 

Mellan verkställande direktören och Bolaget föreligger ett 

avtal vilket inte medför rätten till några fortsatta 

ersättningar eller arvoden efter avtalets upphörande. 

VD erhåller månadslön om 40 000 kr. VD har tre månaders 

uppsägningstid och saknar rätt till avgångsvederlag. 

Revisorsarvodet för det senaste räkenskapsårets revision 

uppgick till cirka 100 000 kronor. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har inga 

pensionsavtal, avgångsvederlag eller andra förmåner. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Bolagets huvudägare Mundesco Invest AB har fortlöpande 

lämnat lån till Bolaget i syfte att täcka löpande 

rörelsekostnader. 

Skulden uppgår idag till ca 6,8 MSEK. Lånet kommer till 

stor del att kvittas mot aktier i denna emission. Skulden 

kommer inte att betalas med kontanta medel från 

emissionen. 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller 

skiljedomsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 

ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan 

uppkomma) under de senaste tolv månaderna och som 

nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på 

Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet

 

 

 

 



SKATTEFRÅGOR 
 

Nedan följer en sammanfattning av 

de skatteregler som enligt nu 

gällande svensk skattelagstiftning 

kan aktualiseras vid handel med 

aktier i Bolaget. Sammanfattningen 

vänder sig till fysiska och juridiska 

personer, som är obegränsat 

skattskyldiga i Sverige, om inte 

annat anges, och är endast avsedd 

som allmän information. 

Sammanfattningen inkluderar inte 

värdepapper som innehas som 

näringsbetingade andelar eller 

lagertillgångar i näringsverksamhet 

eller som innehas av handelsbolag. 

Den skattemässiga behandlingen av 

varje enskild fysisk eller juridisk 

person beror på dennes specifika 

situation. Särskilda 

skattekonsekvenser som inte finns 

beskrivna nedan kan aktualiseras. 

Varje aktieägare i Bolaget bör 

därför rådfråga skatterådgivare 

beträffande de skattekonsekvenser 

som kan uppkomma i varje enskilt 

fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret 

för att innehålla källskatt. 

FYSISKA PERSONER 
Kapitalvinster på svenska 

marknadsanslutna aktier beskattas 

med 30 procent i inkomstslaget 

kapital. Uppkommer kapitalförluster 

på svenska marknadsanslutna aktier 

beaktas hela förlusten förutsatt att 

förlusten kan kvittas mot 

kapitalvinst på aktier och andra 

aktiebeskattade värdepapper. I 

andra fall medges avdrag med 70 

procent av förlusten i inkomstslaget 

kapital. Avdraget måste utnyttjas 

samma år som förlusten 

uppkommit. Uppkommer 

underskott i inkomstslaget kapital 

medges reduktion från skatt på 

inkomst av tjänst- och 

näringsverksamhet samt 

fastighetsskatt. Reduktion medges 

med 30 procent av underskott upp 

till 100 000 SEK och därutöver med 

21 procent. Utdelning på aktier i 

svenska marknadsanslutna 

aktiebolag beskattas med 30 

procent i inkomstslaget kapital för 

personer hemmahörande i Sverige. 

JURIDISKA PERSONER 
Juridiska personer beskattas för 

utdelningar och kapitalvinster i 

inkomstslaget näringsverksamhet, 

med en statlig inkomstskatt om 28 

procent. Avdrag för kapitalförlust 

vid avyttring av aktier som innehas 

som kapitalplacering får dras av 

endast mot kapitalvinster vid 

avyttring av aktier och andra 

delägarrätter. Kvarstående 

kapitalförlust får kvittas mot 

motsvarande kapitalvinster under 

senare år. Preliminärskatt för 

utdelning innehålls inte för svenska 

juridiska personer. Särskilda regler 

gäller för näringsbetingade andelar. 

AKTIEÄGARE SOM ÄR 

BEGRÄNSAT 

SKATTSKYLDIGA 
För aktieägare utan skatterättslig 

hemvist i Sverige som erhåller 

utdelning från svensk juridisk 

person innehålls normalt 

kupongskatt. Särskilda regler gäller 

dock för utdelning på 

näringsbetingade aktier. 

Skattesatsen är 30 procent. Denna 

skattesats är dock i allmänhet 

reducerad genom skatteavtal som 

Sverige ingått med andra länder för 

undvikande av dubbelbeskattning. 

Kupongskatten innehålls av VPC vid 

utdelningstillfället. Om aktierna är 

förvaltarregistrerade svarar 

förvaltaren för skatteavdraget. 

