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MostPhotos.com är en bildbank på Internet

MostPhotos vänder sig såväl till professionella fotografer som till de som har 
fotografering mer som ett intresse. Fotografer, alla med en önskan om få sälja sina 
bilder till köpare i hela världen. 

Alla kan fotografera och alla skall ha en chans att synas. Det är därför MostPhotos 
kallas för den demokratiska sajten. På MostPhotos får alla ladda upp sina bilder 
och det är köparna, var de än befinner sig i välden som avgör vad som är bra eller 
inte. Alla som är medlemmar på saiten har dessutom tillgång till Communityn vilken 
stimulerar alla till att bli bättre fotografer genom tips och råd och uppmuntran till 
nya prestationer. Idag finns medlemmar från över 90 länder men givetvis är de 
flesta fortfarande hemmahörande i Sverige.

Acceptans på mindre än ett år

Under knappt ett år har bolaget byggt upp saiten med användarvänlighet,
funktionalitet och design. MostPhotos.com har lyssnat noga på bildköparna och 
deras behov. Köparna återfinns bland tidningar, magasin, reklambyråer samt 
interna marknadsavdelningar på små och medelstora företag. MostPhotos har en 
daglig försäljning av bilder. Det är nu bolaget försöker nå försäljningsvolymerna. 
MostPhotos.com erbjuder såväl royaltyfria som unika bilder. Royaltyfria bilder kan 
köpas flera gånger och användas av köparen på helt valfritt sätt. Unika bilder är 
bilder som endast får säljas en gång och köparen har därefter rätt till bilden till 
valfri användning. 
MostPhotos har fått fotografernas accept och godkännande i och med att det 
dagligen laddas upp tusentals bilder. Självklart kan MostPhotos ännu inte mäta sig 
med de stora internationella bildbankerna. De största webb-baserade bildbankerna 
kan tillsammans erbjuda lite över fyra miljoner unika royaltyfria bilder. För att kunna
sälja har företagen stora personalkostnader eftersom alla bilder först måste 
granskas och filtreras manuellt. Detta görs genom kommittéer som skall 
godkänna alla bilder innan de kan publiceras. På MostPhotos sker detta 
på automatik.

Konstruktionen av sajten är fortfarande unik

Sedan lanseringen i september 2007 har närmare 250.000 bilder blivit 
uppladdade och antalet fortsätter att öka exponentiellt.
MostPhotos är en aktör som ger fotografer möjligheten att själva administrera,
bedöma, gallra denna enorma mängd foton. Denna lösning effektiviserar processen
med att fylla banken med högkvalitativa bilder.
Andra bildbanker delar ofta bilder med varandra för att uppnå volymer på den
egna saiten. Effekten blir att man hittar samma bild på ett flertal större bildbanker.
MostPhotos delar inte bilder med andra bildbanker. Trots detta beslut har 
MostPhotos.com nått en avgörande volym.
Självklart kan enskilda fotografer ladda upp samma bild på ett flertal bildbanker
men beslutet är då fotografens. MostPhotos kan därför säga att man i dag är den
största enskilda bildbanken i Skandinavien som ej delar bilder med andra 
internationella bildbanker.
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Nytt bolag – men siktet är högt inställt

Bolaget MostPhotos.com bildades 1 januari 2007. Till grunden var verksamheten en
fotofirma som startades 2003, med inriktning på fotografering till reklambyråer och
tidningar/magazin.
Denna verksamhet apporterades in och grundarna lever till stor del fortfarande på 
denna verksamhet under tiden man bygger upp MostPhotos.com. Den så kallade
”burn-raten” i bolaget är därför mycket låg och kostandsmedvetenheten stor.
Sommaren 2007 genomfördes en emission som inbringade 1.850.000 kronor.
I princip har man med pengarna byggt upp sajten och utvecklat den i flera olika
omgångar, fått in närmare 4000 medlemmar samt dryga 250.000 bilder på tre
kvarts år. Först för några månader sedan började den egentliga försäljningen av
bilder till bildköpare. För varje månad ökar nu antalet sålda bilder. Med ökade
sälj och marknadsinsatser kan verksamheten snabbt och markant höja
försäljningssiffrorna.
Företagets omkostnader per månad är cirka 20.000 kr per månad.

