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definitioner
Med ”Mediaprovider” och ”Bolaget” avses Mediaprovider Scandinavia aB (publ) org.nr 556638-1934. Med 
”Modern Kommunikation Förlag”, och ”MKF” avses Modern Kommunikation Förlag på liljeholmen aB org.nr 
556511-5317. 

Memorandumet består av föreliggande dokument: Memorandum samt Årsredovisning för 2010 och kvartalsrapport 
januari-mars 2011. För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum och 
övriga dokument eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. information 
som i detta Memorandum hänför sig från tredje part såsom exempelvis marknads¬undersökningar, analyser eller andra 
uppgifter anser Bolaget har återgivits korrekt i Memorandumet och såvitt Bolaget känner till har ingen information ute-
lämnats på ett sätt som skulle kunna göra den i Memorandumet återgivna informationen felaktig eller missvisande. alla 
rapporter, stiftelseurkund, bolagsordning, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta 
Memorandum finns tillgängligt under hela dokumentets giltighetstid och kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på 
adress angiven på Memorandumets sista sida. 

i Memorandumet inkluderas bland annat mål och framtidsutsikter vilka är upprättade av styrelsen i 
Mediaprovider Scandinavia aB och är baserade på marknadsförhållanden vid Memorandumets upprättande 
samt därvidlag övrigt rådande omvärldsfaktorer. läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om fram-
tidsutsikter etc är förenade med osäkerhet och inte utgör någon utfästelse att utvecklingen blir som beskrivet. 

all information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerhet de risker som nämns i avsnittet 
”riskfaktorer” och beskriver vissa risker i samband med förvärv av aktier i Mediaprovider Scandinavia aB.

aktien
Mediaprovider Scandinavia aB (publ) listas sedan den 13 november 2006 på nasdaq oMX handelsplats First 
north. Kortnamn: Mepr.Handelspost: 1 aktie. iSn-kod: Se0001849605

oM FirST norTH MM
First north är en alternativ marknadsplats, en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) som drivs av de olika bör-
serna som ingår i nasdaq oMX. Bolag vars aktier handlas på First north är inte skyldiga att följa samma regler 
som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och till-
växtbolag. en placering i ett bolag vars aktier handlas på First north kan därför vara mer riskfylld än en place-
ring i ett börsnoterat bolag. 

varje företag som godkänns av nasdaq oMX för handel måste ha ett avtal med en certified adviser. certified 
adviser har ett avtal med nasdaq oMX samt ett med företaget. certified adviser säkerställer att företaget upp-
fyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända 
för handel på First north. dessutom övervakar certified adviser löpande att företaget iakttar reglerna och rap-
porterar omedelbart till börsen om någon regel bryts. Mediaproviders certified adviser på First north aqurat är  
Fondkommission aB, Box 3297, 111 61 Stockholm, telefon: 08 – 544 987 51.

innehållsförteckning
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koMMande rapporTTillFällen

erBJudande i 
SaMMandraG

eMissionsBelopp (HÖGST) 
7 553 104,78 kr

kurs 
0,23 kr  

antal eMiTTerade aKTier 
32 839 586

avstäMningsdag 
15 juni 2011 

teckningstid 
16 juni 2011 – 30 juni 2011

30 augusti 2011    delårsrapport jan-jun 2011
24 november 2011    delårsrapport jan-sep 2011
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tillväxt i annonSMarKnaden 
Flera branschbedömare spår en tillväxt i annonsmarknaderna, både i Sverige och danmark. i 
Sverige har vi haft en uppgång det senaste året och det ser ut som att det kommer att fortsätta 
uppåt. den danska marknaden är fortsatt trög, men en mindre uppgång ser ut att vara på väg. 
Specifikt gäller detta för de områden som Mediaprovider verkar inom såsom mobilt,  
hemelektronik och foto. 

tillväxt i BolaGeTS produKTporTFÖlJ
Merparten av våra befintliga produktområden uppvisar en stark tillväxt. den svenska  
verksamheten som helhet växte under första kvartalet med 48 procent, vissa enskilda produkter 
mer än så. även våra kvarvarande produkter i danmark har visat en stark tillväxt under  
första kvartalet om 44 procent.

renodlad verKSaMHeT
Mediaprovider är starkast på konsumentprodukter. det är inom dessa områden vi har haft till-
växt och där vi ser en tydlig framtida potential. vi har därför renodlat verksamheten och sålt av 
våra danska B2B produkter. vi har nu en tydlig och fokuserad verksamhet som drivs med stora 
synergier mellan de svenska och danska enheterna. det ger också en mer trovärdig och  
bättre möjlighet att vända resultatet i den danska verksamheten.

ständigt ÖKande inForMaTionSBeHov 
Mediaprovider vägleder konsumenterna.  våra produkter står för trovärdighet och är marknads-
ledande inom sina respektive nischer alternativt har en stark andra position. 

den uppkopplade och digitaliserade vardagen med nya prylar och tjänster ger ständigt 
upphov till nya utmaningar.. För konsumenten uppstår en mängd frågeställningar vid en 
inköpssituation samt även vid nyttjandet av de nya produkterna och/eller tjänsterna.  det är 
detta informationsbehov som gör våra produkter oumbärliga för våra kunder. 

starka underliGGande MarKnader 
Mediaprovider bevakar marknader i stark tillväxt, där det händer mycket vilket gör att  
informationsbehovet är stort. Försäljningen av mobiltelefoner, avancerade kameror, hemelek-
tronik samt tillbehör och kringprodukter ökar kraftigt. de blir en allt viktigare del av konsumen-
tens vardag samt även en del av personligheten och livsstilen. digitaliseringen av vår vardag 
är i sin linda och Mediaprovider skall fortsätta ligga i bräschen i bevakningen av framtiden. 

produktMix Med online, weBB-Tv SaMT MaGaSin
Mediaprovider har idag intagit en ledande position och producerar i flera kanaler samt  
på flera marknader. Framtidens mediaföretag kommer att behöva nå sina kunder i flera 
kanaler. enkom online eller print är inte lösningen. Framtidens vinnare är den som mycket 
effektivt kan producera ett relevant och intressant innehåll i flera kanaler såsom magasin, 
event, online och webb-tv. 

anledninGar aTT TecKna
6



Me d i a p r o v i d e r Me M o r a n d u M / /  Ju n i  2011004

M
eM

o
r
a

n
d

u
M

 2
0
1
1 historik Mediaprovider grundades 1995 som Modern Kommunikation 

Förlag (MKF). verksamheten inleddes genom lanseringen av 
tidningen Mobil som publicerar oberoende information om 
den exploderande mobilmarknaden i Sverige. Tidningen blev 
snabbt marknadsledande och 1997 lanserades webbplatsen 
som idag är mobil.se.
 
Bolaget arbetade under 1995-2001 med en enproduktsstra-
tegi där fokus låg på att erbjuda Mobil i flera kanaler på fle-
ra marknader. Bonnier Tidskrifter köpte år 2000 50 procent 
av Mediaprovider. Samma år lanserades tidningen Mobil i 
danmark och 2001 bildades MKF danmark apS.
 
perioden 2002–2005 har kännetecknades av en stark tillväxt. 
Bolaget lanserade flera tidningar som riktade sig till nischade 
målgrupper. vid årsskiftet 2002/2003 köpte grundarna tillba-
ka Bonnier Tidskrifters andel i bolaget.
 
perioden 2005–2006 fokuserar Mediaprovider alltmer på 
utveckling av den växande internetverksamheten. Bolaget ge-
nomför investeringar i publiceringssystem och nya digitala 
medieformer. under 2005 lanserar Mediaprovider webbtjäns-
terna prylportalen.se, Kamerabild.se, Stardustmagazine.se och 
tidningen radar Samma år lanseras tjänster för mobilt internet 
med den senaste tekniken, xhtml, som plattform - m.mobil.se, 
m.kameraochbild.se, m.prylportalen.se, m.mobilmagazine.se 
och m.stardustmagazine.se.
 
Mediaproviders expansiva strategi gav utdelning och mellan 
åren 200–2005 ökade bolaget sin omsättning med 125 pro-
cent, från 13 729 Tkr till 30 877 Tkr.
 
Sommaren 2006 lanserades tjänsten pluS, där läsaren mot er-
sättning kan abonnera på premiummaterial från alla bolagets 
webbtjänster. Samtidigt förvärvades även Sveriges största fo-
rum för mobilentusiaster – Mobilforum.se. Mobilforum har idag 
över tusentals aktiva medlemmar och kompletterar utbudet på 
Mobil.se.

i november 2006 listades bolaget på First north och senare 
under året förvärvades Sveriges största forum för filmentusias-
ter – dvdforum.nu.
 
i maj 2007 förvärvades det danska bolaget ncom publications 
a/S. Bolaget har därefter namnändrats till Mediaprovider 
a/S. Genom förvärvet har koncernen breddat sin verksam-
het i danmark till att även omfatta iT, hemelektronik och com-
munities. Koncernens båda danska verksamheter har till fullo 
intregrerats med varandra och den gemensamma portföljen 
utgör numera en större del av koncernens verksamhet än den 
svenska.
 
under 2008–2009 renodlade bolaget sin produktportfölj ge-
nom att sälja ett antal produkter som inte stödjer kärnverksam-
heten. Bolaget producerar allt mer webb-tv och byter till ett nytt 
publiceringssystem. den svenska och danska verksamheten in-
tegreras allt mer och det mesta av det material som produceras 
används i båda länderna och i flera mediekanaler, vilket inne-
bär att bolaget har kunnat sänka sina kostnader avsevärt.

2009 arbetade bolaget hårt med att anpassa kostnadskosty-
men till den då rådande lågkonjunkturen. 

2010–2011 lanserades ett antal one-shots/specialutgåvor 
inom bolagets alla produktområden, både i Sverige och 
danmark. Koncepten blev framgångsrika och många ingår 
nu i ordinarie utgivning. 2010 kunde den svenska verksamhe-
ten visa svarta siffror igen. i danmark kom aldrig vändningen 
i konjunkturen och en strategiskt översyn av den danska verk-
samheten gjordes med resultatet att i maj 2011 såldes de 
danska business to businessprodukterna crn och comon till 
idG aS. Bolaget kan nu även i danmark rikta fullt fokus på 
den starka konsumentportföljen.

i övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2010 och kvartals-
rapport för januari – mars 2011, samt övriga delar av detta 
dokument.
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vd Har 
ordeT

det senaste året har vi arbetat hårt för att försöka vända 
utvecklingen i bolaget. vi har insett att vi är starkast och 
bäst inom konsumentmedia och att det är där vi har den 
överlägset största potentialen. Flertalet av våra konsument-
produkter har visat en stark tillväxt, vilket möjliggjorde att vi 
under 2010 genomförde en turnaround i Sverige. nu har vi 
renodlat verksamheten även i danmark och har framöver ett 
tydligt fokus på våra lönsamma kärnprodukter. 

