
Inbjudan 
till teckning av aktier med företrädesrätt i  

Community Entertainment Svenska AB (publ)



Kort om Community Entertainment (CEAB)
Ceab har under många år utvecklat olika typer av frågesport. 

Idag bedrivs all verksamhet i dotterbolaget MillionMind Sweden 

Technology AB som har utvecklat en programvara för frågesport som 

stödjer spel på både mobila och stationära enheter kallad Quiz Widget. 

Vid Årsstämman i Community Entertainment Svenska AB (publ), kallat CEAB, 

den 16 maj 2013 beslutades att bemyndiga styrelsen att inom bolagsordningens 

gränser fatta beslut om en eller flera emissioner. Vid styrelsesammanträde den 

12 maj 2014 fattade styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslut 

om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 2 812 807 SEK från 

14 064 035 SEK till högst 16 876 842 SEK genom emission av högst 28 128 070 

aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. För varje aktie i CEAB som innehas 

på avstämningsdagen för företrädesemissionen, måndagen den 19 maj 2014, 

erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en 

(1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 0,10 SEK per aktie. Teckningstiden löper 

under perioden 21 maj – 5 juni 2014.

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras 

cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 

0,2 MSEK. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget 

ökar med 28 128 070 aktier till sammanlagt 168 768 420 aktier. 

MOTIV OCH LIKVIDANVÄNDNING

En fortsatt satsning på MillionMind genom bland annat en lansering av Quiz as a 

service, kräver viss utveckling samt intergration i Wordpress (WP). För att finansiera 

denna utveckling och den förestående internationaliseringen behöver bolaget kapital.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen för Community Entertainment försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit 

alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, 

såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting 

är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm i maj 2014

Community Entertainment Svenska AB (publ) 

Styrelsen

Inbjudan till 
teckning av aktier

Siff ror i sammandrag
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tkr) 2013 2012

Nettoomsättning 842 570

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -53  -134
Övriga externa kostnader -2 132 -1 077
Personalkostnader -1 327 -891

Rörelseresultat före avskriviningar (EBITDA) -2 670 -1 532 

Avskrivningar och nedskrivningar -707 -31

Rörelseresultat -3 377 -1 563
Summa finansnetto 129 -122
Resultat efter finansiella poster -3 248 -1 685
Betald Skatt - -500

Årets resultat -3 248 -2 185

KONCERNENS BALANSRÄKNING 
(Tkr) 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 2 939 2 356
Kortfristiga fordringar 652 140
Likvida medel 1 389 466

SUMMA TILLGÅNGAR 4 980 2 962 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 763 2 107
Kortfristiga skulder 1 216  855

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 980 2 962 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(Tkr) 2013 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 810 -1 470
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 173 -1 430
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 906 3 249

Periodens kassaflöde 923 349

Likvida medel vid periodens början 466 117
Likvida medel vid periodens slut 1 389 466

Nyckeltal
Soliditet i % 76 71
Vinst per aktie -0,03 -0,03
Eget kapital per aktie 0,03 0,02

Ytterligare information finns på www.comentab.se 
under fliken ”emissioner”.



ÅT VÅRA UPPDRAGSGIVARE SKAPAS 

ENGAGEMANG OCH EFFEKT, VI DRIVER 

TRAFIK OCH BYGGER LOJALITET.

NÅGRA AV MILLIONMINDS 
KUNDER FÖR LYCKADE 

QUIZ-KAMPANJER

BAKGRUNDSBESKRIVNING
MillionMind Sweden Technology AB har specialiserat sig inom 
marknadsföring på Internet. Det sker med hjälp av djup kunskap 
inom beteendevetenskap, marknadsföring, Gamification (spelkun-
skap) och programmering. MillionMind har spjutspetskompetens 
inom IT och jobbar på en modulär teknisk plattform i världsklass. 
Åt uppdragsgivarna skapas engagemang, ökad nättrafik, höjd 
eff ekt på Internetkampanjer samt bygger kundlojalitet. 