MostPhotos framtid

Tillsammans skapar medlemmarna en bildbank som växer mycket snabbt.
Förtroendet byggs upp i land efter land och idag finns medlemmar i ca 90 länder.
När man loggar in på sajten känner sidan av i vilket land man befinner sig och
därmed anpassar den språket. 
Det är oerhört viktigt att få bilder uppladdade från olika länder som är specifika
för respektive land. Svenska bilder på älg och kanelbullar säljer faktiskt även i 
andra länder. Detta är styrkan i MostPhotos.com jämfört med mera stereotypa 
amerikanska sajter med just amerikanska motiv i överskott.

En annan sait som har anpassat sig till olika språk och genom att erbjuda olika 
tjänster blivit mycket framgångsrik är Google. På liknande vis har MostPhotos.com 
ambition att verka genom att skapa skalfördelar byggt på samma plattform.

Marknadsföringsplanen ligger klar för att rullas ut. Den nu planerade emissionen 
skall i princip helt användas till att användas för marknadsaktiviteter. 
Med allt fler besökare på sajten följer också möjligheten till bannerförsäljning som 
på sikt kommer att generera intäkter.
Visionen är att snabbt bli Europas största bildbank på Internet. Det är ingen
avlägsen vision. Det finns många mindre bildbanker i dag men ingen som är
medlemsbaserad och växer i takt med MostPhotos.com.
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Marknaden och konkurrensen

Marknaden för att köpa bilder ökar hela tiden. Majoriteten av bildköparna är
tidningar, magasin, reklambyråer samt interna marknadsavdelningar på små och
medelstora bolag. De största bildbankerna är privatägda amerikanska sajter varför
den ekonomiska insynen är begränsad. 

Exempel på några bildbanker och deras omsättningssiffror eller vinst:

* GettyImages hade en vinst under 2007 på 80 miljoner dollar.
* Fotlia hade en vinst under 2006 på 6 miljoner dollar.
* Alamy hade en omsättning under 2007 på 30 miljoner dollar.
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Det är främst under senaste fem åren som omsättning och vinst markant har höjts
bland de större bildbankerna. Bildbankerna delar bilder med varandra och säljer 
mer på volym istället för kombinationen volym och kvalitet. MostPhotos.com har valt 
en annan strategi. Tanken är att få medlemmarna att känna att MostPhotos är deras 
egna sajt. Detta har skapats med hjälp av en community där medlemmarna känner 
sig delaktiga och hemma i. Forumet har moderatorer som supportar MostPhotos, 
svarar på frågor och gör reklam för webbplatsen på andra fotosidor. 
På MostPhotos finns det även ett öppet forum för förslag till utvecklingsprojekt. 
Detta forum uppskattas stort av befintliga medlemmarna och skapar lojalitet.

Sidan har även ett provisionssystem där man kan tjäna pengar genom att referera
folk till sajten:

1) Man tjänar 1 € för varje bild som säljs av en refererad fotograf.
�) Man tjänar 1 € för varje bild som handlas av en refererad köpare.

Nedan nämnda faktorer gör att medlemmarna själva har ett intresse av att 
marknadsföra sajten.

1) De har varit med och utformat sajten.
�) Behov av att visa upp den egna portfölj och profilsidan.
�) De kan själva tjäna pengar på att få andra att besöka sajten.

Detta system har främjat sökmotorsoptimering och idag ligger sajten på bra
placeringar på Google Sverige. Att synas på sökmotorer är en viktig faktor för alla
webbplatser. Genom medlemmarnas marknadsföring av sajten på internet ökar
trafiken kraftigt, utan att MostPhotos behöver investera mycket kapital.
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Bakgrund och motiv för emissionen

MostPhotos AB har på kort tid byggt en unik sajt som fått bildsäljarnas förtroende.
Konceptet är starkt och med en bra teknisk plattform tar man marknadsandelar.
Nu är det dags att öka takten i marknadsföringen och försäljningen av bilder mot
marknaden. För att nå nästa lyft i försäljning, bli rejält etablerade och nå en hög 
lönsamhet behöver bolaget ett kapitaltillskott. Bolaget behöver helt enkelt öka sin 
marknadsföring för att generera ökade intäkter.

Fakta om bolaget och emissionen

MostPhotos AB (publ) har sitt säte i Västerås. Bolaget har en mycket aktiv ledning
som träffas ofta. Som styrelseordförande återfinns en fd börsbolags-VD.
Kompetens och yrkeserfarenhet från media, förlag och dagstidningar. 
I styrelsen återfinns även en kompetent webbkreatör som är delägare i en för 
staden större klambyrå. Grundarna är fotografer med gedigen kompetens inom 
foto och bild.Styrelsen kommer att kompletteras med ytterligare kompetenser.