Sedan vi lämnade årets första kvartalsrapport i slutet av 
maj så har det hänt flera viktiga saker. 

vi har avyttrat de delar av den danska verksamheten 
som givet oss huvudbry under flera år. Trots att vi under 
lång tid har arbetat med att försöka vända den danska verk-
samheten har vi inte lyckats. vi tog marknadsandelar på en 
marknad som fortsatt nedåt, men vi såg ändå inte en tydlig 
vändning i nära sikte. Med detta som bakgrund genomför-
de vi en strategisk översyn som innebär en renodling av vår 
danska verksamhet mot konsumentprodukter. detta resultera-
de i en process som i månadsskiftet maj/juni slutade med att 
ett av världens största förlagshus inom it, amerikanska idG 
med säte i Boston tog över vårt danska B2B område med tit-
larna comon och crn. den avyttrade delen stod idag för ca 
30 procent av den danska verksamheten (ca 10 procent av 
koncernens totala omsättning), men var den del som uppvisat 
den svagaste utvecklingen de senaste åren. Som jämförelse 
kan vi konstatera att dessa produkter stod för över 50 pro-
cent av omsättningen under 2008 (vilket var vårt första hela 
verksamhetsår med dessa produkter sedan vi förvärvade dem 
under 2007). att vi de senaste åren har investerat mest i våra 
konsumentprodukter är också en starkt bidragande orsak till 
att konsumentdelens relativa andel av verksamheten har växt. 

vår danska portfölj består nu av mycket starka konsu-
mentprodukter såsom Mobil, Gear, Zoom och Mediamac. 
Tillsammans med våra svenska motsvarigheter Mobil, Kamera 
& Bild, prylportalen och Mediamac är vi nu starkt rustade 
för att kapitalisera och utveckla vår starka konsumentport-
följ. i Sverige har vi dessutom kvar vår lönsamma B2B enhet 
Mobil:Business, som både blivit en nödvändighet i bevak-
ningen av branschens aktörer samt en viktig mötesplats för 
desamma. 

genom köpeskillingen om 4,2 Msek för comon och crn 
får bolaget dessutom ett välbehövligt tillskott i kassan. 

vi har nu skapat oss ett helt annat utgångsläge att nå lönsam-
het framöver. produktportföljen innehåller marknadsledande 

konsumentvarumärken som bevakar högteknologiska områ-
den, där behovet av information och konsumentupplysning 
ständigt ökar. det är främst här Mediaprovider ska växa och 
utvecklas framöver. vi tror på stabil tillväxt med fokus på 
lönsamhet och produktutveckling kring kärnaffären.

den nuvarande emissionen på 7,55 MSeK före emissions-
kostnader kommer ytterligare fylla på kassan och skapa möj-
ligheter till smarta investeringar. vi är starka idag, men skall 
bli ännu starkare i framtiden och för detta krävs bland an-
nat en utökad satsning på de digitala distributionskanalerna 
samt att vi kan fortsätta investera i mer nischade produkter 
inom våra kärnområden. den senaste tiden har vi gjort en 
hel del lyckade lanseringar av nya specialområden, såsom 
iphonetidningen, allt om android, allt om canon, allt om 
nikon m.fl. vi skall fortsätta att vara först med nya produkter 
och nuvarande nyemission ger oss denna möjlighet.

vi hoppas att du och samtliga andra befintliga aktieägare 
ska vara med och teckna i den redan nu fullt säkerställda 
emissionen. 

värderingen är mycket attraktiv och bolagets pre-money 
värdering är på knappt 4 Msek. För det får du ett fokuserat 
och friskt bolag med starka produkter, kunniga och duktiga 
medarbetare, nöjda kunder och en underliggande marknad 
som är under stark tillväxt. 

Tack för ditt fortsatta förtroende!

patrik Mellin 
verkställande direktör 
Mediaprovider  
Scandinavia aB
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villKor ocH 
anviSninGar

inBJudan aTT TecKna aKTier
Härmed inbjuds aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia 
aB (publ) att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta 
Memorandum. 

Styrelsen i Mediaprovider Scandinavia aB beslutade den 8 
juni 2011, med stöd av det emissionsbemyndigande man erhållit 
på årsstämman den 1 juni 2011, om att öka bolagets aktieka-
pital med högst 3 283 959 kronor genom nyemission av högst 
32 839 586 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. 

Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom kontant ny-
emission, med företrädesrätt för aktieägare i Mediaprovider 
som på avstämningsdagen den 15 juni 2011 var registrera-
de som aktieägare i Mediaprovider. 

en fulltecknad nyemission tillför Bolaget en emissionslikvid 
om 7,55 Mkr före emissionskostnader. Totala emissionskost-
nader beräknas uppgå till cirka 0,75 Mkr.

aktieägare i Mediaprovider som inte använder sina teck-
ningsrätter för teckning av nya aktier i enlighet med erbjudan-
det kommer att bli utspädda med cirka 66,7% i förhållande 
till sitt tidigare aktieinnehav före företrädesemissionen.

För det fall att samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt 
äger styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, be-
stämma dels i vilken utsträckning fördelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt skall äga rum, dels hur sådan fördelning 
skall ske.

Motivet till förestående företrädesemission är att tillföra lik-
vida medel för att stärka Bolagets finansiella ställning och sä-
kerställa nödvändigt rörelsekapitalbehov samt möjliggöra för 
framtida investeringar inom ramen för Bolagets verksamhet. 
emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser 
från större ägare i Bolaget samt genom emissionsgarantier. 

Styrelsen i Mediaprovider hänvisar i övrigt till redogörelsen 
i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen med anled-
ning av detta erbjudande.

företrädesrätt Till TecKninG
de som på avstämningsdagen den 15 juni 2011 var registrerade 
som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i 
nyemissionen. en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) 
teckningsrätter. en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) 
ny aktie i Bolaget.

teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,23 kr per aktie. 

avstäMningsdag
avstämningsdag hos euroclear för fastställande av vilka som är 
berättigade att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 15 
juni 2011.

teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden 16 – 30 juni 
2011. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. 
efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. outnyttjade teckningsrätter 
kommer, utan avisering från euroclear, att bokas bort från 
vp-kontot. 

handel Med TecKninGSräTTer
Handel med teckningsrätter sker under perioden mellan 
22 – 27 juni 2011 på aqurat Fondkommissions inofficiella 
lista. Handeln sker på sedvanligt vis genom orderläggning 
hos respektive bank eller förvaltare. Teckningsrätter 
som ej utnyttjas för teckning under teckningstiden måste 
säljas för att inte förfalla värdelösa. euroclear kommer 
efter teckningstidens utgång att boka bort outnyttjade 
teckningsrätter från aktieägarens vp-konto. i samband med 
detta utsänds ingen vp-avi.

inforMation FrÅn euroclear Till  
direKTreGiSTrerade aKTieäGare
de aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 15 juni 2011 var registrerade i den av 
euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger 
rätt att teckna aktier i nyemissionen, erhåller följande dokument 
från euroclear:

detta informationsdokument,•	
en emissionsredovisning med bifogad förtryckt •	
inbetalningsavi,
en särskild anmälningssedel med bifogad icke  •	
ifylld inbetalningsavi, samt
en särskild anmälningssedel utan bifogad inbetalningsavi, •	
avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt.

av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet 
erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som 
kan tecknas. den som var upptagen i den till aktieboken anslutna 
förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. vp-
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avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens 
vp-konto kommer inte att skickas ut. 

förvaltarregistrerade inneHav
aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bolaget registrerat 
hos bank eller annan förvaltare (i depå) erhåller inget 
informationsdokument, någon emissionsredovisning eller 
några särskilda anmälningssedlar från euroclear. Teckning och 
betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

Teckning Med STÖd av TecKninGSräTTer
Tecknare med hemvist i Sverige
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom 
samtidig kontant betalning under perioden 16 – 30 juni 
2011. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare 
och företrädare för aktieägare från euroclear bl.a. erhållit en 
emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi 
och en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld 
inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen 
med den förtryckta inbetalningsavin eller med den icke ifyllda 
inbetalningsavin enligt nedan: 

Förtryckt inbetalningsavi
i det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
ska utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta 
inbetalningsavin användas. inga tillägg eller ändringar får 
göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Teckning är 
bindande.

Särskild anmälningssedel jämte bifogad inbetalningsavi
i de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats, eller 
av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det 
som framgår av emissionsredovisningen och den förtryckta 
inbetalningsavin ska utnyttjas för teckning, ska den särskilda 
anmälningssedeln jämte bifogad inbetalningsavi användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Tecknaren ska på den särskilda anmälningssedeln och 
på inbetalningsavin ange det antal teckningsrätter som 
utnyttjas, det antal aktier som tecknas och det belopp som 
ska betalas. inbetalningsavin används vid betalning. ifylld 
och undertecknad anmälningssedel ska skickas till eyer på 
nedanstående adress i samband med betalning och vara eyer 
tillhanda senast kl. 17.00 den 30 juni 2011. ofullständig 

eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Teckning är bindande.

Tecknare med hemvist utanför Sverige
personer som har hemvist utanför Sverige som innehar 
teckningsrätter och äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, 
kan vända sig till eyer på nedanstående telefonnummer för 
information om teckning och betalning.

teckning uTan STÖd av TecKninGSräTTer
Teckning av aktier kan även ske utan stöd av 
teckningsrätter.

För det fall inte samtiga aktier tecknas med stöd av teck-
ningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen 
för emissionens högsta belopp. i första hand ska tilldelning 
av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid 
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som 
var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. i andra hand ska till-
delning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter 
ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter 
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i för-
hållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske 
under samma period som teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter, d.v.s. under perioden 16 – 30 juni 2011. 
anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter sker ge-
nom att en särskild anmälningssedel utan bifogad inbetal-
ningsavi, avsedd för teckning av aktier utan företrädesrätt, 
fylls i, undertecknas och skickas till eyer på nedanstående 
adress. anmälningssedeln ska vara eyer tillhanda senast kl. 
17.00 den 30 juni 2011. någon betalning ska inte ske i 
samband med anmälan. endast en anmälningssedel per per-
son kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningsse-
del skickas in kommer endast den sist inkomna att beaktas. 
ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan kom-
ma att lämnas utan avseende. Teckning är bindande.

om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas 
och skickas till tecknaren, varvid teckningslikviden ska erläg-
gas genom kontant betalning senast den dag som anges på 
avräkningsnotan. något meddelande lämnas inte till dem 
som inte erhåller tilldelning.   

insändning av anMälninGSSedlar SaMT re-
KvirerinG av inForMaTionSdoKuMenT ocH 
anMälninGSSedlar
anmälningssedlar skickas till och informationsdokument och 
anmälningssedlar kan rekvireras från eyer enligt på nedanstående 
adress:
eyer Fondkommission aB 
emission: Mediaprovider Scandinavia aB
lilla nygatan 2
411 09 Göteborg
Telefon: 031-761 22 30 
Telefax: 031-711 11 20

Betalda 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 att 
inbokningen av BTa skett på tecknarens vp-konto.
handel Med BTa
Handel med BTa beräknas ske på aqurat Fondkommissions 
inofficiella lista från och med den 16 juni 2011, sista dag för 
handel med BTa beräknas bli omkring den 15 juli 2011. 

leverans av aKTier
Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas 
BTa till aktier utan särskild avisering från euroclear. vp-avi utsänds 
inte i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt 
innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive 
förvaltare. 
rätt Till uTdelninG
de nyemitterade aktierna ger rätt till utdelning från och med den 
första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter 
emissionsbeslutet.

övrigt
Bolagsstämmans beslut om nyemissionen och Bolagets bolags-
ordning hålls tillgängliga för tecknarna hos Bolaget.
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1 det är mycket viktigt att läsaren av detta Memorandum är 

medveten om de risker som en investering i Mediaprovider 
innebär. läsaren bör, förutom granskning av hela 
Memorandumet inklusive årsredovisning för år 2009 och 
2010, i synnerhet beakta de risker som beskrivs innan ett in-
vesteringsbeslut fattas. Mediaproviders framtidsbedömning-
ar grundar sig på en ökad mediekonsumtion som är mer 
individualiserad och där en förflyttning sker mot internet och 
mobila mediekanaler. en förändring i mediekonsumtionen 
samt en vikande annonsmarknad tillhör därmed de större 
riskerna för Bolaget. 

riskfaktorer
en investering i aktier är förenat med risktagande. det finns 
ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påver-
ka verksamheten i Mediaprovider. vid en bedömning av 
Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte 
bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster som en 
positiv resultatutveckling kan ge, utan också beakta de ris-
ker som investeringen medför. nedan beskrivs utan inbördes 
rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig bety-
delse för Mediaproviders framtida utveckling. Ytterligare ris-
ker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som 
idag uppfattas som oväsentliga, kan få betydande inverkan 
på Mediaproviders verksamhet, finansiella ställning eller re-
sultat. alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas, 
utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig in-
formation i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. 
aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av 
sitt investerade kapital.

förändrad MedieKonSuMTion 
Mediaproviders framtidsbedömningar bygger på att medie-
konsumtionen fortsätter förflytta sig mot en mer individualise-
rad mediekonsumtion såsom mot tematidningar (sk oneshots), 
internet och mobila kanaler. de senaste åren har bolagen 
haft ökade intäkter från konsumenter i dessa kanaler, men 
historiken och organisationen för dessa är fortfarande alltför 
ny för att helt kunna tjäna som underlag för en säker upp-
skattning av Bolagets framtida konsumentintäkter. på grund 
av den konkurrensutsatta och snabbt föränderliga marknaden 
ställs höga krav på Bolagets flexibilitet, omdöme och val av 
investeringar. 

