
 

Global Gaming Factory X AB org nr 556551-5938 

Memorandum för 
investering i fildelarsiter

6 oktober 2010

a GGF förvärvsplaner GGF avser att förvärva fildelarsiter. GGF har inte och kommer inte att ingå i ett  
avtal med någon fildelarsite som nämns i detta memorandum förrän aktierna som emitteras är betalda och 
siten i fråga är överens med GGF om ett förvärv. 1

a Varumärkena Mininova, Isohunt, The Pirate Bay, btjunkie, Demonoid och Torrentz tillhör respektive ägare.

1 GGF ingick i ett avtal med ägaren av The Pirate Bay i 2009. The Pirate Bays grundare och fd operatörer har 
meddelat att av vad de förstår anser ägaren att avtalet har gått ut. 

Torrentz



Memorandum
Detta dokument är ett underlag avseende en företrädesemission för investering i förvärv av fildelarsiter. 
Memorandumet är upprättat av styrelsen för GGF. 

Definitioner
I detta underlag gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget” eller “GGF” avses GGF med 
organisationsnummer 556551-5938. Med ”Smartlaunch” avses det danska bolaget Smartlaunch A/S med 
organisationsnummer 27 70 60 02. Med "Fildelarsite" avses en av de ledande fildelarsiterna The Pirate Bay, 
Isohunt, Btjunkie, Torrentz.com, Demonoid.com, Mininova.org och ett fåtal andra siter anses tillhöra gruppen 
"ledande fildelarsiter" . Namnen ägs av respektive sites ägare.

Disclaimer
GGFs förvärv av fildelarsiter är behäftat med hög risk både operativt och finansiellt. En investering i Bolaget 
är därför att betraktas såsom en högriskplacering. Utvecklas Bolaget väl kan detta resultera i en stark 
värdeutveckling, men en investering i Bolaget kan likväl gå förlorad i sin helhet. Samtliga läsare av detta 
underlag uppmanas därför att noggrant ta del av hela dess innehåll särskilt med beaktande av de risker som 
beskrivs.

Lagen om handel med finansiell instrument
Enligt lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet att upprätta fullständigt 
prospekt för emissioner under 1 miljon euro. Denna emission ligger under den gränsen. Detta dokument har 
därförinte upprättats enligt de krav som finns i prospektdirektivet. Finansinspektionen har därför inte granskat 
föreliggande prospekt.

Generell information
Aktien i Global Gaming Factory X AB är för närvarande upptagen till handel på Mangoldlistan. All information 
som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden 
som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” på nästa sida och som beskriver risker som en investering i GGFs 
aktie innebär. Vänligen notera särskilt att detta Memorandum endast är en sammanfattande beskrivning av 
bolagets verksamhet och ställning. Informationen i dokumentet avser ej vara fullständig eller uttömmande 
och aktieägare och investerare avråds från att basera sina investeringsbeslut enbart på den information som 
framkommer i detta Memorandum. Memorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer 
vars eventuella förvärv av aktier i GGF förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt. Memorandumet 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 enligt United States Securities Act från 1933eller 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 
prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, 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. 
Memorandumet 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 hålls tillgängliga för inspektion Handlingar som bolagets bolagsordning, årsredovisningar 
eller utlåtanden som till någon del ingår eller hänvisas till i detta memorandum finns  tillgängliga i elektroniskt 
format på bolagets hemsida www.globalgamingfactory.com.se. Om aktieägare eller tänkbara investerare 
önskar få handlingar i pappersformat, vänligen kontakta 0733 16 42 10

Stockholm 6 oktober 2010
Styrelsen, Global Gaming Factory X  AB
www.globalgamingfactory.com
Org nr 556551-5938
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Erbjudande att teckna nya aktier 
GGF startade sin verksamhet och noterades genom ett omvänt förvärv i 2006. GGF ägs 
idag av c:a 1200 aktieägare i Sverige. Vi har ett helägt dotterbolag i Danmark. Vi är ett 
publikt bolag, som är anslutet till Euroclear  2   (f.d. VPC) och listade på Mangoldlistan  3  .