Sedan oktober 2013 har MillionMind genomfört en stor satsning 
på försäljning och marknadsföring. Bolaget har koncentrerat sig 
på produkten Quiz Widget. Man har anställt tre nya säljare och 
deltagit och ställt ut på ett 25-tal events. Cirka 150 nykundsbesök 
har genomförts. Resultatet är att MillionMind har ökat sin off ert-
stock och samtidigt inlett dialog med ett större antal välkända 
företag och organisationer. Samtidigt har fler aff ärsavslut genom-
förts bland annat med en av Sverige största morgontidningar. 
Bolaget har även levererat sin Quiz Widget till två av de största 
kvällstidningarna i landet. 

MARKNAD 
MIllionMinds strategi är och har genomförts som en tre-stegs-raket; 
Först utveckling, sedan testlansering och validering på den svenska 
marknaden. Det tredje steget är att utveckla och bygga en inter-
nationell organisation för distribution av produkten Quiz Widget. 
Det finns tre (3) stycken så kallade ”drivers” på marknaden; Ökad 
digitalisering av marknadskommunikationen, kunskaper och 
förståelse för Gamification och hur gemene företag/organisation 
kan använda det samt Content marketing.

ERBJUDANDET
MillionMind har utvecklat en generisk produkt som kallas 
QuizWidget. Det är en Internetbaserad Quiz-spelare, i vilken 
kunderna förpackar sina egna frågor, bilder, länkar och videor. 
Fördelen med QuizWidget är att slutresultatet blir mycket 
professionellt och kan levereras till ett konkurrensmässigt pris. 

AFFÄRSMODELL – FYRA VÄGAR TILL LÖNSAMHET
LICENSER – uppdrasgivaren tecknar ett avtalsbaserat kontrakt med 
MillionMind och administrerar själv sina kampanjer. Kontrakt/avtal 
baserade på tre (3) olika modeller.

KAMPANJER – MillionMind lanserar och erbjuder ”färdiga” kvar-
talskampanjer mot utvalda målgrupper till ett fast kampanjpris 

eller en kundanpassad kampanj där MillionMind är kreativ partner 
till uppdragsgivaren.

SPECIAL/ENTERPRISE – Specialoff ererade lösningar efter teknisk 
och kreativ brief från kund till högt pris.

WP(WORDPRESS)-APP – Enkel och lätttillgänglig Quiz Widget 
för massdistribution globalt till lågt pris.

FÖRSÄLJNING OCH FÖRSÄLJNINGSKANALER
DIREKTFÖRSÄLJNING TILL SLUTKUND – Med MillionMinds 
egen säljorganisation skapas god och lönsam försäljning direkt till 
slutkund. Bolaget sköter prospektering och egna kampanjer som 
är baserade på teman, kvartalsvis.

VIA ÅTERFÖRSÄLJARE – I dag har bolaget fem (5) återförsäljare. 
Dessa kan vara både traditionella reklam- och PR-byråer men 
även lite mer moderna digitala kommunikationsbyråer. Både 
Svenska och på sikt internationella.

E-HANDEL – Omsättning och försäljning via MillionMinds egen 
hemsida med enkla erbjudanden, eventuellt på specialdesignade 
kampanjsajter för att ej störa övrig försäljning.

KONKURRENSSITUATION
Eftersom kunskapen hos våra målgrupper är låg och erbjudandet 
nytt upplever vi att kunderna tror att det finns mellan fem och tio 
konkurrenter. Det är dock en sanning med modifikation eftersom 
MillionMinds lösning är den mest sofistikerade. Konkurrenterna 
finns i så kallade CMS-lösningar, alternativt enkla WP-Appar. I båda 
dess fall rör det sig om väldigt enkla enkäter.

INVESTERINGAR
Att utvecka Quiz as a service, intergration i Wordpress (WP) 
och förberedande för en internationalisering av bolaget.

TV-FORMAT
Genom rekryteringen av en ny VD har bolagets möjlighet att nå 
kommersiell framgång med sina TV-format stärkts väsentligt.

FINANSIELL UTVECKLING
Bolagets bedömning (obs ingen prognos) är att bolaget under 
slutet av 2014 kommer att nå ett positivt kassaflöde och ett 
positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA).



Villkor och anvisningar
Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ), (CEAB), 
beslutade vid styrelsemöte den 12 maj 2014, med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2013, att 
genom nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare  
öka Bolagets aktiekapital med högst 2 812 807 kronor genom emission  
av högst 28 128 070 nya aktier. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 19 maj 2014 är aktieägare i 
CEAB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation 
till tidigare innehav. Fem (5) per avstämningsdagen innehavda 
aktier i CEAB, berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till 
kursen 0,10 kronor per aktie.

TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare i CEAB erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) tecknings- 
rätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,10 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) 
för rätt till deltagande i emissionen är den 19 maj 2014. Sista dag 
för handel i CEABs aktie med rätt till deltagande i emissionen är 
den 14 maj 2014. Första dag för handel i CEABs aktie utan rätt till 
deltagande i emissionen är den 15 maj 2014. 

TECKNINGSTID
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden  
från och med den 21 maj 2014 till och med den 5 juni 2014. Efter teck- 
ningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar  
därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från res-
pektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden  
21 maj 2014 till och med den 2 juni 2014. Aktieägare skall vända sig direkt  
till sin bank eller förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra  
köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas  
under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma  
rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller 
baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna teck- 
ningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 5 juni  
2014 eller säljas senast den 2 juni 2014 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen  
den 19 maj 2014 är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets  
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt 
anmälningssedel utan företrädesrätt. Information kommer att 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.comentab.se samt 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för nerladdning. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda  
förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information  
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätter skall ske genom samtidig kontant  
betalning senast den 5 juni 2014. Teckning genom betalning skall 
göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas 
emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad  
till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi I det fall 
samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas 
för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den  
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom  
att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmäl- 
ningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.  
Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter  
som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att  
betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande 
inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller  
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på  
nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband  
med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 5 juni 2014.

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: CEAB
Box 7461, 103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801, Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i CEAB är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning 
eller information. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av tecknings-
rätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av 
teckningsrätter enligt följande:

I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på  
avstämningsdagen eller inte, och i det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det 
antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och i den mån 
detta inte kan ske genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning 
utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det 
antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som 
finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall 
vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 
den 5 juni 2014. Anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt,  
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion 
på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra 
beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt 
tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-
priset 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. 
Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon 
enligt ovan för information om teckning och betalning. 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 någon av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande 
att teckna aktier i CEAB till aktieägare i dessa länder.

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 betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills 
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av 
emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet 
till delregistrering utnyttjas i föreliggande Företrädesemission, 
kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien 
benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier 
så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av 
BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid så-
dan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första 
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slut-
giltigt registrerats vilket beräknas ske i juli 2014. Aktieägare vilka 
har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller 
information från respektive förvaltare.

HANDEL I BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 21 maj 
2014 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
För det fall delregistrering av Erbjudandet sker och flera serier 

av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt 
AktieTorget.
 
OMVANDLING AV BTA TILL AKTIER
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i juli 2014, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear avseende detta. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer CEAB att 
offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att 
ske genom pressmeddelande och anslås på Bolagets hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av 
svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i CEAB:s vinst första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att teckningen verkställts. Utbetalning av eventuell utdelning  
ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i  
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller  
den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var 
registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets 
aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av 
Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 
STOCKHOLM, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrä-
desrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets 
bolagsordning som finns tillgänglig på CEAB:s hemsida, dels av 
aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRLÄNGNING
Styrelsen i CEAB förbehåller sig rätt en att förlänga teckningstiden 
samt tiden för betalning i Erbjudandet. Detta skall ske senast den 
sista dagen i teckningsperioden och meddelas genom Bolagets 
gängse informationskanaler.

HANDEL I AKTIEN
Aktierna i CEAB är listade på AktieTorget. Aktierna handlas under kort- 
namnet CEAB och har ISIN SE0000707283. En handelspost omfattar 1  
aktie. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer  
Bolaget att ansöka om listning av de nya aktierna på AktieTorget. 

UTSPÄDNING
Full teckning i nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget 
ökar från 140 640 350 till 168 768 420 aktier vilket motsvarar en 
utspädningseffekt om 16,67 procent (beräknat som antalet nya 
aktier till följd av nyemissionen dividerat med det totala antalet 
aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

ÖVRIG INFORMATION
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissinen och har 
heller inte rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med 
stöd av teckningsrätt er avser. Teckning av nya aktier, oberoende 
om denna sker genom utnyttjande av teckningsrätter eller inte, är 
för tecknaren oåterkallelig och tecknaren kan inte annullera eller 
ändra genomförd teckning av nya aktier.
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