Bolaget måste ständigt anpassa sig till marknaden och 

fortsätta investera för att behålla sina konkurrensfördelar och 
för att kunna växa. detta kräver tillgång till kapital och goda 
ledningsinsatser.

annonsMarknaden 
annonsering är en av Bolagets största intäktskällor. 
Mediaprovider är idag inte beroende av någon enskild annon-
sör. annonserings- och reklambudgetar är cykliska och till stor 
del beroende av konjunkturen. under lågkonjunkturer reduce-
ras dessa budgetar, vilket får till följd att konkurrensen ökar på 
marknaden. 

expansion 
Mediaprovider har som strategi att växa genom bland annat 
förvärv av redaktionella tjänster på internet och trycka tema-
produkter (oneshots). Bolaget ska söka efter potentiella förvärv 
som kan integreras i befintlig verksamhet. det finns ett flertal 
risker som är förenade med förvärv.

några av dessa risker är asymmetrisk information, lega-
la, finansiella och operationella risker. Svårigheter med inte-
gration av olika verksamheter kan uppstå, såväl tekniskt som 
organisatoriskt. Mediaprovider genomför alltid en noggrann 
due diligence av förvärvskandidater samt utformar avtal för 
att minimera riskerna. Stora krav ställs på internkontroll och 
riskbedömning.

Tryckta temaprodukter (oneshots) startas också inom bo-
lagets egen regi. då dessa produkter har en kortare pro-
duktlivscykel än traditionella tryckta mediaprodukter finns ett 
flertal risker med avseende på att produktlivscykeln kan vara 
väsentligt kortare än vad som först antagits. Mediaprovider 
genomför noggranna analyser av marknadsefterfrågan i 
detta hänseende. Stora krav ställs på intern uppföljning och 
riskbedömning.

nyckelpersoner ocH perSonal 
Mediaprovider är beroende av att kunna rekrytera och behålla 
medarbetare med hög kompetens. Bolaget kommer med den 
förväntade tillväxten att behöva rekrytera ytterligare personal 
inom områden där det råder stark konkurrens om kompetent 
personal, till exempel personal för redaktionell produktion och 
medieförsäljning. detta ställer stränga krav på Mediaproviders 
ledningsgrupp att hantera den snabba tillväxten på ett tillfred-
ställande sätt. annars kan Bolagets omsättning och resultat på-
verkas negativt. 

risker
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konkurrenssituation
Marknaden för redaktionellt material, internetannonsering 
och relaterade tjänster är konkurrensutsatt. Mediaprovider 
konkurrerar redan idag med ett flertal etablerade aktörer 
på mediemarknaden. Flera aktörer har större finansiella och 
personella resurser än Bolaget. det kan även komma nya 
konkurrenter inom respektive område som Bolaget verkar 
inom. 

produkter ocH varuMärKen 
etableringen av nya webbtjänster och tidskrifter kan vara 
kostsamt och riskfyllt. att lyckas kräver kapital och goda 
ledningsinsatser, något som Bolaget idag inte kan garan-
tera för framtiden. Såväl gamla som nya produkter löper 
risk för minskad acceptans bland både konsumenter och 
annonsörer. 

en av Mediaproviders framgångsfaktorer är acceptansen 
av Bolagets varumärken. Starka varumärken inger förtroende 
från Bolagets kunder och förstärker möjligheterna till att att-
rahera nya kunder samt generera större intäkter. Försämrad 
varumärkesacceptans kan leda till minskad förmåga att 
behålla befintliga kunder samt attrahera nya kunder och 
annonsörer. 

kapitalBehov
Mediaprovider kan i framtiden behöva nytt kapital för att 
Bolaget ska kunna förändra sin verksamhet i enlighet med mark-
nadens förutsättningar. Bolagets möjlighet att klara av framtida 
kapitalbehov är i hög grad beroende av hur verksamheten 
utvecklas. inga garantier kan lämnas för att Mediaprovider 
kommer att lyckas med ny kapitalanskaffning även om verk-
samheten utvecklas positivt. detta avgörs även av det allmänna 
marknadsläget för riskkapital. 

teknisk uTvecKlinG 
Mediaproviders fortsatta utveckling är beroende av att Bolaget 
håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och kan an-
passa produkterna och tjänsterna till förändringar av industri-
standarder och kundernas förväntade behov. detta kan i sin tur 
kräva betydande kapital och ledningsinsatser. 

Marknadsförutsättningar 
Bolagets verksamhet och resultat kan påverkas negativt av 
faktorer utanför Bolagets direkta kontroll inklusive, men inte 

begränsade till, force majeure, nya ekonomiska marknads-
förhållanden, branschspecifika konjunktursvängningar, ändrat 
kundbeteende, samt att internet och mobil kommunikation kan 
bli föremål för regleringar. 

Begränsade reSurSer
Mediaprovider är ett företag med begränsade finansiella och 
personella resurser. om Bolaget misslyckas med att använda 
sina resurser på bästa sätt och därmed får finansiella eller styr-
ningsrelaterade problem kan detta påverka Bolaget negativt. 

aktieMarknadsrisker 
Framtida eller nuvarande investerare i Mediaprovider bör be-
akta att en investering i Bolaget är förknippad med risk och 
att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer 
att utvecklas positivt. aktiekursens utveckling är, utöver faktorer 
som kan hänföras till verksamheten, beroende av en rad ex-
terna faktorer vilka Mediaprovider inte har möjlighet att påver-
ka. detta kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. allt 
företagande och ägande av aktier är förenat med risktagan-
de och i detta avseende utgör ägande i Mediaprovider inget 
undantag. 

likviditetsrisk (aKTien) 
risken finns att omsättningen av aktier kan variera under perio-
der och avståndet mellan köp- och säljkurs kan från tid till an-
nan vara mycket stor. det finns dock ingen garanti för att aktier 
förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren 
acceptabla nivåer, vid varje given tidpunkt. det kan vara viktigt 
att framhålla att aktieägande per definition är ett risktagande. 
likviditeten i Mediaproviders aktie kan komma att påverkas av 
ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av uppköp av 
nya bolag, nya produkter, teknikskiften, kvartalsvariationer i 
Bolagets rörelseresultat, förändringar i vinst- och intäktsprogno-
ser och rekommendationer av aktieanalytiker. även allmänna 
ekonomiska och politiska marknadsförhållanden, t.ex. konjunk-
turnedgångar samt andra som inte har med Bolagets verksam-
hetsutveckling kan komma att inverka negativt. Faktorer och 
svängningar på marknader där Mediaprovider bedriver verk-
samhet eller har kunder kan också få avsevärd inverkan på 
Bolagets aktiekurs. 

valutarisker
efter genomfört förvärv av ncom publications a/S 2007 har 

Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna 
i Bolagsbeskrivningen (Memorandumet) är riktiga och, 
till vår kännedom, Memorandumet inte är villkorat av 
utelämnande av information som allvarligt kan för-
vränga bilden av Memorandumet, inklusive all relevant 
information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och 
andra interna dokument.

Stockholm i juni 2011
Styrelsen för Mediaprovider Scandinavia aB(publ)

ansvars- 
försäkran  
FrÅn STYrelSen

Koncernen en betydande del av sina intäker och kostnader i 
danska kronor dKK. Koncernen redovisar i SeK och fluktuatio-
ner i den svenska kronans värde gentemot den danska kronan 
skapar därmed valutarisker i både resultat- och balansräkning-
en för Koncernen. Bolaget valutasäkrar ej sina flöden eller ba-
lansposter, dock har Koncernen både intäkter och kostnader i 
dKK vilket till viss del balanserar valutakursfluktuationer.

garantiåtagande
i månadsskiftet maj-juni sålde Bolaget sina danska produkter 
comon och crn till idG. avtalet innehåller ett sedvanligt ga-
rantipaket mellan säljare och köpare. vid tvist är Bolagets max-
imala risk begränsad till 4 MdKK. dock anser Bolaget det helt 
orealistiskt att något sådant anspråk skulle kunna uppkomma.
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äGarFÖr- 
HÅllanden

aktiekapital
aktiekapitalet i Mediaprovider Scandinavia uppgår vid tid-
punkten för Memorandumets upprättande till 1 641 979 kro-
nor fördelat på 16 419 793 aktier, envar med kvotvärde om 
0,10 kr. det finns endast ett aktieslag. varje aktie medför en 
röst. varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla 
antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i 
Mediaprovider Scandinavias tillgångar och vinst.
 
aktiekapitalets uTvecKlinG
nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan 
Bolagets bildande. 

nyeMissionsBeMyndiganden
Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden intill nästa ordina-
rie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemis-
sion av högst 41 049 482 aktier, därvid äger styrelsen rätt att 
besluta att emission skall ske med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och/eller genom apportemission, kvittningsemis-
sion eller eljest med villkor. Fyra femtedelar av detta bemyndi-
gande utnyttjas i samband med denna nyemission.

ägarstruktur
i nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Mediaprovider 
Scandinavia per den 31 mars 2011

aKTieKapiTaleTS uTvecKlinG     
År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital
2003 Bolagets grundas 1 000 1 000 100 000 100 000
2006 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000
2006 Split 1000:1 4 995 000 5 000 000 0 500 000
2006 Nyemission 1 950 000 6 950 000 195 000 695 000
2007 Nyemission 2 000 000 8 950 000 200 000 895 000
2007 Nyemission 75 000 9 025 000 7 500 902 500
2009 Nyemission 4 512 500 13 537 500 451 250 1 353 750
2009 Nyemission 58 983 13 596 483 5 898 1 359 648
2010 Nyemission 2 170 958 15 767 441 217 096 1 576 744
2010 Nyemission 652 352 16 419 793 65 235 1 641 979
2011 Nuvarande emission 32 839 586 49 259 379 3 283 959 4 925 937

de STÖrSTa aKTieäGarna per den 31 MarS 2011  
Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster
Patrik Mellin 2 623 095 16,0% 16,0%
Pontus Brohult 2 482 383 15,1% 15,1%
Transferator AB 1 409 206 8,6% 8,6%
Westcap Förvaltning AB 1 275 977 7,8% 7,8%
Bank & Berg ApS 1 252 640 7,6% 7,6%
Provobis Holding AB 854 000 5,2% 5,2%
Anne-Louise Kyrk-Larsson 700 010 4,3% 4,3%
Daniel Westman 678 755 4,1% 4,1%
Big Expectations AB 459 936 2,8% 2,8%
Håkan Melin 175 232 1,1% 1,1%
Övriga aktieägare 4 508 559 27,5% 27,5%
Totalt 16 419 793 100,0% 100,0%
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verksaMhets- 
BeSKrivninG

2010 var ett framgångsrikt år för Mobilområdet. Specialut-
Mediaprovider är idag verksamt i två länder (Sverige och 
danmark). Bolaget har produkter inom fem specialintresseom-
råden, vilka alla är tydligt nischade; iT, Mobilt, Foto, Film och 
Hemelektronik. indelningen är gjord utifrån bolagets kunders 
behov och inom segmenten ingår både digitala produkter och 
papperstidningar. Bolaget har som mål att vara ledande inom 
sina respektive område.

affärsidé
Mediaproviders affärsidé är att erbjuda högkvalitativa nischade 
medievarumärken till konsumenter och proffs. Mediaprovider pro-
ducerar unikt innehåll till våra läsare och kan därigenom hjälpa 
våra annonsörer att driva försäljning till rätt målgrupp i rätt miljö.