En värdefull tillgång
GGF har en värdefull tillgång i form av ett gediget förarbete med rättslig analys, 
marknadsanalys, konsumentundersökningar och avtalsarbete som GGF utfört under 
2009 för att få underhållningsrättigheter i samband med Bolagets försök att förvärva The 
Pirate Bay. GGF har en möjlighet att med sitt förarbete som insats delta i förvärv av 
fildelarsiter som planeras med utländska investerare. Med kapital som anskaffas genom 
en företrädesemission och med sitt förarbete avser GGF att finansiera upp till ca. 10% 
av köpeskillingen av fildelarsiter som planeras förvärvas. Resterande delen, ca. 90% 

kommer att finansieras av de utländska investerarna.

GGFs styrelse har beslutat att genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämma 30 juni 
2009 med en emissionskurs på 0,20 kr per aktie där aktieägarna har företräde. Emissionskursen har härletts 
ur GGFs aktiekurs som var ca. 0,20 kr under mycket hög omsättning under The Pirate Bay förvärvsförsöket 
2009. Aktiekursen gav då en fingervisning om marknadens värdering av GGF och dess affärsplan. Efter 
avnoteringen från Aktietorget som skedde 2009 har uppfattningen spridit sig att GGF skall upphöra med sin 
verksamhet. GGF är dock numera listad på Mangoldlistan och har fortsatt med arbetet att förverkliga sin 
vision. Bolaget  har slutit flera värdefulla avtal med samarbetspartners i bla Danmark, Norge och USA. GGF 
är beredd att starta handeln i aktien nu och att ta steget med att förvärva  en  fildelarsite. 

Skälet till nyemissionen är att vi har goda förhoppningar om att vi ska lyckas med förvärv av fildelarsiter med 
de utländska investerarna. Jag och närstående kommer att delta i nyemissionen och förvärven. Även vår 
Music Business Relations Manager Janne “Lunkan” Lundqvist skall delta i nyemissionen och förvärven. För 
att GGFs övriga aktieägare skall ges möjligheten att delta i förvärven på lika villkor har styrelsen beslutat att 
göra en företrädesemission. Detta innebär att nuvarande aktieägare har företräde till de nya aktierna som 
emitteras. Av erfarenhet vet vi att inte alla aktieägare utnyttjar företrädesrätten fullt ut. Vi ger därför dessa 
aktieägare möjligheten att avyttra sina teckningsrätter genom en ordnad handel i teckningsrätter så att nya 
investerare får chansen att komma in i bolaget. Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 8 
oktober 2010 och handel med teckningsrätterna kommer att pågå från 12 oktober  till 21 oktober 2010.  Vi 
hälsar såväl våra nuvarande aktieägare som nya investerare välkomna att deltaga i vår förestående 
nyemission.
Stockholm 6 oktober 2010

Hans Pandeya, VD i Global Gaming Factory X AB (publ

2 http://www.euroclear.com/  
3 http://www.mangoldlistan.se/  
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Kort presentation av nyemissionen

Emissionsbeloppet
GGF skall investera emissionsbeloppet i förvärv av fildelarsiter. 

Företrädesemission Kapitalanskaffningen uppgår till 8 895 542 kr genom att 44 477 714 aktier emitteras i 
en företrädesemission där nuvarande aktieägare har företrädesrätt. 

Antalet aktier i GGF före emissionen 311 344 000

Antalet aktier i GGF efter emissionen 355 821 714

Avstämningsdag 8 oktober 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 
oktober 2010 och första dag exklusive

       rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 oktober 2010.

       De som på avstämningsdagen den 8 oktober 2010 
är registrerade som aktieägare i GGF äger 
företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig 
aktie erhålls en (1)

   teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Handel med teckningsrätter 12 oktober 2010 – 21 oktober 2010

Handel med BTA från och med 12 oktober 2010
 
Teckningstid 12 oktober 2010 – 26 oktober 2010

Teckningskurs 0.20 kr per aktie

Betalning Företrädesaktier betalas direkt när man tecknar,  
12 oktober 2010-26 oktober 2010. Övriga aktier 

betalas efter besked om tilldelning. Likvid 
skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.
Handel med aktier och teckningsrätter Våra aktier är listade på Mangoldlistan. Den som 

vill köpa eller sälja kontaktar sin personliga 
bank eller mäklare, eller lägger ordern 
elektroniskt via en internetmäklare. 

