INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STAR VAULT AB (PUBL)

SAMMANFATTNING
TECKNINGSTID 18 MARS - 31 MARS 2020

0,06 kr
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Teckningskurs per aktie

Företrädesemission

Sista dag för teckning

Nyemissionen är säkerställd till 100 % genom erhållna tecknings- och garantiförbindelser

Detta dokument utgör en sammanfattning av förutsättningarna och villkoren för deltagande i
nyemission i Star Vault AB (publ) med org. nr 556709-1169, under mars 2020, och innehåller
inte fullständig information nödvändig för en investerare att fatta ett tillräckligt underbyggt
investeringsbeslut. Denna sammanfattning utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG).

VIKTIG INFORMATION

För att erhålla fullständig information hänvisas till det informationsmemorandum avseende föreliggande nyemission som upprättats av Bolagets
styrelse. Detta dokument, liksom anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt finns tillgängliga för nedladdning på
www.starvault.se och www.aktieinvest.se

ÖVERSIKT

PÅGÅENDE PROJEKT – MORTAL ONLINE 2

Star Vault AB (publ) (”Bolaget” eller ”Star Vault”) grundades år 2006
och har idag en erfaren och ändamålsenlig organisation med siktet inställt att erhålla ett positivt kassaflöde från verksamheten på månadsbasis i samband med lansering av Mortal Online 2 (”MO2”), vilket planeras ske under det fjärde kvartalet 2020. Cirka 4 500 betalande spelare i MO2 är allt som krävs för att nå break-even som exempel.

Mortal Online 2 är förenklat en trimmad och förfinad version av Star
Vaults första speltitel, MMORPG-spelet Mortal Online, som utspelar sig
i medeltids-miljö och lanserades 2010. Med facit i hand har spelet varit
en fantastisk bas för teamet att förstå alla nyanser av spelgenren och
samtidigt kunna skapa ett aktivt community av spelare (ca 500 000 registrerade medlemmar). Star Vault bedömer att det finns goda möjligheter för Mortal Online 2 att kunna bli den spelsuccé inom spelgenren
som Star Vault under alla år kämpat för att kunna skapa. Lanseringssajten för Mortal Online 2 finns att tillgå på www.mortalonline2.com.

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från föreliggande
emission ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i arbetet att framgångsrikt färdigställa och lansera spelet Mortal Online 2. MO2 bedöms
kunna matcha konkurerrande speltitlar med stora användarbaser av
spelare såväl visuellt som avseende spelupplevelsen och därmed ha
möjlighet att ligga i framkant i spelgenren Massive Multiplayer Online
Role Playing Game (MMORPG). Star Vault har redan idag indikationer
på att det kommer att finnas ett stort intresse för Mortal Online 2 från
såväl befintlig spelarbas i Mortal Online som spelare som idag är aktiva
spelare i andra spel inom samma spelgenre.
Med Mortal Online har Star Vault visat att ett litet team över tiden
lyckats bygga en spelupplevelse som användarna återkommer till och,
inte minst, även betalar för. Kompetensen i teamet, för den sortens
spel som Star Vault producerar, bedöms mycket hög och har bevarats
genom en sällsynt låg personalomsättning.

MORTAL ROYALE
Mortal Royale är ett s k ”battle royale”-spel som utspelas i medeltidsmiljö. Spelet är ”early access” på Steam. Spelet delar vissa centrala
komponenter med Mortal Online 2 och planeras färdigställas efter lansering av Mortal Online 2 för bästa synergier. Spelet bedöms enkelt
kunna anpassas för att fungera som en eSport-titel.
KITTEN ’D
Spelet Kitten’d är ett ”katt-orienterat” VR-spel som lanserades under
2019. Även om spelet har fått mycket goda användarbetyg har en tillfredsställande försäljning inte uppnåtts, i alla fall inte inledningsvis.
Då spelet inte kräver löpande uppdateringar läggs minimala resurser
på Kitten’d.