Mål
Mediaproviders primära mål är att bygga god lönsamhet 
genom att vara bland de ledande inom sina kärnområden i 
Sverige och danmark. en marknadsledande ställning ger inom 
mediebranschen goda förutsättningar till lönsamhet.

vision
Bolagets vision är att bli det ledande Techmedieföretaget i den 
nordiska regionen.

strategi
Mediaprovider skall uppnå sin lönsamhet genom att driva lä-
sande via flera kanaler och i flera länder samtidigt. på så sätt 
uppnås en kostnadseffektiv produktion där återvinning av ma-
terial och teknik kan ske.
när möjlighet till förvärv finns inom bolagets affärsområden, 
eller närliggande områden, kan detta vara ett lönsamhetsmäs-
sigt intressant komplement till organisk tillväxt.

För att Mediaprovider skall etablera sig inom ett intresse-
område krävs läsarintresse, annonspengar och möjlighet att 
bli marknadsledare.

affärsModell
Mediaprovider är ett bolag med fokus på högavkastande 
nischmedier. Bolaget inriktar sig på segment där det finns an-
nonsörer med stora marknadsbudgetar och läsare med stort 
informationsbehov.

när bolagets kunder besöker Mediaproviders webbplat-
ser, läser bolagets tidningar och deltar på event är det för att 

WEBB

MOBIL

EVENT WEBB-TV

 NYHETS-
BREV

TIDNINGAR

konsumera information och underhållning.
Mediaprovider har två kundgrupper; besökare/läsare och 

annonsörer. Genom att producera ett attraktivt innehåll för fle-
ra kanaler och länder kan bolaget attrahera läsare till en låg 
konstnad per kontakt. dessa kontakter säljs sedan vidare till 
bolagets annonskunder till ett premiumpris. Ju mer renodlad 
målgrupp desto högre potentiellt premium. det tryckta redak-
tionella materialet paketeras och säljs också till läsarna i form 
av lösnummer och prenumerationer.

prisstrategin för nischade medier är en högprismodell. 
Genom att kunderna når sin målgrupp med lägre spill än via 
ett bredare media kan vi erbjuda en lägre kostnad per kon-
takt i den målgrupp de vill nå. på så sätt uppnås ett premium 
trots de lägre volymerna.

Mediaproviders  
näTverK

PRINT MOBILTWEBB TVWEBB

ANVÄNDARE

ANNONSÖR
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MP Network

MP Network

Marknadsledande STällninG inoM  
inveSTerinGSinTenSiva oMrÅden
Mediaprovider vänder sig mot segment där det finns an-
nonsörer med stora marknadsbudgetar och läsare med stort 
informationsbehov.

varje månad når bolaget hundratusentals antal läsare och 
besökare som alla är attraktiva för den växande annons-
marknaden.

värdefulla läSare MÖJliGGÖr HÖGT priS
prisstrategin för nischade medier är en högprismodell. Genom 
att annonsörerna når sin målgrupp med lägre spill än via bre-
dare medier kan vi erbjuda en lägre kostnad per kontakt för 
den målgrupp annonsörerna vill nå, oavsett om det är konsu-
mentmarknaden eller företagsmarknaden man vänder sig till. 
på så sätt uppnås ett premium även för lägre volymer.

riskspridning Med oliKa KundGrupper
Mediaprovider har två kundgrupper; läsare och annonsörer. 
det innebär att intäkterna kommer från två olika målgrupper 
med olika beteenden under konjunkturcyklar vilket innebär en 
riskspridning

skalBar verKSaMHeT ocH FlerKanalSerBJudande
Mediaprovider uppnår lönsamhet genom att driva webbtrafik 
och läsande via flera kanaler och i flera länder samtidigt. på 
så sätt uppnås en kostnadseffektiv produktion då producerat 
material används för fler mediekanaler och flera länder. Både 
teknik och redaktionellt innehåll är skalbart.
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Mediaproviders produktportfölj består av varumärken som ges 
ut i Sverige och danmark. produkterna är fokuserade inom 
områden som mobilt, foto, hemelektronik, prylar och film. 
produkterna vänder sig till både konsumenter och professionel-
la läsare, d.v.s. personer som i sin yrkesroll söker information 
inom områdena.

MoBiloMrådet
Mobilområdet är bolagets största produktområde både i 
Sverige och danmark. Tidningen Mobil lanserades 1995 och 
har, trots tuff konkurrens, en tätposition inom den breda bevak-
ningen. Mobil.se är sedan 1997 Sveriges mest besökta webb-
tidning för den som är intresserad av mobil kommunikation.
Besöks varje vecka av mer än 70.000 unika användare.

2010 var ett framgångsrikt år för Mobilområdet och 
2011 ser ut att bli minst lika bra. Specialutgåvorna allt 
om android och iphonetidningen lanserades och blev 

stora försäljningsframgångar i båda utgivningsländerna. 
utgivningstakten för dessa har ökats till 6 utgåvor per år. 
Huvudtidningen Mobil har trots ökad konkurrens stärkt sin 
position som ledande inom den breda bevakningen i både 
Sverige och danmark.

Mobil Business står för den affärsmässiga bevakningen 
inom området. Mobil Business är inte bara en tidning utan 
också ett forum för mötesplatser inom området. varje år ar-
rangeras en mängd evenemang kring aktuella ämnen, 
evenemang som ger deltagarna möjlighet att knyta nya af-
färskontakter och hålla sig uppdaterad inom området. varje 
år avslutades med Mobile

Future och Mobilgalan där ett 20-tal ”Guldmobiler” varje år 
delas ut till de mest framgångsrika under det gångna året. 2010 
hade ”Mobilgalan” premiär som evenemang även i danmark och 
hela branschen samlades under festliga förhållanden för att prisa 
de mest framstående aktörerna inom området.

produkt- 
oMrÅden
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VÄLJ BÄSTA JULKLAPPSMOBILEN. BÄSTA 
ABONNEMANG, KONTANTKORT OCH DATAPAKET.

BÄSTA KAMERAMOBIL, BILLIGA MOBIL 
OCH BLUETOOTHHANDSFREE.

VI JÄMFÖR

VINTER : 2010 / 2011

Betyg, tester och fakta om 125 produkter

TESTER
MOBILER, SURFPLATTOR, TILLBEHÖR 125

STOR GUIDE
VÄLJ BÄSTA JULKLAPPSMOBILEN. BÄSTA 
ABONNEMANG, KONTANTKORT OCH DATAPAKET.

BÄSTA KAMERAMOBIL, BILLIGA MOBIL 
OCH BLUETOOTHHANDSFREE.
BÄSTA KAMERAMOBIL, BILLIGA MOBIL 

VI JÄMFÖR

VINTER : 2010 / 2011

Betyg, tester och fakta om 125 produkter

VINTER : 2010 / 2011

TESTERTESTER
MOBILER, SURFPLATTOR, TILLBEHÖR 

MOBILER, SURFPLATTOR, TILLBEHÖR 125

VÄLJ BÄSTA JULKLAPPSMOBILEN. BÄSTA 

STOR GUIDE

TESTSPECIAL
SPECIAL HTC DESIREHTC DESIRE

HD Stort test!

79:90 SEK
79:00 NOK
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produktportföljen inom fotoområdet består av svenska 
Kamera&Bild, danska Zoom, webbtidningarna kamerabild.
se, Zoom-online.dk och fotguiden.se. utöver detta började ut-
givning av tematidningar 2010, t.ex. Fotoguiden, Fotosommar 
och Testspecial. Mottagandet från läsarna har varit positivt och 
utgivningen av tematidningar kommer att öka under 2011.

Svenska Kamera&Bild stärkte under året sin ställning som 
ledande fototidning inom sitt segment. antal prenumeranter 
på tidningen fortsätter öka liksom antal besök på kamerabild.
se. Fortsatta satsningar har gjorts inom webb-tv och många 
välbesökta inslag produceras.

i danmark ökade Zoom utgivningstakten från 6 utgåvor till 
8 utgåvor under 2011, som en följd av ökad efterfrågan hos 
både läsare och annonsörer.

prylar ocH FilM
Sedan 2005 har prylportalen.se varit den ledande webbtid-
ningen inom hemelektronik. under 2010 inledde prylportalen 
ett trafiksamarbete med MSn som har bidragit till en positiv 
besökstrend.

2010 lanserades också tidningen prylportalen som direkt 
hittade sin plats hos både läsare och annonsörer. Tidningen 
utkommer varannan månad under 2011.

Sveriges ledande forum för filmintresserade, dvdforum.nu, 
ökadeantal medlemmar under året och breddade sin bevak-
ning till hemmabioområdet i samarbete med prylportalen. i 
början av 2011 bytte dvdforum namn till Filmforum.se för att 
bättre återspegla sitt breda bevakningsområde.

organiska tillväxtoMråden
Mediaprovider lägger mycket resurser på produkt- och verk-
samhetsutveckling och följande områden är prioriterade:

ökad uTGivninG av nYa TidninGar  
ocH ”one SHoTS” 
ett av de mest växande områdena inom tidningsmarknaden är 
oneshots, d v s engångsutgivning av temautgåvor.
under 2010 gav Mediaprovider framgångsrikt ut en långrad 
oneshots. denna typ av utgivning intensifieras under 2011 och 
de mest efterfrågade produkterna blir periodiska tidningar.

exempel på detta är allt om android, iphonetidningen 
och prylportalens hemmabiotidning som alla lanserades som 
oneshots under 2010 och därefter har övergått till utgivning 

varannan månad.
under sommaren 2011 

lanseras Mediamac som vän-
der sig till alla som använder 
appleprodukter. För fotoområ-
det planeras minst 4 oneshots 
under 2011.

WeBB-tv eTT viKTiGT 
proFiloMrÅde
webb-tv är idag en av de snab-
bast växande digitala medieka-
nalerna. under många år har 
Mediprovider satsat målmed-
vetet på webb-tv. 2007 var ett 
genombrottsår. under 2009 lan-
serades konceptet prylpatrullen 
och under 2011 kommer ytterliga-
re webb-tv-satsningar att göras.

event
i Sverige produceras sedan 
2001 Mobilgalan som är bran-
schens viktigaste årliga event 
och inom ramen för Mobil 
Business arrangeras kontinuer-
ligt seminarier och konferenser 
för branschen. även det danska 
bolaget har event som en del i 
produktmixen. Koncernen kommer att intensifiera sin satsning
på event under 2011.

Mp neTworK
Som en del i mediemixen blir annonsnätverk allt viktigare.
under 2010 lanserades Mp network som är ett nätverk med-
egna och externa sajter. under 2011 fortsätter bolaget att 
bygga nätverkets räckvidd genom attraktiva webbsajter som 
alla vänder sig till män som är intresserade av iT, mobiltelefoni, 
hemelektronik, spel och teknik.

MoBilen SoM plaTTForM
allt fler läsare surfar på våra webbplatser via mobilen.  
Mediaprovider fortsätter att utveckla befintliga och nya tjänster
för mobilen.

MAGASINET TIL DIG SOM ELSKER MAC                                              Nummer 1 2011

Gør din Mac til en iPad?

 NYT STYRESYSTEM 

Gør din Mac til en iPad?

 ALT OM OS X

 LION
 TIPS OG TRICKS 

GØR DIN MAC TIL 
SPILKONSOL OG
MEDIE CENTER
HACK DIT APPLE-TV
BRUG APPS PÅ DIN MAC
PAS PÅ DIN IPHONE
LAV FOTOBØGER
MED IPHOTO

  VI HAR TESTET 

B&W Zeppelin Air
Spil luftguitar med Airplay

iMac 27"
Bugner af rå power

HP Envy 100
Print fra din iPhone

AIAIAI
Danske hørebøff er

THE WIZARD
OF WOZ

Portræt af en af
æblets fædre

WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC�COMMUNITY

FÅ STYR PÅ 
DINE FOTOS
Aperture vs. Lightroom?