Presentation av bolaget
Vår verksamhet

GGF utvecklar mjukvara och bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. GGF är moderbolag till det 
helägda dotterbolaget Smartlaunch A/S Danmark. GGFs skapar intäkter i det befintliga globala nätverk av 
tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster 
till kaféägare och till slutanvändare, de miljontals gamers som besöker dessa kaféer varje månad. 



GGF förvärver i 2006 ett antal bolag framgångsrikt och utvecklar en plattform för digital distribution som 
lanseras 2007.  Intäkterna från GGFs plattform är blygsamma i början men når 2.3mkr för 2009 från 
framförallt kunder i Indien och USA och utgör 23% av Bolagets totala intäkter. 

Väsentliga händelser 2009-2010
Indien

19 januari 2009 GGF lanserar ett internationellt rankingsystem 
för spelanvändare på Sathyam Cinemas 
(www.sathyamcinemas.com) dataspelsverksamhet Blur. Bolaget 
har därmed fått in en fot i den snabbast växande 
dataspelsmarknaden i världen. Sathyam Cinemas är en välkänd 
aktör i den indiska underhållningsindustrin och fungerar som en 
värdefull referens i GGFs diskussioner med andra indiska 
företag.

21 april 2009 GGF gör en omfattande affär med OneRoof Inc 
(www.oneroof.com), som förvärver GGFs kanadensiska 

dotterbolag CybercafePro Inc. GGF ingår även ett långtgående samarbete med OneRoof Inc. Totala affären 
är värd USD 1,1M och innebär en ökning av den totala omsättningen för 2009 med ca 40 % jämfört med 
omsättningen i 2008. Avyttringen av dotterbolaget Cybercafepro Inc, innebär ett tillskott på 6 Mkr i GGF vilket 
stärker balansräkningen rejält och ökar det finansiella handlingsutrymmet. 

Avtalet med One Roof Inc säkerställer GGFs tillgång till Cybercafepros internetkafeer och deras befintliga 
infrastruktur. GGF skall marknadsföra och leverera sina tjänster av digital distribution av reklam och spel och 
även Money Transfer-tjänster till One Roofs internetkafeer. Vidare innebär avtalet att GGF säkerställer en 
viktig kunds åtagande genom reklamkontrakt med One Roof.

Maj 2009 GGF identifierar under 2009 att nästa generationens fildelningsteknik har en hög affärspotential 
inom området digital distribution. GGF utvecklar en plan för att införa den nya tekniken genom att förvärva en 
ledande fildelningssite och ett världsledande teknikbolag. GGF sluter även förvärvsavtal med andra parter 
som inte offentliggörs av sekretessskäl. I juni 2009 offentliggör GGF sin plan.

aFakta om fildelningen Fildelning innebär 
att dela med sig av datafiler för musik, film,  
e-böcker mm via internet. För att delta i  
fildelningen behövs speciella program så att  
man kan se filerna andra användare har.
Antalet fildelare i Sverige uppskattas till  
mellan 1,0 till 1,5 miljoner. Det finns också 
tusentals andra nätplatser att gå till för att  
fildela. 

The Pirate Bay och Peerialism AB
15 juni 2009 Två veckor innan offentliggörandet av The Pirate Bay affären informerar GGF  Aktietorget om 

http://www.oneroof.com/


förvärvet. GGFs VD ber Aktietorget noga bevaka handeln i GGFs aktier. Aktietorget upplyser inte GGF om att 
Advokat Hans Schedin, styrelseledamot i Aktietorget är även styrelseledamot och delägare i MAQS, 
advokatfirman vars klient är i tvist med grundarna av The Pirate Bay  4  .  