Emissionen är riktad till nuvarande och kommande aktieägare i MostPhotos AB.
Kommande är de cirka 700 aktieägare som erhåller verderlagsfria aktier
genom Aktiespridning i Sverige. Årsstämman i AIS beslutade den 12 maj att dela
ut 300.000 aktier i MostPhotos AB till aktieägarna. Den som per den siste maj är
aktieägare i AIS har rätt att teckna aktier i den riktade emissionen för det lägre
aktiepriset. För tillfället finns ett hundratal aktieägare i MostPhotos AB.
Det finns även en kvot av aktier riktad till den som ej är aktieägare i 
MostPhotos/AIS. Priset för aktien är då något högre. 

Idag finns 5 740 000 aktier i bolaget.
Organisationsnumret är 556725- 9956
Värderingen av bolaget har styrelsen satt till 12.915.000 SEK. 
Värderingen försommaren 2007 var satt till 8.300.000 SEK. Emissionen tillförde 
1.850.000 SEK.
Således 10.150.000 med emissionslikviden. Inget courtage utgår i kommande
emissioner.
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Emissionenerna

Erbjudandet till aktieägarna omfattar 720 000 aktier med ett totalt värde på
1 620 000 SEK, 2:25 kr/aktie. Bolaget värderas till 12 915 000 SEK före
emissionen. Bolaget är registrerat publikt och är registrerat vid VPC innan maj
månads utgång. Nya aktieägare kommer genom MostPhotos AB:s försorg att
registreras hos VPC och aktier bokas ut på depåer och VP-konton.
En avräkningsnota skickas vid betalning.

En post i den riktade emissionen till aktieägarna omfattar 3 600 aktier.
En post kostar således 8 100 SEK.
Totalt antal poster 200 st.
Antalet aktieägare i MostPhotos/AIS är cirka 700 st vilket innebär att de aktieägare 
som tecknar först också får tilldelning i emissionen. Emissionen tecknas löpande.

Erbjudandet till icke-aktieägare omfattar 360 000 aktier med ett totalt värde på
900 000 SEK, 2:50 kr/aktie. Nya aktieägare kommer genom MostPhotos AB:s
försorg att registreras hos VPC och aktier bokas ut på depåer och VP-konton.
En avräkningsnota skickas vid betalning.

En post i den ej riktade emissionen omfattar 3 600 aktier.
En post kostar således 9 000 SEK.
Totalt antal poster 100 st.
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Avancerade algoritmer som håller ordningen på sajten

Alla bilder som laddas upp på MostPhotos sorteras efter ett värde som kallas för
MP.Index. Indexet är en avancerad algoritm som baseras på alla besökarnas
iakttagelser på bilder. Följande punkter är några av dem variabler som Indexet tar
hänsyn till:

* Antal köp av bilden i förhållande till det totala antalet köp på sajten.
* De angivna betygen satta av medlemmarna.
* Klick i förhållande till antalet exponeringar av bilden, dvs en bild som visas ofta
men inte får några klick får ett sänkt index och via samma princip höjs indexet på
en bild som ofta får ett klick när den visas.
* Relevansen på bildens sökord, detta mäts med hjälp av antal klick och köp som
har inträffat baserat på vad användaren sökte efter. Bilder som ofta visas och köps
i samband med vissa sökord rankas efter det högre i sökningar på samma ord.

Detta leder till att alla 1000-tals besökares åsikter och handlingar bestämmer vilka
bilder som är bäst. MostPhotos har således en unik ranking till skillnad från många
andra bildbyråer där några få utvalda personer ska granska och godkänna
samtliga bilder.

Söka bild efter färg

Färgsök ger möjlighet att specificera önskat sökresultat till endast bilder i den färgen
som önskas, till exempel gul blomma.
Denna unika funktion är ett verktyg för att hitta rätt bild snabbt.
Varje sökning kan precis som vanligt också specificeras med sökord, tidsintervall, 
format, typ, mm.

Fakturering

Att kunna köpa bilder på faktura är en efterfrågad funktion hos kunderna.
MostPhotos ger samtliga svenska företagskunder möjligheten att köpa kredit på
faktura vilket innebär att kunden inte behöver använda sig av ett kreditkort när man
köper bilder.