FINAL CUT 
PRO X
Nu bliver det nemt
at klippe video

LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC -  FØRSTE NUMMER

 NYT DANSK MAGASINKUN OM MAC84 SIDER
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Marknad utveckling 2010
under 2010 ökade medieinvesteringarna i Sverige, enligt irM, 
med 8,6 procent jämfört med föregående år och i danmark 
med 3,2 procent  jämfört med samma period. Totalt sett omsat-
tes drygt 30 miljarder kronor i Sverige. Medieinvesteringarna 
ökade över i princip hela linjen i Sverige. Fackpress ökade i 
Sverige i paritet med genomsnittet och landade på +7,1pro-
cent (Sverige). i danmark minskade annonsmarknaden för 
tryckta facktidningar med 2,8 procent  enligt Specialmedierne 
(danmark). i denna siffra ingick dock ej internet-annonsering 
som totalt sett ökade med 15 procent. Starkast tillväxt visade 
digitala kanaler med sökordsannonsering och mobilmarknadsfö-
ring i spetsen. internetannonseringen ökade i Sverige i genom-
snitt med 14,5 procent och stod för 18,6 procent av den så 
kallade Mediekakan. i danmark var tillväxten för internetannon-
seringen 15 procent  enligt FdiM. några av de bakomliggande 
faktorerna till internets tillväxtsom reklammedia i norden är:

* norden ligger i topp vad gäller internetanvändning.
i Sverige är det t ex endast 7 procent  i åldern 16-74 år som 
aldrig använt internet.
* andelen som har internet via bredband hemma har i Sverige 
ökat till 85 procent  under 2010 jämfört med endast 25 pro-
cent under 2003. norden har bland den högsta bredbandspe-
netrationen i världen. andelen som kopplar upp sig trådlöst 
har ökat kraftigt de senaste åren.
* andelen personer som i Sverige konsumerar nättidningar 
över internet uppgår till cirka 60 procent. Största ökningen un-
der 2009 skedde inom webbradio och webbtv där över hälf-
ten av befolkningen (16-74 år) lyssnar och tittar via internet.
* e-handeln har tagit ett stort steg framåt. under första kvarta-
let 2010 handlade hälften av alla i åldern 16-74 varor/tjäns-
ter över internet..

Marknadsutsikter 2011 och 2012
den senaste prognosen från irM (Maj 2011) pekar på att re-
klammarknaden i Sverige kommer att slå omsättningsrekord 
både 2011 och 2012.

 Tillväxten 2011 bedöms landa på nära 7 procent, medan 
reklammarknaden förväntas växa med närmare 4 procent under 
2012.

det efterfrågetryck och den tillväxt som kännetecknat mark-
naden under inledningen av 2011 bedöms hålla i sig en bit in 
i sommaren, men redan det tredje kvartalet förväntas en viss 
dämpning av tillväxten.

2012 beräknas tillväxten nå närmare 4 procent, vilket inne-
bär en totalomsättning på drygt 34 miljarder kronor.

internetreklamens tillväxt, som numera främst drivs av sökords-
marknadsföringen, bedöms hålla i sig även om tillväxtnivåerna 
dämpas de kommande två åren. under 2012 förväntas intäk-
terna från internetreklam för första gången passera 7 miljarder 
kronor under ett år.

Bland de mindre medieslagen finner man två riktiga ”storväx-
are” som även är viktiga tillväxtområden för Mediaprovider. 
Mobilmarknadsföring och webb-Tv-reklam, som har ökat väl-
digt mycket, förväntas även de närmaste åren visa mycket höga 
tillväxttal.
 
Marknadsstrategi
inom respektive affärsområde skall Mediaprovider vara bäst på 
att attrahera tittare i relation till kostnad. på så sätt kan ett pre-
mium uppnås när kontakt med tittarna erbjuds till annonsörer.

 Medielandskap i förändring – breda till nischade kanaler
 LÄSARNA
• Läsarna förändrar sitt beteende 

och väljer mer än en kanal för att 
tillfredsställa sitt informationsbehov

• Trenden går från breda medier 
till mer nischade kanaler

• Behovet av att själv kunna hitta 
relevant information ökar

• Trovärdighet och pålitlighet 
blir allt viktigare

 ANNONSÖRER
• Ändrar sin marknadsmix från analoga 

till digitala kanaler

• Förflyttar sig till nischmedier

• Letar efter nya affärsmöjligheter

• Vill skapa dialog med sina kunder

• Vill synas i trovärdiga miljöer

• Eftersträvar hög närvaro och effekt

 MEDIEFÖRETAG
• Snabba och anpassningsbara

• Förmåga och modet att möta 
förändringar

• Fokuserar på nischade kanaler

• Anpassningsförmåga till nya och 
instabila marknadsförhållanden

• Se affärsmöjligheter

till nischade webbsajter”

”Nischmedier är 
positionerade

att bli vinnare”
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Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider 
Scandinavia AB, organisationsnummer 556638-1934, avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 de-cember 2010.

väsentliga händelser 2010
slutförda nYeMiSSioner
under mars månad 2010 inföll sista teckningsdag för de teck-
ningsoptioner som erhölls i samband med nyemissionen under 
våren 2009. Totalt tecknades 2 229 941 nya aktier (varav 
2 170 958 aktier tecknats under 2010 och resterande 58 983 
aktier tecknades under 2009) genom dessa teckningsoptioner 
(To 1 2009/2010) vilket tillförde Bolaget ca 3,2 MSeK före 
emissionskostnader. 

i juni 2010 genomfördes en spridningsemission. Totalt teck-
nades 652 352 nya aktier vilket tillförde Bolaget 1,3 MSeK 
före emissionskostnader. Spridningsemissionen ökade antalet 
aktieägare som har innehav upp till 10 000 aktier. 

aktiespridning Till ca 1 000 nYa aKTieäGare
under maj månad 2010 tillfördes Bolaget ca 1 000 nya ak-
tieägare då en av Bolagets större aktieägare, investmentbola-
get Transferator aB genomförde en värdepappersutdelning till 
sina aktieägare. Transferator delade ut Mediaprovider-aktier 
motsvarande ca 2,7% av Mediaproviders totala antal aktier 
och röster.

ny STYrelSe
Årsstämman den 31 maj 2010 beslutade om en ny styrelse-
sammansättning med en avgående och en ny styrelseledamot. 
dessutom utsåg stämman christer ljungberg till ny ordförande. 
christer har suttit i styrelsen sedan 2006. Till ny styrelseleda-
mot valdes Gabriella Sahlman (född 1974). Gabriella är verk-
sam som investment manager på proventus aB och är även 
styrelseledamot i leksaksföretaget Brio aB samt i utbildnings-
koncernen institutet för internationell utbildning i Stockholm 
aB. daniel westman och patrik Mellin, tillika Bolagets 

koncernchef, omvaldes som ledamöter i styrelsen.

väsentliga händelser efter 
periodens utgång
fullt GaranTerad nYeMiSSion
Bolaget är i behov av kapitaltillskott vilket är föranlett av 
fortsatta förluster i det danska dotterbolaget. på kommande 
årsstämma den 1 juni föreslår styrelsen stämman att fatta 
beslut om ett bemyndigande till styrelsen att besluta om en 
nyemission. Styrelsen avsikt är att med stöd av detta bemyn-
digande under juni 2011 genomföra en företrädesemission 
till befintliga aktieägare om minst 7,5 MSeK före emissions-
kostnader. Teckningskursen skall vara 0,23 kr per aktie. varje 
innehavd aktie skall ge rätt att teckna 2 nya. den föreslag-
na emissionen är fullt säkerställd genom garantiavtal och 
teckningsförbindelser. 

nedskrivning av doTTerBolaGSaKTier ocH 
TillHÖrande GoodwillpoST i SaMBand Med 
BoKSluTSKoMMuniKé
i februari, i samband med bokslutskommuniké för 2010, be-
slutade styrelsen att skriva ned värdet på aktierna i det dans-
ka dotterbolaget Mediaprovider a/S med 7,5 MSeK, vilket 
medför en nedskrivning på koncernens goodwill, motsvaran-
de 4,7 MSeK. detta belastar nettoresultatet för fjärde kvar-
talet. Beslutet innebär att dotterbolagsaktierna tas upp till ett 
värde om 8,6 MSeK och återstående goodwillvärde i koncer-
nen avseende förvärvet av dotterbolaget är 2,7 MSeK. 
den danska verksamheten har inte levt upp till de resultat-
förväntningar som fanns vid tidpunkten för förvärvet 2007. 
en stor del av detta kan tillskrivas en extremt tuff marknads-
situation med kraftigt negativa effekter på annonsinveste-
ringar speciellt inom de segment som Bolaget verkar inom. 
Koncernen har försökt att anpassa kostnadsnivån till dessa 
nya förutsättningar, vilket har inneburit kraftiga åtgärder i det 
danska dotterbolaget. Styrelsen kan nu konstatera att det trots 
de åtgärder som vidtagits inte räckt till för att få en positiv 
resultatutveckling. Styrelsen har därför genomfört ytterligare 
besparingar som kommer att ge full effekt under 2011 och 
då ge Bolaget en större möjlighet att visa positiva siffror igen. 
angående värderingen av dotterbolagsaktierna har styrelsen 
under rådande marknadsförutsättningar och med de senaste 
årens negativa resultat ansett det befogat att man för när-
varande har en mer försiktig syn på dotterbolagets framtida 

förvaltnings-
BeräTTelSe

intjäningsförmåga.

ytterligare nedSKrivninG av doTTerBolaGS-
aKTier SaMT JuSTerinG av KoncerninTerna 
MellanHavanden
Bolaget har inlett en strategisk översyn av den danska verksam-
heten inklusive möjliga strukturaffärer med syftet stärka koncer-
nens finansiella situation. 

resultatet i den danska verksamheten har fortsatt att utveck-
las negativt under inledningen av 2011 vilket föranlett styrel-
sen att omvärdera sin syn på dotterbolaget och dess värde. 
Mot denna bakgrund har den koncerninterna fordran som ti-
digare var upptagen till ett värde om 6,1 MSeK i moderbo-
lagets balansräkning efterskänkts och därmed skrivits ned i 
sin helhet, vilket innebär en negativ resultatpåverkan i moder-
bolaget på motsvarande belopp. i det danska dotterbolaget 
innebär det en motsvarande positiv resultatpåverkan, vilket till 
viss del återställer det negativa egna kapitalet. anledningen 
är att det danska dotterbolaget fortfarande är beroende av 
kapitaltillförsel från moderbolaget för att säkra sin överlevnad 
då dess verksamhet är förlustbringande, samt att dotterbola-
get uppvisar ett negativt kassaflöde. 

utöver nedskrivning av den koncerninterna fordran har även 
värdet på dotterbolagsaktierna skrivits ned med ytterligare 2,0 
MSeK, vilket ger en nedskrivning på koncernens goodwill mot-
svarande 1,3 MSeK. detta belastar nettoresultatet för fjärde 
kvartalet. Beslutet ger ett bokfört värde på dotterbolagsaktierna 
på 6,6 MSeK och återstående goodwillvärde i koncernen av-
seende förvärvet av dotterbolaget är 1,4 MSeK. 

Mediaprovider a/S innehar ägandet av flera produkter vars 
värde tillsammans, vid en försäljning, vida överstiger nämnda 
belopp. Men genom att bolaget samtidigt redovisar ett negativt 
eget kapital om 4,5 MSeK, så har styrelsen gjort bedömningen 
att det redovisade värdet avspeglar en rimligt försiktig värde-
ring vad gäller aktieinnehavet i bolaget.

kontrollBalansräkning
då Bolaget gjort kraftiga nedskrivningar på värdet på dotter-
bolagsaktierna i Mediaprovider a/S, samt skrivit ned en större 
koncernintern fordran, uppvisar moderbolaget ett negativt eget 
kapital på -2,0 MSeK. Styrelsen har därför upprättat en kon-
trollbalansräkning vilken visar att det finns dolda värden i mo-
derbolaget som innebär att det finns full täckning för bolagets 
registrerade aktiekapital.

uTdraG ur ÅrSredoviSninG 2010
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nedsättning av aKTieKapiTal
Styrelsen räknar med att se över möjligheten att göra en ned-
sättning av aktiekapitalet efter det att den föreslagna företräde-
semissionen genomförts för att om möjligt återställa det egna 
kapitalet i moderbolaget.

eget KapiTal
under förutsättning att den planerade och garanterade nyemis-
sionen blir av i juni samt att Bolaget därefter genomför en ned-
sättning av aktiekapitalet förväntas därefter det egna kapitalet 
i moderbolaget vara återställt.

viktiga händelser 2010
ökad uTGivninG inoM KärnoMrÅden
Bolaget har under 2010 utökat utgivningen inom flera av bo-
lagets kärnområden. 

under de senaste åren har Bolagets danska dotterbolag 
framgångsrikt gett ut ett flertal oneshots (engångsutgivning 
av en produkt). under 2010 satsade därför Bolaget på detta 
koncept även i Sverige. utökad utgivning genom bland an-
nat oneshots är en del av Bolagets strategi för att fortsätta ta 
marknadsandelar. 

nya oneshots gavs ut inom mobil-, foto- och prylområde-
na i Sverige, samt inom mobil- och prylområdena i danmark. 
Teman har fokuserat på tester och guider. 