30 juni 2009 gör GGF den största affären i dess historia när styrelsen offentliggör dess förvärv av The Pirate 
Bay, www.thepiratebay.org, en av de 100 mest besökta siterna i världen. Förvärvet villkoras av att GGF 
erhåller finansiering och att en bolagstämma godkänner finansieringen och förvärvet.  Samtidigt sluter GGF 
ett förvärvsavtal med teknikföretaget Peerialism för att införa nästa generationens fildelningsteknik i Pirate 
Bay. Även detta förvärv villkoras av att GGF erhåller finansiering och att en bolagstämma godkänner 
finansieringen och förvärvet. 

GGFs plan mottas väl av finansmarknaden. GGF, som aktieägarna investerat 23mkr i sedan 2006  värderas 
under 2009 till ca. 60Mkr. Aktiekursen är då ca. 0,20 kr. Nyheten orsakar en mycket hög ökning av handeln i 
aktien. Till GGFs aktieägares bestörtning handelsstoppar Aktietorget handeln i bolagets aktier vilket 
omöjliggör förvärvet. 

27 augusti 2009 Aktietorget beslutar om fortsatt handelsstopp. Samma dag beslutar aktieägarna vid 
förvärvsstämman enhälligt att godkänna finansieringen och förvärvet. Aktiespararna, Sverige största 
organisation för aktiesparare begär bevis om finansiering och får se bevis. Aktiespararna kräver sedan att 
handelsstopppet skall hävas. Aktietorget samtycker men häver aldrig handelsstoppet vilket omöjliggör 
förvärvet. Än idag är den utbredda uppfattningen att GGF saknade finansiering när i själva verket hindrades 
slutförandet av förvärvet av handelsstoppet. 

9 september 2009 GGF misslyckas i sitt försök att förvärva The Pirate Bay och avnoteras från Aktietorget. 

16 september 2009 GGF listas på Mangoldlistan. GGF påbörjar arbetet med ett nytt försök att förvärva av 
fildelarsiter. 

Vår vision
GGF har en vision om hur laglig distribution av innehåll ska ske på nätet. GGF tror sig kunna göra 
fildelarsiters verksamhet legitimt. GGF ser skapandet av lösningar som ser till att upphovsrätten efterlevs 
som kärnan i sin verksamhet. Genom att fånga värdet underhållningsindustrin skapar och se till att det 
fördelas rätt kommer GGF att stärka sin position på marknaden. När underhållningsindustrin gynnas kommer 
GGF att gynnas. GGFs tror att fildelare gynnas i en legitim verksamhet. 

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att förvärva och omvandla fildelarverksamheter till betaltjänster. Vi skall skydda 
upphovsrätten och uppfylla rättighetsinnehavare och innehållsleverantörers önskemål.  
GGFs mål är också att införa nästa generationens fildelningsteknik för att skapa intäkter från fildelning. GGF 
skall alltså ersätta den föråldrade fildelningstekniken som är den de facto standarden med nästa 
generationens fildelningsteknik . Med nästa generationens fildelningsteknik kan användarna dela med sig 
outnyttjade resurser  5     som hårddiskar för lagring och processorkraft för beräkningar och skapa intäkter med 
sk. molntjänster. Intäkterna från molntjänsterna överförs till användarna. Ju mer fildelaren delar med sig, 
desto mer tjänar fildelaren.  De generösa fildelara, s.k. seeders kan i den nya modellen nå en nivå där 
intäkterna överstiger deras konsumtionskostnad  6  .  

TPB grundarna kommenterar GGFs planer i 2009

A lot of people are worried. We’re not and you shouldn’t be either!

We’ve been working on this project for many years. It’s time to invite 
more people into the project, in a way that is secure and safe for 
everybody. We need that, or the site will die. And letting TPB die is the 
last thing that is allowed to happen!

