
Sammanfattning av inbjudan till teckning av aktier 
i Challenger Mobile AB (publ)

2 – 21 maj 2013

VIKTIGT!
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Challenger Mobile AB (publ). Broschyren innehåller inte fullstän-
digt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det memorandum som upprättats an styrelsen för Challenger Mobile AB (publ). 
Detta kan laddas ned på www.challengermobile.com. Broschyren, memorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distri-
bueras i något land där distributionen eller erbjudandena enligt memorandumet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut 
skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet 
gäller vad som anges i memorandumet. Challenger Mobile AB lämnar inte några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.



Challenger Mobile har under de senaste åren arbetat hårt med 
att aktivera nya kunder för att öka intäkterna från Bolagets 
färdigutvecklade VoIP-plattform. Samtidigt har genomgripande 
kostnadsreduktioner genomförts. VoIP betyder Voice over 
Internet Protocol och innebär att man ringer via internet 
istället för via en telefonoperatör, vilket blir väsentligt billigare. 
Till skillnad från våra konkurrenter har vi valt att inte själva 
agera operatör utan att erbjuda befintliga att komplettera sina 
nuvarande tjänster med vår lösning. Våra kunder och de 
företag vi förhandlar med inser att erbjudanden om nya tjänster 
kan generera nya intäktsströmmar från deras existerande 
kundgrupper. Våra VoIP-tjänster lämpar sig väl för sådan 
merförsäljning. De kunder som idag erbjuder och förmedlar 
våra tjänster, bl a 3 i Sverige, är nöjda, och ser intäkterna från 
samarbetet med Challenger Mobile öka successivt. 

Det krävs inga stora omsättningsökningar för att Challenger 
Mobile skall bli lönsamt, men utvecklingen har gått för långsamt. 
Nytt rörelsekapital har fått tillskjutas i form av nyemissioner och 
lån. I februari ansökte Bolaget om företagsrekonstruktion, vilken 
fortfarande pågår. 

Vad är det då som motiverar föreliggande nyemission?
Challenger Mobile inledde under 2012 ett samarbete med 
Prego International Ltd. Prego har skapat ett tjänstepaket som 
förenklar livet för miljontals gästarbetare runt om i världen, och 
för deras arbetsgivare. Tjänsterna möjliggör bl a att arbetarnas 
pengar blir tillgängliga för deras familjer utan dröjsmål, utan 
oskäliga transfereringskostnader, osäker kontanthantering eller 
dyr växling. I paketet ingår även ett förbetalt mobilabonnemang, 
vilket ofta är omöjligt att skaffa för en gästarbetare från ett fattigt 
land. 

Projektet har nyligen lanserats i Malaysia. Prego förhandlar med 
myndigheter och bemanningsföretag i flera expansiva regioner 
där efterfrågan på utländsk arbetskraft är stor. Avtalet med 
Prego innebär att Challenger Mobile levererar all mobiltelefoni 
som erbjuds i tjänstepaketet.

Vi har i drygt ett år arbetat hårt med förberedelserna för denna 
tjänst. Vi sätter stor tilltro till såväl den erbjudna tjänsten som 
till Prego International. Enligt våra gemensamma interna 
beräkningar kommer trafiken att ge Challenger Mobile tillräckliga 
intäkter för att bli ett lönsamt företag.

Vi tror att denna utveckling, i kombination med den 
kapitalförstärkning som föreliggande nyemission innebär, 
slutligen kommer att medföra att Challenger Mobile efter många 
år av träget arbete inte längre bara framstår som ett intressant 
telekombolag med stor potential utan som ett intressant och 
mycket lönsamt bolag med fortsatt stor potential. Bolaget och 
dess aktieägare har under de senaste åren sått och sått med 
tid och kapital - nu är det dags att skörda!

Kista, den 30 april 2013

Håkan Tezcanli
Verkställande direktör

Challenger Mobiles kunder fortsätter kontinuerligt att använda 
Bolagets tjänster för att skapa nya intäktsströmmar och öka 
omsättningen från sina konsumenter. Emellertid har Bolaget 
ännu inte uppnått tillräcklig tillströmning av nya kundföretag 
för att uppnå positivt kassaflöde.  På grund av detta är 
Challenger Mobile sedan den 20 februari 2013 föremål för en 
företagsrekonstruktion.