Satsningen har visat sig så lyckad att två av dessa ones-
hots har blivit permanenta magasin: allt om android och 
iphonetidningen. Båda dessa tidningar kommer under 2011 
ha sex utgåvor.

nytt TeKniKFoKuSeraT annonSnäTverK i norden
Bolaget har under våren 2010 lanserat Mp network, ett om-
fattande annonsnätverk för teknik- och prylsajter i Sverige och 
danmark. annonsnätverket har dedikerade säljare och innefat-
tar vid lanseringen 20 attraktiva webbsajter som alla vänder 
sig till män som är intresserade av iT, mobiltelefoni, hemelek-
tronik, spel och teknik.

saMarBete Med SveriGeS STÖrSTa weBBplaTS MSn.
se
i juli 2010 slöt Bolaget avtal med Microsoft om att bli partner 
till Sveriges största webbplats MSn.se. MSn.se har över 5 mil-
joner unika besökare varje vecka. 

avtalet innebär att Bolaget numera producerar redaktionellt 
innehåll för MSn:s avdelning Teknik och prylar. Genom detta 
avtal finns goda förutsättningar att stärka Bolagets ställning 
som ledande media inom Tech-området. Genom att vara re-
presenterad på och ha länkar från landets största webbplats 
är målsättningen att trafikvolymerna i Mediaproviders nätverk 
skall höjas väsentligt.

ny vd i BolaGeTS danSKa doTTerBolaG
under hösten 2010 har Brian dixen tagit över som vd för 
Mediaprovider a/S då tidigare vd, ulrik Kragh lämnade 
Bolaget. Brian har lång historia inom Mediaprovider då 
han var med och grundade MKF danmark apS under hös-
ten 2000. när ncom publications a/S köptes under våren 
2007 slogs det ihop med MKF danmark apS. Brian har in-
gått i dotterbolagets ledningsgrupp: först som utvecklings-
direktör och senare som senior chefredaktör för bolagets 
konsumentmedier. 

MoBile FuTure ocH MoBilGalan
i november 2010 genomförde Bolaget sitt årliga event 
Mobilgalan med tillhörande konferens och utställning. Årets 
upplaga, Mobile Future/Mobilgalan var bolagets hittills största 
event. under dagen genomfördes en konferens med över 250 
deltagare där 4G, appar och den mobila tekniken på fem 
års sikt stod i fokus. Som partner för eventet stod TeliaSonera. 
Samtidigt ställde ca 70 bolag från ett flertal länder ut på den 
tillhörande mässan. på kvällen delades 22 Guldmobiler ut för 
ypperliga prestationer och för produkter och tjänster som vun-
nit juryns och tidningen Mobils läsares tycke. eventet bevaka-
des av ett flertal riksmedier och var det mest framgångsrika 
som genomförts sedan starten för tio år sedan.

viktiga händelser efter periodens 
utgång
lansering av FilMForuM
under våren 2011 har Bolaget lanserat Filmforum.se, vilket 
är en vidareutveckling av Sveriges äldsta filmsajt dvdforum. 
Med 6 000 recensioner, 4 500 artiklar och närmare en mil-
jon foruminlägg inom film och hemmabio har Filmforum.se re-
dan från start ett av Sveriges största arkiv inom filmområdet. 
Filmforum.se har överförts i en helt ny teknisk plattform såväl 

för forumdelen som för den redaktionella delen. Sajten har ock-
så genomgått en total ansiktslyftning.

lansering av nY MacTidninG
under sommaren 2011 kommer Bolaget lansera Mediamac, 
en konsumenttidning med inriktning på Macintosh, iphone och 
ipad. det är konsumtionen av alla typer av media som varit 
drivande i apples produktutveckling. Mediaprovider lanse-
rar mot denna bakgrund det tryckta magasinet – Mediamac. 
Mediamac vänder sig till alla som använder apple-produkter 
och kommer att innehålla tester, guider samt tips och tricks 
om såväl hård- som mjukvara för Mac. varumärket har sedan 
länge funnits som en digital produkt i bolagets danska produkt-
portfölj men blir nu även ett tryckt magasin i såväl Sverige som 
danmark.

finansiell inforMation
oMsättning ocH reSulTaT
Koncernens omsättning för helåret uppgick till 58,2 (63,0) 
MSeK, vilket motsvarar en minskning med 4,3% jämfört med 
helåret 2009. För årets fjärde kvartal var omsättningen 19,8 
(20,7) MSeK, vilket motsvarar en minskning med 7,6% jämfört 
med motsvarande period föregående år. 
resultatet före avskrivningar (eBiTda) för hela perioden upp-
gick till -4,7 (-1,2) MSeK. under fjärde kvartalet var eBiTda 
resultatet 0,7 (4,2) MSeK. 

av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 
45,7% och danmark för 54,3%. 

finansiell STällninG
Hela periodens totala kassaflöde uppgick till 0,6 MSeK (43 
KSeK). Bolaget har genomfört nyemissioner vilket påverkat 
kassaflödet positivt med 3,8 MSeK efter emissionskostnader. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten (inkl förändringar 
i checkkredit) uppgick under helåret 2010 till -2,0 (-2,5) MSeK. 
För årets fjärde kvartal uppgick periodens totala kassaflöde till 
0,6 (0,1) MSeK och från den löpande verksamheten uppgick 
det till 0,6 (0,6) MSeK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 688 
(87) KSeK. Totalt utnyttjad checkkredit var vid periodens slut 
4,2 (3,3) MSeK, vilket innebär att koncernen hade 2,0 (3,5) 
MSeK outnyttjat. Bolaget har under året amorterat av den lång-
fristiga låneskulden med 1,0 MSeK. 
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Koncernen har räntebärande skulder om 4,0 MSeK. Skulden 
uppkom i samband med förvärvet av ncom publications a/S 
våren 2007.

personal
antalet anställda uppgick vid periodens slut till 52 (47) perso-
ner, varav 86% (82%) män, 14% (18%) kvinnor.

investeringar
investeringar under perioden januari till december uppgick till 
210 KSeK vilket avser inköp av materiella tillgångar.

kreditrisk
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försälj-
ning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig 
kreditbakgrund.

valutarisk
Koncernen en har betydande del av sina intäkter och kostnader 
i danska kronor dKK. Koncernen redovisar i SeK och fluktuatio-
ner i den svenska kronans värde gentemot den danska kronan 
skapar därmed valutarisker i både resultat- och balansräkning-
en för koncernen. Koncernen valutasäkrar ej sina flöden eller 
balansposter, dock har koncernen både intäkter och kostnader 
i dKK vilket till viss del balanserar valutakursfluktuationer.

likviditetsrisk
Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som ut-
gångspunkt och placeringen av likvida medel baseras på 
kassaflödesprognoser.

Balanserade uTvecKlinGSKoSTnader
Koncernen har valt att balansera externa utvecklingskostnader i 
samband med implementation av nytt publiceringssystem. dessa 
skrivs av på 5 år. inga kostnader har aktiverats under 2010.

styrelsens MandaT aTT eMiTTera aKTier
Årsstämman 2010 beslutade bemyndiga styrelsen att för 
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teck-
ningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 procent 
av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade ak-
tier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. 
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. emissioner som 
beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas 
med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptio-
ner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning 
eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 
aktiebolagslagen.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges.

styrelse, ledande BeFaTTninGSHavare  
ocH reviSor  

styrelsens arBeTe
Styrelsen i Mediaprovider Scandinavia aB består av fyra leda-
möter och har under räkenskapsåret haft 13 protokollförda sty-
relsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband 
med styrelsens konstituerande sammanträde, innehåller bland 
annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören.

ärenden som har behandlats av styrelsen under året har 
bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, re-
sultat, budget och organisation. Styrelsen har under året riktat 
särskild uppmärksamhet åt den danska verksamhetens framtid 
och Bolagets kritiska finansiella läge. 

förslag till Behandling av årets 
resultat
koncernen
ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen.

ModerBolaget
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Från föregående år balanserat resultat 10 126 827
Överkursfond vid årets utgång 3 546 423
Årets resultat -17 304 503  
Summa -3 631 253

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
att balansera i ny räkning -3 631 253
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styrelse
Mediaprovider Scandinavia styrelse består av 3 personer. 

christer ljungberg, styrelseordförande, ledamot sedan 2006 09 20
Född 1963 
civilingenjör chalmers Tekniska Högskola, iHM Business School. vd Trivestor aB, Brandproject 
aB, f.d vd westcap aB (Gbg), vd för Xover Media aB (Sthlm), vd Followit aB (noterat: Foll) 
(Sthlm/Skellefteå), vd dX3 europe aB /ltd (Sthlm/london), Marknadschef cityMail aB (Sthlm), 
Scandinavia online aB (Sthlm) , Front capital Systems aB (Sthlm), Marknadschef iT exportrådet 
uSa (chicago), cap Gemini (Gbg). 
antal aktier: 0
 
Befattning  Bolag  period 
le,vd  westcap Förvaltning aB  2005 03 04 - 2010-08-01
le  idevio aB  2007 01 01 - 
le  elanders Fritid aB  1995 08 24 - 2003 09 26 
le  elanders Handels aB  1999 12 28 - 2003 08 08 
le,vd  elander invest aB  1997 06 25 – 2010 08 01
le  entry Systems Sweden aB  2005 11 15 - 2007 07 05
le, oF  eKo2000 aB  2003 05 24 - 2004 09 20 
le, oF  Systemdata i Stockholm aB  2001 07 03 - 2004 03 15 
le  Follow it Holding aB (publ)  2005 06 17 - 2006 06 01 
Su  Gocart e-commerce provider aB  2001 07 02 - 2002 03 15 
le,  oF Systemdata SdiT aB  2000 03 30 - 2004 03 15 
le  electronic Business engine Solutions aB  2000 12 19 - 2002 06 18 
le,  vd Followit aB  2002 10 05 - 2004 04 22 
le  ebesoft electronic Software aB  2003 02 27 - 2003 03 18 
le  Tendera aB  2006 05 05 - 2007 01 01
Su  Heather Hill Management aB  2003 04 30 -
le  Micropos Medical aB  2005 08 03 -
le, vd  westcap aB  2005 03 15 - 2010 08 01
le  XoverMedia aB  2006 03 17 - 2007 01 19
le,vd  XoverMedia aB  2005 11 18 - 2006 03 17 
Su, vd  XoverMedia aB  2005 06 17 - 2005 01 11
le vd  Brandproject aB  2008 01 01 -

patrik Mellin, ordinarie ledamot/vd, ledamot sedan 2003 01 28 
Född 1968
Studier vid ekonomlinjen Stockholms universitet. patrik grundade Mediaprovider tillsammans 
med pontus Brohult 1995. Har tidigare arbetat som försäljningschef på Hessa industri aB, projekt-
ledare compro Media. 
Sedan bolagets grundades har han arbetat som försäljningschef, ekonomichef och vd. 
antal aktier: 2 623 095 st