If the new owners will screw around with the site, nobody will keep using it. That’s the biggest insurance one 
can have that the site will be run in the way that we all want to. And – you can now not only share files but  

4 http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/nyheter/affarer/article547810.ece  
5 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8128551.stm  
6 http://www.engadget.com/2009/07/18/pirate-bay-owners-announced-give-and-take-model-proclaim-files/  
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shares with people. Everybody can indeed be the owner of The Pirate Bay now. That’s awesome and will  
take the heat off us.”   techcrunch.com  7   

a GGF förvärvsplaner GGF avser att förvärva fildelarsiter. GGF har inte och kommer inte att ingå i ett  
avtal med någon fildelarsite som nämns i detta memorandum förrän aktierna som emitteras är betalda och 
siten i fråga är överens med GGF om ett förvärv.

Legaliseringsplan
Styrelse gör bedömningen att de förvärvade tillgångarna kan användas på ett legalt och ändamålsenligt sätt 
och rekommenderar aktieägarna att delta i nyemissionen.

Bakgrund
Marknaden för konsumtion och distribution av digital media präglas av ett komplext juridiskt landskap av 
nationell och internationell lagstiftning, med svåra gränsdragningar mellan olika rättsområden - inte minst i 
förhållandet mellan upphovsrätt och rätten till privatliv. Detta har lett till en omfattande debatt globalt bland 
opinionsbildare, politiker, akademiker, allmänheten och affärsintressen. Förutom internetanvändarnas eget 
ansvar, är ansvaret för användargenererat material spritt på flera olika marknadsaktörer och kan därtill 
variera mellan länder. Såväl amerikansk som europeisk lagstiftning föreskriver dock vissa skyldigheter för 
internetleverantörer (ISP-Internet Service Providers) och tjänsteleverantörer (ISSP Information Society 
Service Providers) i syfte att förhindra spridning av otillåtet material. Tidskrävande lagstiftningsarbete och 
kostsamma rättsliga processer pågår världen över som en följd av att teknikutvecklingen ställer nya krav på 
regelverket. Marknadens samtliga aktörer, bland annat teknik- och bredbandsleverantörer, 
tjänsteleverantörer, sökmotorer och rättighetsinnehavare skulle gynnas av en tydligare rättslig omgivning för 
att våga investera och kunna föra informationssamhällets utveckling framåt. 

GGFs inställning
GGF konstaterar att underhållningsindustrins legala terräng är komplex och situationen för illegal fildelning 
mycket infekterad vilket globala mediers bevakning vittnar om.   

Tekniskt system för legalisering

GGF skall legalisera fildelarsiter genom att sluta licensavtal med rättighetsinnehavare. Tills avtalen är på 
plats kommer GGF att införa ett avancerat tekniskt system för identifiering av upphovsrättsskyddat innehåll 
och skapa möjligheten för rättighetsinnehavaren att få ersättning och även rätten att bestämma hur 
innehållet ska hanteras.

Fildelarsiter indexerar torrent filer som pekar på musik, film, och gratis underhållning, men också 
upphovsrättsskyddad innehåll utan rättighetsinnehavares samtycke.  GGF avser att sluta licensavtal med 
innnehållsleverantörer och rättighetsinnehavare för att omvandla fildelarsiter till en legal tjänst för att skapa 
intäkter åt innehållsleverantörer.

GGF beräknar ha avtal med majoriteten av världens största musikförlag och skivbolag inom tre månader 
efter förvärsdagen; med majoriteten av de största i musik och film industrin inom ett år och majoriteten av 
den globala underhållningsindustrin inom 2 år. 

Efter förvärvsdagen kommer GGF att överta ansvaret för oskyddat innehåll och även  upphovsrättsskyddat 
innehåll på fildelarsiter. För att säkerställa att rättighetsinnehavares och innehållsleverantörers rättigheter 
inte kränks skall GGF använda ett avancerat tekniskt system som identifierar innehåll på fildelarsiter och 
ersätter rättighetsinnehavaren som äger rättigheterna till innehållet. Rättighetsinnehavaren kommer att 
kunna lämna kvar filen och få ersättning eller ge instruktion om borttagandet av filen. 

Inga personuppgifter kommer att lämnas ut. Personuppgifter får ej lämnas till tredje part utan användarens 
medgivande enligt lag i de flesta länder (I Sverige gäller PUL).