Styrelsen i Challenger Mobile gör bedömningen att det är 
motiverat att genomföra en nyemission för att säkra Bolagets 
fortsatta verksamhet och ta vara på den potential som finns inom 
räckhåll. Styrelsens bedömning grundas på en affärsmöjlighet 
som uppkom under 2012 och som förväntas medföra positivt 
resultat för Challenger Mobile redan under år 2013. Projektet, 
som beskrivs närmare på annan plats i detta memorandum, har 
initierats av det internationella telebolaget Prego International 
Ltd. Challenger Mobiles mVoIP-teknologi (mobile Voice 
over IP) utgör en förutsättning för projektets genomförande. 
Challengers mVoiP-tjänst är färdigutvecklad och inga behov av 
vidareutveckling av programvaran eller plattformen föreligger. 
Bolaget har vidtagit åtgärder för ytterligare kostnadsreduktioner, 
vilka redan sänkt det månatliga kassautflödet med 43 procent; 
från ca 350 KKr till ca 200 KKr. De aktieägare som lämnat 
lån till Bolaget har uttalat sin gemensamma avsikt att kvitta 
sina lån i föreliggande nyemission, under förutsättning att 
emissionen inbringar tillräckligt rörelsekapital. Detta kommer 
att stärka Bolagets balansräkning påtagligt. Medlen från den 
förestående emissionen skall, förutom att täcka de relativt låga 
emissionskostnaderna (ca 250 KKr), användas enligt följande:

- Betalning av kortfristiga skulder och     
 rekonstruktionskostnader:   ca 2,0 MKr
- Kvittning av lån från aktieägare:  ca 5,0 MKr
- Rörelsekapital t.o.m. april 2014 och 
emissionskostnader:   ca 3,0 MKr

Inga emissionsmedel kommer att användas för kontant 
återbetalning av lån från aktieägare. Rörelsekapitalet enligt 
sammanställningen ovan är tillräckligt för 12 månaders drift 
oavsett rörelseintäkter. Ägarna till de kortfristiga fordringarna 
på Bolaget har som en del av rekonstruktionen medgivit frist 
med betalning till den 31 december 2013. 

Kista den 30 april 2013

Styrelsen

VD har ordet Bakgrund och motiv



Den 19 april 2013 beslutade extra bolagsstämman i 
Challenger Mobile AB att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar 
högst 70 200 000 aktier och inbringar vid full teckning ca  
10,5 Mkr. Aktiekapitalet ökas med högst ca 3,7 Mkr.

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) 
för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter 
i emissionen är den 29 april 2013. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 
25 april 2013. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 april 2013.

Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 
2 maj 2013 till och med 21 maj 2013. Styrelsen i Bolaget äger 
rätt att förlänga teckningstiden. Bolaget kommer inte att avbryta 
emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs 
Teckningskursen är 15 öre per aktie. Inget courtage kommer 
att tas ut.

Teckningsrätter 
Aktieägare i Bolaget erhåller sex (6) teckningsrätter för varje 
(1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs en (1) teckningsrätt 
för att teckna en (1) ny aktie serie B till kursen 15 öre per aktie. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och kommer att bokas bort från VPkontot utan särskild 
avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter och aktier
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget fr.o.m. 
2 maj 2013 t.o.m. 16 maj 2013. Banker och värdepappersinstitut 
med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av 
köp och försäljning av teckningsrätter. Under den pågående 
företagsrekonstruktionen handlas både teckningsrätter och 
aktier på Aktietorgets obs-lista.

Under 2012 inleddes förhandlingar om medverkan i ett 
projekt initierat av det internationella telekombolaget Prego 
Communications Ltd. Förhandlingarna resulterade i ett avtal, 
där Challenger Mobile skall tillhandahålla sin lösning för s k 
pre-paid mobile VoIP.

Styrelsen bedömer att detta projekt är av stor betydelse för 
Bolagets verksamhet och fortbestånd och väljer därför att här 
presentera huvudlinjerna i samarbetet:

Projektet syftar till att förenkla tillvaron för de miljontals 
gästarbetare från ett flertal länder som under begränsade 
perioder arbetar i expansiva regioner som exempelvis Malaysia 
eller de oljeproducerande arabländerna.

Gästarbetarna förmedlas till arbetsgivarna genom speciella 
bemanningsföretag eller statliga organisationer i de länder 
som tar emot arbetskraften. Dessa gästarbetare saknar 
oftast både bankkonton och möjligheter till telefoni. Lönerna 
utbetalas kontant och mobilabonnemang är svåra att teckna 
för utlänningar i de flesta länder. Detta medför att överföring av 
pengar hem till familjen sker via dyra s k money orders samt att 
kontakterna med hemlandet och familjen blir få och sporadiska.  
Vid traditionell överföring av pengar försvinner ofta upp till tjugo 
procent av den överförda summan i avgifter.