Aktieägare och innehavare av 

teckningsrätter som är begränsat 

skatteskyldiga i Sverige och som 

inte bedriver verksamhet från fast 

driftställe i Sverige beskattas 

normalt inte i Sverige för 

kapitalvinster vid avyttring av aktier 

och teckningsrätter. Aktieägare eller 

innehavare av teckningsrätter kan 

dock bli föremål för beskattning i 

sin hemviststat. Enligt en särskild 

regel kan fysiska personer som är 

begränsat skattskyldiga i Sverige bli 

föremål för kapitalvinstbeskattning 

vid avyttring av bland annat 

svenska aktier om de vid något 

tillfälle under det kalenderår då 

avyttring skett eller under de 

föregående tio kalenderåren varit 

bosatta eller stadigvarande vistats i 

Sverige. Tillämpligheten av regeln 

är dock i flera fall begränsad genom 

skatteavtal. 

UTDELNING 
Mottagen utdelning är i sin helhet 

skattepliktig för fysiska personer 

och dödsbon. Beskattning sker i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen 

är för närvarande 30 procent. 

För juridiska personers innehav av 

så kallade kapitalplaceringsaktier 

gäller att hela utdelningen utgör 

skattepliktig inkomst av 

näringsverksamhet. Skattesatsen är 

för närvarande 22 procent. 

För svenska aktiebolag och 

ekonomiska föreningar föreligger 

skattefri utdelning på så kallade 

näringsbetingade aktier. Noterade 

andelar anses näringsbetingade 

under förutsättning att 

andelsinnehavet motsvarar minst 10 

procent av rösterna eller att 

innehavet betingas av rörelsen. 

Skattefrihet för utdelning på 

noterade aktier förutsätter att 

aktierna inte avyttras inom ett år 

från det att aktierna blev 

näringsbetingade för innehavaren. 

Kravet på innehavstid måste inte 

vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER 
Genomsnittsmetoden – Vid 

avyttring av aktier i skall 

genomsnittsmetoden användas 

oavsett om säljaren är en fysisk eller 

en juridisk person. Enligt denna 

metod skall anskaffningsvärdet för 

en aktie utgöras av den 

genomsnittliga 

anskaffningskostnaden för aktier av 

samma slag och sort beräknat på 

grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn 

taget till inträffade förändringar 

(såsom split eller fondemission) 

avseende innehavet. Som ett 



alternativ till genomsnittsmetoden 

kan ifråga om marknadsnoterade 

aktier den s.k. schablonregeln 

användas. Denna regel innebär att 

omkostnadsbeloppet får beräknas 

till 20 procent av försäljningspriset 

efter avdrag. 

Privatpersoner – Vid försäljning av 

aktier beskattas fysiska personer 

och dödsbon för kapitalvinsten i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen 

är för närvarande 30 procent. 

Kapitalförlust på aktier är samma år 

avdragsgill mot vinst på andra 

aktier eller mot andra 

marknadsnoterade delägarrätter 

(med undantag för andelar i 

investeringsfonder som innehåller 

endast svenska fordringsrätter). Till 

den del förlusten inte är fullt ut 

avdragsgill enligt ovan är den 

avdragsgill med 70 procent mot 

andra kapitalinkomster. Om det 

uppkommer ett underskott i 

inkomstslaget kapital, medges 

reduktion av skatten på inkomst av 

tjänst och näringsverksamhet samt 

fastighetsskatt med 30 procent för 

underskott som uppgår till högst 

100 000 kronor och med 21 procent 

för underskott därutöver. 

Underskott kan inte sparas till 

senare beskattningsår. 

Juridiska personer – Juridiska 

personer utom dödsbon beskattas 

för kapitalvinster i inkomstslaget 

näringsverksamhet för närvarande 

till skattesatsen 22 procent. Vinsten 

beräknas dock enligt vanliga regler. 

Kapitalförluster på aktier, som 

innehas som kapitalplacering, får 

endast kvittas mot kapitalvinster på 

aktier och aktierelaterade 

instrument. Om vissa villkor är 

uppfyllda kan förlust även kvittas 

mot kapitalvinster på aktier och 

aktierelaterade instrument som 

uppkommit i bolag inom samma 

koncern, under förutsättning att 

koncernbidragsrätt föreligger. En 

inte utnyttjad förlust får utnyttjas 

mot kapitalvinst på aktier eller 

aktierelaterade instrument utan 

begränsning framåt i tiden. 

För näringsbetingat innehav av 

noterade aktier gäller för 

närvarande att ingen avdragsrätt 

föreligger för förluster samtidigt 

som vinster ej är skattepliktiga 

under förutsättning att aktierna inte 

avyttras inom ett år från det att 

andelarna blivit näringsbetingade 

hos innehavaren. 