SPELMARKNADEN
Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 165 miljarder dollar 2020 och förväntas växa till att vara värd ca 196 miljarder dollar 2022.
Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas utgöra strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och
USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Resultaträkning (SEK)

Helår 2019

Nettoomsättning

1 239 384

Kostnad för såld vara

-291 169

Aministrationskostnader

-1 626 984

Forsknings- och utvecklingskostnader

-3 347 678

Rörelseresultat

-4 026 447

Finansiella poster

6 693

Årets resultat

-4 019 754

STYRELSE
PATRIK SOMMARIN
Styrelseordförande
PETTER NORMAN
Styrelseledamot
FREDRIK REIMERS
Styrelseledamot
HENRIK NYSTRÖM
Styrelseledamot, VD

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Balansräkning (SEK)

Per 31 dec 2019

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

6 482 716

Materiella anläggningstillgångar

14 915

Finansiella anläggningstillgångar

63 300

Kortfristiga fordringar

596 771

Kasssa och Bank

2 477 432

Summa tillgångar

9 635 134

Eget kapital och skulder
Eget kapital

8 267 021

Kortfristiga skulder

1 368 114

Summa eget kapital och skulder

9 635 135

STÖRSTA AKTIEÄGARNA
Bolagets största ägare per den 20 januari 2020, uppdaterat med
kända förändringar. Totalt antal aktier uppgår till 210 190 770 st,
varav 1 250 000 st är onoterade A-aktier.
Andel av
kapital %

Andel av
röster %

William N. Nock

7,92

6,82

Nordnet
Pensionsförsäkring

6,73

6,38

Avanza Pension

5,62

5,34

Henrik Nyström*

4,05

8,9

Joakim Heving

2,87

2,73

Övriga aktieägare

72,81

69,83

Aktieägare

*Innehavare av 1 250 000 onoterade A-aktier.
Bolagsvärderingen före nyemissionen är ca 12,6 MSEK.
Nyemissionen är säkerställd till 100 % genom erhållna tecknings- och garantiförbindelser.

HENRIK NYSTRÖM
VD
Henrik Nyström är grundare av Star Vault och har ca 15
års erfarenhet av spelutveckling. Henrik startade Bolaget efter studier i spelutveckling vid Blekinge Tekniska
Högskola. Under åren har Henrik samlat på sig en gedigen kunskap och erfarenhet från spelbranschen i allmänhet och i synnerhet inom nischen Massive Multiplayer
Online (MMO-spel).

VD HAR ORDET
Vi börjar närma oss sanningens ögonblick. Det är
uppenbart att det som har störst betydelse för Star
Vault som bolag är en lyckad lansering av den nya
och förbättrade versionen av Mortal Online, dvs.
Mortal Online 2. VR-spelet Kitten’d har varit ett
spännande test för att se vad vi kan göra vid sidan
om stora och avancerade MMORPG-spel som Mortal
Online. Med facit i hand verkar det vara tufft att
skapa tillfredsställande försäljning för spel inom
virtuell verklighet (VR). Kitten’d har mycket goda
användarbetyg och vi hade goda förhoppningar att
PlayStation-lanseringen i mitten av november förra
året skulle visa på spelets förträfflighet även från
ett försäljningsperspektiv. Vi lägger idag minimalt
med tid på Kitten’d då spelet inte kräver löpande
uppdateringar.
Vi jobbar stenhårt vidare med vårt viktigaste spel,
Mortal Online 2 - ett arbete som kommer att fortsätta med samma intensitet fram till lansering. Under slutet av förra året lanserades hemsidan för
Mortal Online 2 (www.mortalonline2.com) innehållande spelinfo, trailer samt nedräkning för Alpha
Combat Test med mera. Alla inträdespaket för att
delta i spelets alpha-version är fullsatta och nästa
viktiga milstolpe för Mortal Online 2 blir den spelbara alpha-versionen som beräknas vara klar under
april månad. Spetskompetensen vi har byggt upp
över åren som spelstudio inom MMORPG-genren är
mycket hög. Nu gäller det att vi kan kapitalisera på
den kompetensen genom att få ut Mortal Online 2
som ett tillräckligt intressant spel för att skapa en
uthållig och god försäljning. Det är lätt tankarna
skenar iväg avseende vilken effekt en lyckad lansering med ett gott mottagande av MO2 kan få för
Star Vault på sista raden. För att nå break-even behövs det inte fler än ca 4 500 månatliga spelare.
Jag själv, teamet och flertalet Mortal Onlinespelare är av uppfattningen att vi har goda möjligheter att kunna bli större än vår närmast besläktade konkurrent, spelet Eve Online, som toppade
med fler än 500 000 betalande spelare år 2013 och
idag uppskattningsvis har mellan 100 000 – 150 000
spelare.

”Jag själv, teamet och flertalet Mortal
Online-spelare spelare är av uppfattningen att vi har goda möjligheter att
kunna bli större än vår närmast
besläktade konkurrent,
spelet Eve Online”

Välkommen att teckna aktier i föreliggande
emission!
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)

KONTAKTINFO
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö
Websida: www.starvault.se