GGF ger rättighetsinnehavare full tillgång till innehåll som identifierats. Efter identifiering kan GGF ersätta 
rättighetsinnehavare och invänta vidare instruktioner. GGF kommer att verka för att sluta avtal så fort som 
möjligt med rättighetsinnehavare vars innehåll upptäcks, eller verka för att innehållet lämnas kvar på 
fildelarsiter mot att ersättning utgår.
GGF kommer att ha system för identifiering och även rapportering uppsatt på förvärvsdagen. 
Rättighetsinnehavare kommer att kunna koppla sin katalog till systemet för att söka av fildelarsiter och få 

7 http://techcrunch.com/2009/06/30/swedish-software-firm-acquires-the-pirate-bay-for-77-million/  
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sedvanliga rapporter med statistik och försäljningsintäkter.
Risken att rättighetsinnehavarna tar bort all innehåll på fildelarsiter på förvärvsdagen bedömer GGF som 
obefintlig. GGF bedömning efter samtalen med underhållningsindustrin är att majoriteten av innehållet 
kommer att vara kvar på fildelarsiter. Underhållningsindustrins aktörer som GGF fört samtal med är mycket 
väl medvetna om att borttagande av innehåll kommer att medföra ett användare söker sig till andra siter. 
GGFs bedömning är att majoriteten av rättighetshavarna kommer att godta ersättning av GGF och vilja sluta 
avtal. 

Finansiell information i siffror (kkr)
KONCERNEN
Belopp i tkr

2009-01-01 2008-01-01 2007-01-01
Resultaträkning -2009-12-31 -2008-12-31 -2007-12-31  

Nettoomsättning 4 131 5 320 5 929
Övriga intäkter 3 444
Extraordinära intäkter OneRoof 6 300

Rörelsens kostnader -12 711 -10 428 -13 147
Rörelseresultat  1 164 -5 108 -7 218

Resultat från finansiella poster     419 -74 -152
Resultat efter finansiella poster  1 583 -5 182 -7 370

Årets skatt     195 1 084 1 382
Årets resultat  1 388 -4 098 -5 988

Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31  

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 18 722 25 031 25 091
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier        42 167 225
Finansiella anläggningstillgångar      448 1 904 1 184
Summa anläggningstillgångar  19212 27 102 26 500
Omsättningstillgångar      400 809 1 359
Summa tillgångar  19 612 27 911 27 859

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital  31 134 29 938 29 938
Inbetalt ej registrerat aktiekapital    2 000 1 196 1 196
Övrigt tillskjutet kapital    7 160 4 963 4 963
Reserver      -220 -225 328
Balanserat resultat inklusive årets resultat -28 526 -28 130 -24 032
Summa Eget kapital  11 548 7 742 12 393

Långfristiga skulder    1 683 8 886 7 825
Kortfristiga skulder     6 381 11 283 7 641
Summa eget kapital och skulder   19 612 27 911 27 859

Aktiekapitalets utveckling
  År Händelse Kvotvärde Ökning av Ökning av Totalt antal Totalt

antalet aktier aktiekapital aktier aktiekapital 

1998 Bolagsbildning 100 kr 1 000 100 000 kr 1 000 100 000 kr
2003 Nyemission 100 kr 4 000 400 000 kr 5 000 500 000 kr
2003 Split 5 kr 95 000 - 100 000 500 000 kr
2005 Nyemission 5 kr 669 200 3 346 000 kr 769 200 3 846 000 kr
2005 Split 0,25 kr 14 714 800 - 15 384 000 3 846 000 kr
2006 Nedsättning aktiekapital 0,10 kr - 2 307 600 kr 15 384 000  1 538 400kr
2006 Riktad kvittningsemission 0,10 kr 186 279 968 18 627 996 kr 201 663 968 20 166 396 kr
2007 Riktad kvittningsemission 0,10 kr 97 720 032 9 772 003 kr 299 384 000 29 938 400 kr
2008 Riktad kvittningsemission 0,10 kr 11 960 000 1 196 000 kr 311 344 000 31 134 400 kr



Efter pågående inregistrering
2009 Riktad kvittningsemission 0,10 kr 20 000 000 2 000 000 kr 331 344 000 33 134 400 kr

Riskfaktorer
Medial risk
Fildelning är en kontroversiell verksamhet. I den infekterade debatten som råder kan nyheter lätt missförstås 
och starta en kedjereaktion som det amerikanska bolaget BMSVs offentligörande i april 2010 resulterade i. 