Fåmansaktiebolag – För 

fåmansaktiebolag gäller särskilda 

regler. Dessa berör dock endast 

sådana aktieägare eller närstående 

denne, som är verksamma i Bolaget 

i betydande omfattning. 

Beskrivningen av prospektet avser 

endast fall där ägaren är passiv, och 

dessa särskilda regler behandlas 

därför inte närmare här. 

INVESTERINGSSPARKONTO 
För fysiska personer som innehar 

aktierna i Investeringssparkonto 

utgår ingen reavinstskatt vid 

försäljning av aktierna. Det 

föreligger inte heller någon 

avdragsrätt vid förlust vid 

försäljning av aktierna. För eventuell 

utdelning på aktierna erläggs ingen 

källskatt. All beskattning sker via en 

avkastningsskatt som baseras på 

kapitalbasen för kontot, oavsett om 

det gjorts vinst eller förlust på 

kontot. Avkastningsskatten är ca 0,5 

procent, och betalas varje år. 

INVESTERARAVDRAG 
Från och med den 1 december 2013 

gäller att fysiska personer som 

förvärvar andelar i ett företag av 

mindre storlek vid en nyemission 

kan få göra avdrag för hälften av 

betalningen för andelar i 

inkomstslaget kapital. Avdrag ges 

med högst 650 000 kronor per 

person och år, vilket motsvarar 

förvärv av andelar för 1 300 000 

kronor. Avdraget innebär en 

skattereduktion på 15 procent av 

investerat belopp. Säljs andelarna 

inom 5 år blir den skattskyldige 

återbetalningsskyldig för erhållen 

skattereduktion. En investering i 

Challenger Mobile AB (publ) ger 

möjlighet till skattereduktion för 

personer som är skattskyldig för 

kapitalvinsten i Sverige. 

ARVS- OCH 

GÅVOBESKATTNING 
Arvs- och gåvobeskattningen är 

sedan 17 december 2004 slopad, 

varpå ingen arvs- eller 

gåvobeskattning utgår vid förvärv 

av aktier genom arv eller gåva. 

KUPONGSKATT 
För aktieägare bosatta i utlandet, 

som erhåller utdelning från Sverige, 

innehålls normalt kupongskatt. 

Skattesatsen är för närvarande 30 

procent, som i allmänhet reduceras 

genom tillämpligt 

dubbelbeskattningsavtal. För 

utländskt bolag som innehaft 

näringsbetingad aktie i minst ett år 

kan dock utdelningen vara skattefri 

om skattefrihet hade förelegat om 

det utländska Bolaget hade varit ett 

svenskt företag. I Sverige är det 

normalt Euroclear, som svarar för 

att kupongskatt innehålls. I de fall 

aktier är förvaltarregistrerade, svarar 

förvaltaren för 

kupongskatteavdraget. 

 

 

 

 

 



AKTIEN OCH AKTIEÄGARE 
 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000. 

 Det finns i dag 300 000 aktier av serie. 

 Bolagsordningen tillåter i dag maximalt 600 000 aktier av serie A samt 179 400 000 aktier av serie B. 

 Registrerat aktiekapital är 5 690 138,448945 kronor fördelat på 107 325 048 aktier. 

 Kvotvärdet är 0,053 kronor. 

 Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. 

 Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A, ISIN-kod 

SE0002081166, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0002081166, berättigar till en röst på 

bolagsstämman. 

 Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och slag, till befintligt innehav. 

 Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller 

inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och 

värdepappersförmedlare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 
År Händelse Förändring A-aktier Förändring B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Totalt Aktiekapital 

2004 Nybildning 100 000 900 000 1 000 000 0,100 100 000 

2005 Nyemission 42 858 385 714 1 428 572 0,100 142 857 

2006 Nyemission 20 000 138 122 1 586 694 0,100 158 669 

2006 Nyemission 
  

196 450 1 783 144 0,100 178 314 

2007 Fondemission 
    

1 783 144 0,350 624 100 

2008 Nyemission 28 572 449 344 2 261 060 0,350 791 371 

2009 Nyemission 
  

855 290 3 116 350 0,350 1 090 723 

2010 Kvittningse

mission 108 570 161 430 3 386 350 0,350 1 185 223 

2010 Nyemission 
  

371 580 3 757 930 0,350 1 315 276 

2010 Nyemission 
  

2 923 995 6 681 925 0,212 1 417 604 

2012 Nyemission 
  

5 018 075 11 700 000 0,212 2 482 285 

2013 Minskning av 

aktiekapital 
      

0,053 620 572 

2013 Nyemission 
  

35 675 048 47 375 048 0,053 2 512 877 

2015 Nyemission 

 