Pregos koncept bygger på att arbetskraftsförmedlarna delar 
ut ett gratis servicepaket när gästarbetaren anländer, eller till 
och med innan han/hon reser ut. Paketet innehåller allmän 
information, två Master Card betalkort (ett huvudkort som 
arbetaren får sin lön på och ett extra kort som kan användas 
av familjen i hemlandet) och ett sim-kort anpassat till 
Challenger Mobiles förbetalda telefonitjänster. På detta sätt 
ges gästarbetaren möjligheter att göra pengarna tillgängliga för 
familjen utan avbräck. Dessutom ges arbetaren en möjlighet 

att, till lägre kostnad än andra alternativ, upprätthålla löpande 
telefonkontakter med hemlandet och familjen. 
Samarbetsavtal mellan Prego och Challenger Mobile 
ingicks under mars 2012. Avtalet innebär att Bolaget skall 
tillhandahålla all telefontrafik som erbjuds i de servicepaket 
som delas ut till gästarbetarna. Prego har tecknat avtal med 
immigrationsmyndigheterna, mobiltelefonoperatörer och 
med bemanningsföretag i Malaysia om tillhandahållande av 
servicepaket till ankommande gästarbetare. Förhandlingar med 
motsvarande parter i andra länder har inletts.

Styrelsen för Challenger Mobile gör bedömningen att Bolagets 
medverkan i detta projekt redan under innevarande år kan 
medföra intäktsströmmar i en sådan omfattning att Bolaget blir 
lönsamt. Detta oaktat utvecklingen av intäkterna från befintliga 
och nytillkommande kundföretag. 

Affärsmässiga framtidsutsikter avseende projektet Prego 
Pay2home/ Call2home
Prego räknar med att leverera ca 600 000 st Pay2home kit 
fram till slutet av 2014, varav ca. 200 000 av dessa beräknas 
bli anslutna under 2013. Varje Pay2home kit innehåller två 
Mastercard kort med ”prepaid”-konto för lön och betalning. Det 
ena är avsett för en anhörig i hemlandet, medan det andra 
används av gästarbetaren.

Prego och Challenger Mobile bedömer att inledningsvis c.a 20% 
av Pregos Pay2home kunder kommer att använda produkten 
Call2home, vilken innehåller ett SIM kort och IP-telefonikonto 
hos Challenger Mobile, och som sampaketeras med Pay2Home. 
Erfarenheter från IP-telefonianvändande indikerar att de kunder 
Prego riktar sig till kommer att spendera mellan 50 och 100 
kronor per månad för att ringa internationella samtal.

Erbjudandet i sammandrag

Prego-projektet

För fullständig information om erbjudandet hänvisas till det 
informationsmemorandum som styrelsen upprättat. Memorandum 
kan nedladdas från www.challengermobile.com.



Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i                                

Challenger Mobile AB (publ)

Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

2 maj - 21 maj 2013 kl 16:00. 0,15 kr per aktie av serie B. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Challenger Mobile AB (publ) till 0,15 kr per B-aktie:

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

VP-kontonr eller        depånummer* Bank/förvaltare

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Anmälningssedeln skickas till:
Post     E-mail    Fax

Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Box 5833
102 48 Stockholm

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått informationen nedan.

TEXTA TYDLIGT

Om anmälan avser ett belopp överstigande 15 000 € (ca 125 000,00 kr) eller mer ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln.  
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja.

Undertecknad åberopar subsidiär företrädesrätt

Fyll i antal innehavda aktier i Challenger Mobile AB per avstämningsdagen den 29 april 2013:

 Antal

10 000 aktier (1 500 kr)   80 000 aktier (12 000 kr)

20 000 aktier (3 000 kr) 160 000 aktier (24 000 kr)

40 000 aktier (6 000 kr) 320 000 aktier (48 000 kr)

Annat antal

* OBSERVERA. I det fall teckning önskas ske till en depå kopplad till en kapitalförsäkring ska anmälan gå via Er förvaltare. Använd EJ denna anmälningssedel!

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•	 att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
•	 att jag är medveten om att anmälan är bindande,
•	 att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
•	 att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
•	 att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.
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, Box 5833, 102 48 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.