Befattning  Bolag  period 
le, oF  Mediaprovider a/S 2007 05 01 -
le, vd  Modern Kommunikation på liljeholmen aB     2002 12 03 -
le  Sep Scandinavian event production aB  2003 09 08 -
oF, le  MKF danmark apS  2001 06 01 -
le  popaca invest KB  2008 09 19 -
le  Jays aB 

avslutade uppdrag
le  360 Holding aB 556510-9583 (publ)  2004 11 18 - 2006 01 19
requirements consulting Stockholm aB
oF, ordförande i Jays aB

daniel Westman, ledamot sedan 2006 09 20
Född 1970 
Jur kand, Stockholms universitet. daniel är forskare, lärare och konsult inom iT-relaterad juridik- 
och immate rial rätt samt Sekreterare i Svenska Föreningen för upphovsrätt. Har bland annat skri-
vit boken praktisk iT-rätt. Styrelseledamot i MKF/Mediaprovider sedan starten 1995. 
antal aktier: 678 755 st

Befattning  Bolag  period 
le  Modern Kommunikation på liljeholmen aB  2004 06 12 -
Su  Mediaprovider Scandinavia aB  2003 01 28 - 2006 09 20 
Su  Sep Scandinavian event production aB  2003 09 08 -

styrelse, ledande BeFaTTninGSHavare  
ocH reviSor  
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patrik Mellin, vd
Se föregående sida under styrelse.

pontus Brohult, vice vd 
Född 1969 
Studier vid ekonomlinjen Stockholms universitet. 
pontus har en mångårig erfarenhet inom mediaområdet med inriktning på redaktionell ut-
veckling, marknadsföring och teknisk utveckling. Sedan 1995 har han i sina befattningar 
i Mediaproviderkoncernen arbetat som publisher och vvd men tidigare även som vd och 
marknadsansvarig. 
antal aktier: 2 482 383st

Befattning  Bolag  period 
le  Modern Kommunikation på liljeholmen aB  2002 12 03 -
le, vd  Modern Kommunikation på liljeholmen aB  1995 10 11 - 2002 12 03 
le, oF  Mediaprovider Scandinavia aB  2003 01 28 - 2006 09 20
le  MKF danmark apS  2006 06 01 -
eFT  Mediaprovider Scandinavia aB  2006 01 20 -
le  Mediaprovider a/S  2007 05 01 -
le  popaca invest KB  2008 09 19 -
le  Sep Scandinavian event production aB  2003 09 08 -

stefan Mattsson, ekonomichef 
Född 1970
arbetat i koncernen sedan 2007. Studier från lunds universitet och Högskolan i växjö. Stefan 
har mångårig erfarenhet som ekonomichef då han haft liknande befattning inom iT-konsultbolaget 
Framfab Sverige aB, iT- och forskningsbolaget Squid aB (publ) samt Seamless distribution aB 
(publ). Startade i början av 90-talet bokförlaget Klassikerförlaget STeniQ aB, under 2003 
Sportsobserver aB, samt under 2006 spelbolaget Jacky Betting ltd.
aktieinnehav: 37 855 aktier
 
Befattning  Bolag  period 
le, vd  Klassikerförlaget Steniq aB  1994 02 14 -
le  Sportsobserver aB  2003 07 23 - 
le  Mediaprovider a/S  2008 05 01 - 
le, oF  Jacky Betting ltd  2009 09 01 -
 

Brian dixen, ceo Mediaprovider a/S
Född 1969
Har arbetat inom koncernen sedan 2000. Startade Mediaprovider a/S tillsammans med patrik 
och pontus 2000. Brian har stort kontaktnät inom bådemobilområdet och fotoområdet och är ett 
mycket känt namn inom branschen. 
Brian har en bakgrund som pressfotograf och har också arbetat som projektchef inom pr-
branschen. Han är medlem i både foto- och mobilpanelen i eiSa, se www.eisa.eu.
aktieinnehav: 85 000 aktier

le = ledamot Su = Suppleant  oF = Styrelseordförande vd - verkställande direktör

revisor
stefan engström är auktoriserad revisor sedan 1983 och medlem i den svenska branschorga-
nisationen Föreningen auktoriserad revisorer, Far. revisor i koncernen sedan starten 1995.

ledning

ponTuS BroHulT

daniel weSTMan

STeFan MaTTSSon Brian diXen

paTriK MellincHriSTer lJunGBerG
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styrelsearvodet och har inga pensionsförmåner eller avtal om 
avgångsvederlag. Styrelsearvode för kommande år fastställs 
på nästkommande ordinarie bolagsstämma. 

verkställande direKTÖren/KoncerncHeFen 
ersättning till vd utgörs av en grundlön om 70 000 kronor per 
månad, tjänstebil samt ett pensionssparande om 5 800 kronor 
per månad.

vid uppsägning från Mediaproviders sida äger verkstäl-
lande direktören rätt till uppsägningstid motsvarande sex 
månader samt avgångsvederlag motsvarande tolv månaders 
lön. avräkning från avgångsvederlag görs inte om lön erhålls 
från annan anställning. vid egen uppsägning är uppsäg-
ningstiden tre månader. avgångsvederlag utgår ej vid egen 
uppsägning.

ledande BeFaTTninGSHavare i ÖvriGT 
ledande befattningshavare motsvarande koncernledning upp-
gick per 2011-05-31 till tre personer förutom vd, tillika kon-
cernchef. dessa var vice vd, cFo samt operationell chef i 
danmark. ersättningen till ledande befattningshavare i övrigt är 
marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera och 
behålla kompetenta ledande befattningshavare. ersättningen 
skall bestå av fast grundlön, i förekommande fall rörlig lön, 
pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil.

vid uppsägning från Mediaproviders sida äger ledande be-
fattningshavare i övrigt rätt till uppsägningstid motsvarande 

3-6 månader samt avgångsvederlag motsvarande 0-12 
månaders lön. avräkning från avgångsvederlag görs inte om 
lön erhålls från annan anställning. vid egen uppsägning är 
uppsägningstiden 3-6 månader. avgångsvederlag utgår ej 
vid egen uppsägning.

konkurser 
varken någon av styrelseledamöterna eller medlemmar av led-
ningsgruppen har under de senaste fem åren varit verksamma 
som styrelseledamöter eller varit i ledande ställning i bolag 
som försatts i konkurs. 

anklagelser ocH/eller SanKTioner  
FrÅn MYndiGHeT 
ingen av emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollor-
gan har mottagit någon form av anklagelse och/eller sank-
tion från myndighet mot deltagande i emittentens förvaltnings-, 

övrig inforMation 
Mediaprovider Scandinavia aB (publ) med organisations-
nummer 556638-1934 registrerades hos patent- och regist-
reringsverket (Bolagsverket) 2003-01-28. Bolaget har säte i 
Stockholm. associationsformen är publikt aktiebolag och reg-
leras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets huvudkontor 
är beläget på Klarabergsgatan 29, 5tr, 111 21 Stockholm (be-
söksadress). Telefonnumret till Bolagets växel är: 08-545 121 
10. 

styrelsens arBeTSForMer 
Mediaproviders styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbe-
te regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrel-
sen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och 
verkställande direktören samt Firmateckning och attestordning. 
Styrelsen har beslutat att inte någon ersättning- eller revisions-
kommitté skall inrättas utan att de uppgifter som ankommer 
en sådan kommitté skall beslutas av styrelsen. Mediaprovider 
Scandinavia aB har ej, utöver vad som framgår av avsnittet 
”ledande befattningshavares ersättningar”, slutit avtal med sty-
relsen eller ledande befattningshavare om förmåner efter det 
att uppdraget avslutats. ingen av styrelse-ledamöternas privata 
intressen står i strid med Bolagets intressen. 

svensk Kod FÖr BolaGSSTYrninG 
Mediaprovider omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. 
Bolaget behöver således inte följa koden, men Bolagets styrel-
se kommer att hålla sig underrättad om den praxis som skapas 
och avser att tillämpa koden i de stycken den kan anses vara 
relevant för Bolaget och aktieägarna. 

revisorns GranSKninG 
revisorn har reviderat den historiska finansiella informatio-
nen för perioden 100101-101231. revisorn har ej granskat 
Memorandumet i övrigt. Kvartalsrapporten för januari - mars 
2011 har inte granskats av Bolagets revisor.

ledande Befattningshavares 
ersättningar
styrelsen ocH STYrelSenS ordFÖrande 
Till styrelsen utgår ett fast arvode enligt årsstämmans beslut 
att fördelas inom styrelsen. Styrelsemedlemmar som är an-
ställda i Mediaprovider erhåller ej särskilt styrelsearvode. 
Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver 

lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller över-
gripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste 
fem åren. 

uppgift oM evenTuell doM i 
BedräGerirelaTeraT MÅl 
ingen av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, lednings- 
samt kontrollorgan är dömd i bedrägerirelaterat mål under åt-
minstone de senaste fem åren.

väsentliga avtal 
Mediaprovider har köpt verksamheten i dotterbolaget Modern 
Kommunikation Förlag per den 30/12-05. detta inkråm utgör 
bas för verksamhet i Mediaprovider idag. i inkråmsförvärvet 
ingick bland annat utgivningsrättigheter och domännamn för 
Mobil, Stardust, Kamera & Bild och radar, anläggningstillgång-
ar, inventarier samt aktieinnehavet i MKF apS. Mediaprovider 
har i övrigt endast sedvanliga kommersiella avtal med kunder 
och leverantörer. 

idg – B2B oMrÅden
i månadsskiftet maj-juni sålde Bolaget sina danska produk-
ter comon och crn till idG. Köpeskillingen uppgick till 3,5 
MdKK. avtalet innehåller ett sedvanligt garantipaket mellan 
säljare och köpare. vid tvist är Bolagets maximala risk begrän-
sad till 4 MdKK. dock anser Bolaget det helt orealistiskt att 
något sådant anspråk skulle kunna uppkomma.

idg – JoBBporTal
Bolaget har slutit avtal med idG om en sammanslagning av 
respektive bolags danska jobbportaler. Tillsammans med idG 
har Bolaget nu skapat danmarks största jobbportal inom iT.

it iS Media
Som ett led mot ett allt större fokus på internet har Bolaget slu-
tit ett samarbetsavtal med it is Media Svenska aB angående 
produktion av tidningen allt om Film och alltomfilm.se. 

transaktioner Med närSTÅende
ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några 
affärstransaktioner, som är eller var ovanlig avseende karak-
tär eller villkor, under nuvarande, föregående eller tidigare 
verksamhetsår. ej heller har Bolaget varit inblandat i affärs- 
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rantier, eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledan-
de befattningshavare eller revisor i Bolaget.

försäkringar 
Styrelsen bedömer att Mediaprovider har ett fullgott försäkrings-
skydd med hänsyn till verksamhetens art. Försäkringsskyddet 
uppdateras löpande med hänsyn till förändringar i verksamhe-
ten och därmed ändrade behov. 

tvister 
Mediaprovider har inte varit part i några rättsliga förfaranden, 
skatteärenden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke av-
gjorda ärenden) under de senaste tolv månaderna. det förelig-
ger inte heller några för styrelsen kända förhållanden utöver 
ovan som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller 
som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i vä-
sentlig mån. 

utdelningspolicy 
Mediaprovider Scandinavia aB avser att konsolidera vinstmed-
len för expansion under de närmaste tre åren. därefter är mål-
sättningen att årligen dela ut cirka 30% av vinsten efter skatt 
till aktieägarna. detta under förutsättning att Bolagets likviditet 
och finansiella ställning samt konsolideringsbehov i övrigt är 
förenliga med utdelningens storlek. 

patent/licenSer MM
de domäner under vilka Bolaget utger nättidningar är regist-
rerade hos .Se eller motsvarande part i utlandet som getts till-
stånd att administrera toppdomäner. 
Mediaprovider har i första hand två typer av avtal som är vä-
sentliga för Bolagets verksamhet: utgivningsbevis för tidskrifter 
registrerade hos prv och domänregistreringar registrerade hos 
.Se och motsvarande parter för internationella toppdomäner. 

en tidskrift är en form av periodisk skrift. Med periodisk 
skrift menas, enligt prv, en tidning, tidskrift eller annan tryckt 
skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften skall 
dessutom komma ut minst fyra gånger per år under samma 
titel. Mediaprovider har självt eller genom dotterbolag re-
gistrerat utgivningsbevis för de papperstidningar Bolaget ut-
ger. på så sätt kan ingen utge tidskrift under samma namn 
och tidskriften skyddas av tryckfrihetsförordningen. 

avtal Med nYcKelperSoner ocH närSTÅende 
inga avtal utöver sedvanliga anställningsavtal finns mellan 
Mediaprovider och anställda eller med Bolaget i övrigt närstå-
ende personer. 

aktieägaravtal 
Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft varande ak-
tieägaravtal mellan aktieägare i Bolaget.

teckningsförBindelser  
ocH GaranTiavTal
Bolaget har ingått avtal om teckningsförbindelse med sina 
större aktieägare motsvarande ett belopp om cirka 3 Mkr där 
dessa utan ersättning förbundit sig att teckna sina respektive 
ägarandelar i den förestående nyemissionen. 

vidare har Bolaget ingått garantiavtal  avseeende teckning 
i nyemissionen om ett belopp om 5 Mkr. Garantiersättningen 
uppgår till 10% av garanterat belopp, dvs. total garantier-
sättning uppgår till 0,5 Mkr. Teckningsförbindelserna och ga-
rantierna är inte säkerställa på annat sätt än genom skriftliga 
avtal. 