59 950 000 107 325 048 0,053 5 690 138 

2017 Föreliggande 

nyemission 
  

53 662 524 160 987 572 0,053 8 532 341 

 

 



AKTIEÄGARFÖRTECKNING 
 

 

Aktieägare, 10 största (per 31 december 2016)     

Namn A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%) 

Mundesco Invest AB 300 000 40 350 914 37,88% 39,40% 

STIFAG AB 0 14 367 470 13,39% 13,06% 

Sture Hedlund 0 4 600 000 4,29% 4,18% 

Larsante AB 0 3 625 000 3,38% 3,29% 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 213 028 2,06% 2,01% 

Swedbank Försäkring AB 0 2 124 000 1,98% 1,93% 

Jörgen Dalen 0  1 745 758 1,63% 1,59% 

Valåsens Advokatbyrå AB 0 1 203 395 1,12% 1,09% 

David Bergman 0 1 173 500 1,09% 1,07% 

Amirhossein Mahdavian Kermani 0 1 130 000 1,05% 1,03% 

Summa övriga cirka 900 ägare 0 34 491 983 32,13% 31,35% 

Summa 300 000 107 025 048 100,00% 100,00% 
  

 

AKTIENS SPRIDNING 
Bolaget har i dagsläget cirka 900 aktieägare. 

AKTIEÄGARAVTAL 
Det finns så vitt styrelsen känner till inga aktieägaravtal 

mellan några aktieägare i Challenger. 

BEMYNDIGANDE 
Bolagsstämman har per den 29 juni 2016 gett styrelsen 

mandat att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 

nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en eller flera 

kontantemissioner av högst 60 000 000 B-aktier, med 

företräde för nuvarande aktieägare samt en eller flera 

kontant- och/eller kvittningsemissioner utan företrädesrätt 

för nuvarande aktieägare genom utgivande av högst 

10 000 000 st B-aktier och med priset alltid till lägst 

marknadsvärdet. 

UTDELNING 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Eventuell utdelning 

beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. 

Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear 

Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt 

av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 

av förvaltaren. Rätt till eventuell tilldelning tillfaller den 

som vid fastställd avstämningsdag har rätt till deltagande i 

bolagsstämman, d.v.s. var registrerad som ägare i den av 

Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i 

överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det 

antal aktier som innehavaren äger. 

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear 

kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot 

Bolaget och begränsas endast genom regler om 

preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 

Bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 

särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 

Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt 

som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 

inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock 

normal svensk kupongskatt (se s 33, Skattefrågor i Sverige). 

Bolaget har emellertid inte fastlagt någon utdelningspolicy. 

Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så 

snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets 

ekonomiska ställning. 

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 

befattningshavare har några potentiella intressekonflikter 

med Challenger där privata intressen kan stå i strid med 

Bolagets. Ingen av styrelseledamöterna, ledande 

befattningshavare eller revisorer i Challenger har eller har 

haft direkt eller indirekt delaktighet i några 

affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller i 

avtalsvillkor med Bolaget. 

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna 

är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av 

budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie 

har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 

under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 

För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett 

bolagsstämmobeslut med kvalificerad majorit.

 



ALLMÄN INFORMATION 
 

Challenger Mobile AB (publ), med organisationsnummer 

556671-3607, registrerades vid Bolagsverket den 30 

november 2004. Bolagets associationsform är aktiebolag 

och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående 

än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares 

rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens 

säte är registrerat i Stockholm kommun, Stockholms län. 

Huvudkontorets adress är Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Kista. 

KONCERN 
Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda 

dotterbolaget ansvarar för drift, installation och utveckling 

av den tekniska mobil VoIP-plattformen. Moderbolaget 

ansvarar för marknad, försäljning, ekonomi och 

administration. 

Dotterbolag: 
Challenger Mobile Technology AB 
Org.nr. 556997-4982 
Samma säte som moderbolaget. 

VÄSENTLIGA AVTAL, TILLSTÅND OCH 

LICENSER 
Det föreligger inga avtal, tillstånd eller licenser som utgör 

en väsentlig förutsättning för att Bolaget skall kunna 

bedriva sin verksamhet. 

FÖRSÄKRINGAR 
Bolagets försäkringsskydd bedöms tillräckligt för att täcka 

potentiella risker. 

INTRESSEN 
Förutom vad som nämnts i detta memorandum avseende 

aktieägande föreligger inga fysiska eller juridiska personer 

inblandade i emissionen med ekonomiska eller andra 

relevanta intressen. 