Automatisk filtrering

Hittar någon en bild som man anser vara stötande på något sätt,
copyrightskyddad eller digitalt skadad kan man direkt rapportera bilden.
Bilder som får mer än fem anmälningar läggs automatiskt i en karantän vilket
innebär att bara fotografen själv då kan se bilden. Man behöver inte vara medlem 
för att kunna anmäla en bild.
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Styrelsen

• Tomas Salzmann
Född 1954.
Styrelseordförande.
Mångårig erfarenhet av uppdrag som VD, exempelvis
koncernchef för börsbolaget Graphium - numera
Xponcard. Har bland annat under 2005 varit verksam som
styrelseordförande och tf VD i industriforskningsinstitutet
Swedish ICT. Kompetens och yrkeserfarenhet från
media- förlag- och dagstidningar, smarta kort och tryckeri
verksamhet på svensk och internationell basis.
Arbetar numera som fristående konsult.

• Daniel Pettersson
Född 1980.
Ledamot i styrelsen.
Webbkreatör med inriktning på användarvänlighet.
Startade upp webbyrån MAKE IT 1998 och jobbade med
företaget till 2004 då han blev delägare i reklambyrån Haus.
2006 slogs Haus ihop med reklambyrån Care Of och går
nu under namnet Care of Haus, Västerås största reklambyrå
med närmare 30 anställda.

• Arian Bahrami
Född 1980.
Ledamot och VD i styrelsen.
Grundare av MostPhotos AB (publ).
Multimediautbildad med inriktning på reklamfoto och aktiv
i bildproduktionsföretaget Lenz.se , som startades av Arian
och hans kollega Amin 2003. Huvudsakligen lokala uppdrag
som gett en gedigen kompetens och erfarenhet inom foto
och bild, med bl a vunna priser för bästa bild på den
världsomfattande fotocommunityn Photo.net. Arian har även
kunskaper inom webb och programmering.
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Resultatrapport

Räkenskapsår
070312-071231  Ack år

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning  554 070
Övriga rörelseintäkter  62 770

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  616 840

BRUTTOVINST	 	 616 840

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga kostnader  -1 769 874

RESULTAT FÖRE AVSKR  -1 153 034
	 	

Avskrivningar av materiella och immateriella	 	 	 	

 anläggningstillgångar  -64 609 

RESULTAT EFTER AVSKR -1 217 643

Finansiella intäkter och kostnader -231 326
	 	

RESULTAT FÖRE SKATT -1 448 969

BERÄKNAT RESULTAT  -1 448 969

Balansrapport

Räkenskapsår
070312-071231
	 	 	 	 	

TILLGÅNGAR UB 0712

Summa anläggningstillgångar  558 926 

	 	 	 	

Summa omsättningstillgångar  470 450 

	 	

SUMMA TILLGÅNGAR 1 029 376

SKULDER OCH EGET KAPITAL	 	

Eget kapital  -2 350 000 

Beräknat resultat   1 448 969
Kortfristiga skulder	 	 -128 345	 	

	 	

SUMMA SKULDER  -128 345

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  -1 029 376   
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----------------------------------------------------------

Teckningsnr:
Skriv ditt person- alt.
organisationsnummer här.
  
_____________________

Kryssa

Kryssa

Resultatrapport

Räkenskapsår
070312-071231  Ack år

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning  554 070
Övriga rörelseintäkter  62 770

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  616 840

BRUTTOVINST	 	 616 840

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga kostnader  -1 769 874

RESULTAT FÖRE AVSKR  -1 153 034
	 	

Avskrivningar av materiella och immateriella	 	 	 	

 anläggningstillgångar  -64 609 

RESULTAT EFTER AVSKR -1 217 643

Finansiella intäkter och kostnader -231 326
	 	

RESULTAT FÖRE SKATT -1 448 969

BERÄKNAT RESULTAT  -1 448 969

Balansrapport

Räkenskapsår
070312-071231
	 	 	 	 	

TILLGÅNGAR UB 0712

Summa anläggningstillgångar  558 926 

	 	 	 	

Summa omsättningstillgångar  470 450 

	 	

SUMMA TILLGÅNGAR 1 029 376

SKULDER OCH EGET KAPITAL	 	

Eget kapital  -2 350 000 

Beräknat resultat   1 448 969
Kortfristiga skulder	 	 -128 345	 	

	 	

SUMMA SKULDER  -128 345

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  -1 029 376   
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