GGF uppmanar sina aktieägare att inta en kritisk inställning till 
mediarapportering. Missuppfattningar och tolkningar kan skada 
förvärvsprocessen om aktieägare som avser att delta i 
företrädesemissionen drar sig ur pga ogrundade uppgifter.

Förseningar
Då ett antal samarbetspartners tjänster är nödvändiga för att 
projektet skall lyckas är GGF beroende av att dessa tjänster 
levereras. Vissa parter kan vilja säga upp avtal pga negativa 
skriverier. GGF vill därför be aktieägare att kritiskt bedöma 
förseningar på samma sätt som aktieägaren vanligtvis gör i 
projekt de utvärderar. 

Underhållningsindustrin och ägare av fildelningssiter
De stora aktörer i underhållninsindustrin och ägare /operatörer av fildelningssiter är i konflikt men 
medvetenheten om att lösa motsättningarna anses angeläget, om inte akut, av dem. GGF ser fildelarsiters 
ägare/operatörers tekniska expertis och känndeom om fildelarkommunityn som värdefull för att maximera 
behållningen av kundbasen, och ägare/operatörers delaktighet i utformning av lösningar som nödvändig. Om 
GGF anser sig behöva viss expertis som erbjuds av någon av dessa parter kommer GGF att använda sig av 
detta vilket kan komma att uppfattas negativt av någon part eller utomstående. GGF kommer att använda sig 
utav den bästa expertisen inom ett område vid behov för att projektet skall lyckas. Den tekniska 
implementationen och programmeringsarbete kommer dock att utföras av GGFs anställda och 
samarbetspartners.

Tvister
GGF är i tvist med fondkomissionen G&W Kapitalförvaltning  (“G&W”).

G&W Kapitalförvaltning hävdar i sin stämningsansökan att G&W har på uppdrag av GGF sammanställt en 
lista med investerare och påskrivna teckningförbindelser för att finansiera förvärvet av The Pirate Bay i 2009. 
G&W hävdar att de även avrapporterat finansieringen  till Aktietorget men ej erhållit 281 250 SEK i ersättning 
av GGF för sitt arbete. 

GGF hävdar att G&W inte avrapporterade investerarna och deras åtaganden till Aktietorget i brott mot 
uppdragsavtalet mellan GGF och G&W. GGF tror på en för bolaget fördelaktigt utfall av tvisten.

Bolagets styrelse och ledning
Janne Lunkan Lundqvist, Tillträdande Styrelseordförande
Janne Lundqvist, i branschen oftast känd som kort och gott "Lunkan", inledde sin 
branschkarriär på skivbolaget CBS 1975, där han han bl.a var inköpschef. Fr.o.m 1983 
var han marknads- och försäljningschef på Virgin Music. 2000-2002 var han VD för den 
digitala distributören Vitamic innan han 2002 startade egen verksamhet under namnet 
Lunkan Music & Media. Aktieinnehav i bolaget: 1.000.000 aktier. 

a Lunkan skall träda in i styrelsen vid årsstämman I november 2010.

Hans Pandeya VD, Styrelseledamot
Grundare av annonstidningar i England, Australien och Indien. Mångårig erfarenhet av IT 
och fastighetsbolag.
Aktieinnehav i bolaget: 90 307 707 aktier.

Majken Hummel-Gumaelius, Styrelsledamot Majken Hummel-Gumaelius fd ekonomiansvarig på Det 
Norske Veritas arbetar som ekonomikonsult i Sverige och utomlands. Majken har en civilekonomexamen 
från Uppsala universitet. Aktieinnehav i bolaget: 98 000 000 aktier.

http://www.businesswire.com/news/home/20100427006646/en