Garanter i nyemissionen är Traction delta aB om 3 Mkr 
samt nuvarande ägaren provobis Holding aB om 2,0 Mkr.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET

   2011 2010 2010 2011 2010 2010
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Omsättning 12 641 11 155 58 156 6 850 4 611 27 905 
Rörelsens kostnader -15 832 -14 172 -62 875 -7 883 -6 031 -27 709
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -3 191 -3 017 -4 719 -1 033 -1 420 196 
Avskrivningar -424 -1 018 -9 168 -94 -455 -11 338 
Rörelseresultat (EBITA) -3 615 -4 035 -13 887 -1 127 -1 875 -11 142 
Finansiella poster -214 -134 -1 283 -141 -91 -6 162
Resultat efter finansiella poster -3 829 -4 169 -15 170 -1 268 -1 966 -17 304 
Skatt  - - - - - - 
Periodens resultat -3 829 -4 169 -15 170 -1 268 -1 966 -17 304

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET

   2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31

Balansomslutning 13 156 25 294 15 547 16 679 31 296 16 218
Anläggningstillgångar 3 250 11 982 3 670 10 110 21 095 10 205 
Omsättningstillgångar 9 906 13 312 11 877 6 569 10 201 6 013
Eget kapital  -16 124 -2 491 -12 317 -3 258 12 576 -1 990
Långfristiga skulder 1 500 3 515 2 500 3 715 5 742 4 754
Kortfristiga skulder 27 780 24 270 25 364 16 222 12 978 13 454

KONCERNEN I SAMMANDRAG
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) KONCERNEN                     MODERBOLAGET

   2011 2010 2010 2011 2010 2010
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Den löpande verksamheten
 Resultat efter finansiella poster -3 829 -4 169 -15 170 -1 268 -1 966 -17 304
 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 453 1 260 10 155 94 455 11 336 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -3 376 -2 909 -5 015 -1 174 -1 511 -5 968 
      
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital      
 Förändring av kortfristiga fordringar 1 388 384 2 464 -1 178 -1 235 3 625
 Förändring av kortfristiga skulder 1 416 -546 533 1 730 -281 207
Kassaflöde från löpande verksamheten -572 -3 071 -2 018 -622 -3 027 -2 136
       
Investeringsverksamheten       
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 -29 -210 - -29 -21 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 -29 -210 - -29 -21 
     
Finansieringsverksamheten       
 Nyemission - 3 056 3 829 - 3 056 3 829 
 Amortering lån/Upptagna lån - - -1 000 - - -1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 3 056 2 829 - 3 056 2 829 
      
Periodens kassaflöde -583 -44 601 -622 0 672
Likvida medel vid periodens början 688 87 87 - - -
Likvida medel vid periodens slut 105 43 688 50 0 672
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   2011 2010 2010 2011 2010 2010
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Ingående Eget kapital -12 317 -1 709 -1 709 -1 990 11 486 11 486
Nyemission - 3 056 3 829 - 3 056 3 829
Periodens resultat -3 829 -4 169 -15 170 -1 268 -1 966 -17 304 
Omräkningsdifferens 22 331 1 087 - - -
Eget kapital vid periodens utgång -16 124 -2 491 -11 963 -3 258 12 576 -1 989
  

NYCKELTAL (KSEK)

    

Justerat eget kapital -16 124 -2 491 -12 317 -3 258 12 576 -1 989 
Soliditet neg. neg. neg. neg. 40,2% neg.
Antal aktier vid periodens början 16 419 793 13 596 483 13 596 483 16 419 793 13 596 483 13 596 483
Antal aktier vid periodens slut 16 419 793 15 767 441 16 419 793 16 419 793 15 767 441 16 419 793 
Genomsnittligt antal aktier 16 419 793 13 596 483 15 550 878 16 419 793 13 596 483 15 550 878
Antal aktier vid periodens slut
efter full utspädning 16 419 793 16 567 441 16 419 793 16 419 793 16 567 441 16 419 793 
Genomsnittligt antal aktier 
efter full utspädning 16 419 793 14 396 483 15 950 878 16 419 793 14 396 483 15 950 878
Nettoresultat per aktie, SEK neg. neg. neg. neg. neg. neg. 
Eget kapital per aktie, SEK neg. neg. neg. neg. 0,92 neg.
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FrÅGor
Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de 
speciella omständigheterna i det enskilda fallet. detta innebär 
att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan 
kan uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. varje ak-
tieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis 
för information om sådana speciella omständigheter förelig-
ger, exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av 
dubbel-beskattningsavtal. 

Beskattning vid avYTTrinG av aKTier
FYSiSKa perSoner ocH dÖdSBon
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i Mediaprovider 
Scandinavia tas upp till beskattning i inkomstslaget kapi-
tal. Skattesatsen är 30 procent. vid försäljning av aktier i 
Mediaprovider Scandinavia får schablonregeln användas. 
denna regel innebär att anskaffningskostnaden får beräknas 
till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försälj-
ningskostnader. i det fall schablonregeln inte används skall ge-
nomsnittsmetoden användas. 

Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskostnaden för 
en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffnings¬kostnaden 
för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av 
faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn tagen till inträf-
fade förändringar avseende innehavet. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspris, 
efter avdrag för försäljningskostnader, och anskaffningskost-
nad. Kapitalförlust vid försäljning av aktier i Mediaprovider 
Scandinavia är avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas i sin hel-
het mot kapitalvinster under samma år på aktier. Kvittning kan 
även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknads-noterade 
delägarrätter utom andelar i svenska värdepappersfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). 
Överskjutande förlust är avdragsgill samma år endast till 70 
procent. uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 
30 procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor 

och med 21 procent för underskott därutöver. underskott kan 
inte sparas till ett senare beskattningsår.

Juridiska perSoner
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, är 
hela kapitalvinsten skattepliktig. Beräkning av anskaffningskost-
nad sker på samma sätt som för fysiska personer. Beskattning 
sker i inkomstslaget närings-verksamhet. Skattesatsen är 28 
procent. Kapitalvinst på näringsbetingad aktie är från och med 
den 1 juli 2003 skattefri i det fall aktien innehafts under en 
sammanhängande tid av ett år före avyttringen. en marknads-
noterad andel/aktie är en näringsbetingad andel om den juri-
diska person som äger andelen innehar andelar med minst tio 
procent av rösterna i det ägda företaget, eller om innehavet 
av andelen betingas av rörelse som bedrivs av den juridiska 
personen som äger andelen eller ett denne närstående företag. 
För vissa skattesubjekt, bland annat aktiebolag, investmentbo-
lag och värdepappersfonder, gäller särskilda regler.

Beskattning av uTdelninG
För fysiska personer är skattesatsen normalt 30 procent. För fy-
siska personer innehållsskatten såsom preliminärskatt av vpc eller 
– om aktierna är förvaltarregistrerade – av förvaltaren. För juri-
diska personer, utom dödsbon, är skatte-satsen 28 procent. För 
vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För svenska aktie-
bolag och svenska ekono¬miska föreningar, med vissa undan-
tag för bl.a. investmentföretag och förvaltningsföretag, föreligger 
skattefrihet för utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. 
utdelningen ska dock tas upp till beskattning om andelen avyttras 
eller upphör att vara näringsbetingad hos innehavaren inom ett år 
från det att andelen blivit näringsbetingad hos innehavaren. 

aktieägare SoM är BeGränSaT SKaTTSKYldiGa
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i som erhåller utdel-
ning från ett svenskt aktiebolag innehålls normalt kupongskatt. 
Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetinga-
de aktier. Skattesatsen är 30 %. denna skattesats är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal som ingått med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten 
innehålls av vpc vid utdelningstillfället. om aktierna är för-
valtarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. 
aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är be-
gränsat skattskyl¬diga i Sverige och som inte bedriver verk-
samhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i 

för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. 
aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock 
bli föremål för beskattning i sin hemviststat. enligt en särskild 
regel kan fysiska personer som är begrän¬sat skattskyldiga 
i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring 
av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under 
det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregåen-
de tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i 
Sverige. det är oklart om denna regel även kan komma att til-
lämpas på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är dock i 
flera fall begränsad genom skatteavtal.

arvs- ocH GÅvoSKaTT
den 1 januari år 2005 med retroaktiv verkan fr om den 17 
december år 2004 avskaffades arvs- och gåvo-beskattning i 
Sverige.
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antagen vid ÅrSSTäMMan 1 Juni 2011
§ 1 FirMa
Bolagets firma är Mediaprovider Scandinavia aB. Bolaget är 
publikt (publ)

§ 2 STYrelSenS SäTe
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholm län.

§ 3 verKSaMHeT
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet för främst tidskrifter, 
internet publishing, utveckling av internettjänster företrädesvis 
virtuella mötesplatser, förvaltning av aktier och värdepapper 
samt därmed förenlig verksamhet.
 
§ 4 aKTieKapiTal
aktiekapitalet utgör lägst 1.600.000 kronor och högst 
6.400.000 kronor.
 
§ 5 anTal aKTier
antalet aktier skall vara lägst 16.000.000 och högst 
64.000.000.
 
§ 6 STYrelSe ocH reviSorer
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman,  
bestå av lägst tre och högst sex ledamötermed högst en styrelse-
suppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorssupp-
leanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant 
skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 KallelSe Till BolaGSSTäMMa
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att be-
handlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till 
bolagsstämma skall ske genom annonsering i post‐ och inrikes 
Tidningar samt på bolagets webbplats. att kallelse skett skall 
annonseras i Svenskadagbladet. 

§ 8 Öppnande av STäMMa
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar 
bolagsstämman och leder för-handlingarna till dess ordförande 
vid stämman valts.
 

§ 9 BolaGSSTäMMa
på årsstämma skall följande ärenden behandlas.

1) val av ordförande vid bolagsstämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) val av en eller två personer att justera protokollet
4) prövning av om bolagsstämman blivit behörigen 
sammankallad
5) Godkännande av dagordning
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberät-
telsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse
7) Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och 
revisorssuppleanter
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10) val till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsbolag 
eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11) annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 
§ 10 räKenSKapSÅr
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
 
§ 11 FÖranMälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmä-
lan härom till bolaget före kl 16.00 den dag som anges i kallel-
sen till stämman. denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två bi-
träden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till 
bolaget i enlighet med föregående stycke.
 
§ 12 avSTäMninGSBolaG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enigt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

Bolags- 
ordninG



Mediaprovider Scandinavia AB
Klarabergsgatan 29, 5 tr
111 21 Stockholm
Tfn: +46 (0)8 545 121 10
E-post: info@mediaprovider.se
Hemsida: www.mediaprovider.se

Mediaprovider A/S
Carl Jacobsens Vej 16 
2500 Valby, Danmark
Tfn: +45 7023 9570
E-post: kontakt@mediaprovider.dk
Hemsida: www.mediaprovider.dk
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