NOTERING VID AKTIETORGET 
Bolagets aktie är sedan 7 juli 2010 upptagen till handel vid 

Aktietorget. Aktietorget är ett värdepappersinstitut och har 

Finansinspektionens tillstånd att driva handel med 

värdepapper. Genom avtal med Stockholmsbörsen 

använder AktieTorget fondbörsens handelssystem INET. 

Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är 

listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 

fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget 

går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på 

hemsidor med finansiell information. 

Aktiekurserna finns även att följa på text-TV, i 

dagstidningarna och på www.aktietorget.se 

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH 

GARANTIÅTAGANDEN 
Nyemissionen är garanterad till 85 % (10 034 892 kr), varav 

60 % (7 083 453,18 kr) via teckningsförbindelse från 

Mundesco Invest AB samt 25 % (2 951 438,82 kr) via 

garantiåtagande från Capensor Capital AB. 

Ej säkerställda garanti- och teckningsåtaganden I samband 

med förestående nyemission har Challenger Mobile avtalat 

om garantiteckning med ett antal olika parter (se avsnittet 

” egala    go  och komplette an e  n o mat on”). 

Garantiåtaganden har inte säkerställts via 

förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Challenger 

Mobile har även erhållit ett teckningsåtagande från en 

befintlig aktieägare som avser kvitta en fordran på 

Challenger Mobile mot nya aktier.. Teckningsåtagandet är 

inte säkerställt genom pantsättning, spärrmedel eller något 

liknande arrangemang, varför det finns en risk att 

lämnande åtaganden ej uppfylls. I det fall en eller flera av 

garanti- eller teckningsåtagandena inte skulle fullgöra det 

skriftligen avtalade åtagandet, skulle det negativt kunna 

påverka emissionsutfallet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aktietorget.se/


BOLAGSORDNING 
 

Bolagsordning i Challenger Mobile AB (publ) 

organisationsnummer 556671-3607, antagen vid extra 

bolagsstämma 13 april 2013. 

’ § 1 FIRMA 

Firmanamn Bolagets firma är Challenger Mobile AB (publ). 

§ 2 SÄTE 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 VERKSAMHET 
Bolagets skall upplåta telekommunikationsanslutningar till 

ett globalt datanätverk, tillhandahålla routing- och 

kopplingstjänster inom telekommunikation, tillhandahålla 

mobila interaktiva tjänster, upplåta abonnemang till 

telekommunikationstjänster samt därmed förenlig 

verksamhet. 

§ 4 AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000 kronor och högst 

10.000.000 kronor. 

§ 5 AKTIESLAG 
Aktier är av serie A och serie B. Aktierna av serie A har 10 

röster var och aktierna av serie B l röst var. Aktier av 

vardera serien kan utgivas till ett antal av maximalt 600.000 

stycken A-aktier och 179.400.000 stycken B-aktier. Beslutar 

bolaget att genom kontantemission eller 

kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, 

skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 

det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). 

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall 

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 

företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på 

grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall 

aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 

antal akter de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 

genom lottning. Beslutar bolaget att genom 

kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 

endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett 

aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i 

förhållande till det antal akter de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 

kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 

konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 

teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 

som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 

respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 

komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte 

innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut 

om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 

aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 

aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 

gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 

samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 

erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 

nytt slag. 

§ 6. ANTALET AKTIER 
Antalet aktier kan utgivas till lägst 45.000.000 aktier och 

högst 180.000.000 aktier. 

§ 7 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen består av tre till fem ledamöter med högst fem 

suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma 

för tiden tills nästa ordinarie bolagsstämma hållits. 

§ 8 REVISORER 
En eller två revisorer med eller utan suppleanter väljs på 

bolagsstämma. 

§ 9 KALLELSE 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 

Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 

kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 

är införd i aktieboken och antecknad i ett 

avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument eller den som är 

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första 

stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva 

de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 

(2005:551). 

§ 11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA 
Aktieägare får delta i bolagsstämman om han eller hon 

anmält detta till bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig 

biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon 

anmäler det till bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till bolagsstämman. 

§ 12 BOLAGSSTÄMMA 
På ordinarie bolagstämma behandlas följande ärenden: 

1. Val av ordförande på stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 



3. Val av minst en protokollsjusterare 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och 

balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) 

om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och i 

förekommande fall verkställande direktör. 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och 

revisorssuppleant 

10. Annat ärende om skall behandlas på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR  
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

 

 

 

ADRESS 
Challenger Mobile AB (publ) 

Isafjordsgatan 39 B 

164 40 Kista 

T: 0722-458458 

E: info@challengermobile.com 

mailto:info@challengermobile.com

