
NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

• Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 26 november 2012; eller

• Senast den 21 november 2012 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte utnyttjas för teckning av nya aktier.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av detta Prospekt samt teckning av nya aktier är föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 
GETUpDATED INTERNET MARKETING AB 



Definitioner och förkortningar

Getupdated eller Bolaget Getupdated Internet Marketing AB 

(publ), org. nr. 556264-3022 med 

dotterbolag, om inget annat anges 

Crystone Crystone Sverig AB och Domain 

Invest LLC, dotteroblag till 

Getupdated

Euroclear Euroclear Sweden AB,  

org. nr. 556112-8074

First North NASDAQ OMX First North

Företrädesemissionen Den nyemission som inbjuds till 

teckning med företrädersrätt

för befintliga aktieägare i genom 

föreliggande prospekt

Riktade emissionen Den nyemission riktad till deltagare 

av Företrädesemissionen vilka 

erbjuds att teckna aktier om 

Företrädesemissionen blir full 

tecknad.

Nyemissionen/ 

Erbjudandet

Företrädesemissionen och den 

Riktade emissionen tillsammans

Prospektet Föreliggande prospekt

EUR Euro

GBP Brittiska pund

SEK / KSEK / MSEK Svenska kronor / tusen svenska 

kronor / miljoner svenska kronor

USD Amerikanska dollar

Information om Getupdateds aktie

Handelsplats: NASDAQ OMX First North

Kortnamn: GIM

ISIN-kod: SE0002316810

ISIN-kod, teckningsrätter: SE0004872745

ISIN-kod, BTA: SE0004872752

Finansiell kalender

Delårsrapport januari–september 2012 12 november 2012

Bokslutskommuniké 2012 26 februari 2013

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesrätt Innehav av fem (5) aktier i Getupdated 

berättigar aktieägaren att teckna nio  

(9) nya aktier i Getupdated

Teckningsrätter En (1) aktie ger aktieägaren rätt 

till nio (9) teckningsrätter. Fem (5) 

teckningsrätter berättigar till teckning 

av en (1) ny aktie i Getupdated

Teckningskurs 0,20 SEK

Antal nyemitterade aktier, högst 227 077 632 st

Företrädesemissionens storlek Cirka 45,5 MSEK

Avstämningsdag 8 november 2012

Teckningstid för teckning  

genom betalning 12 november–26 november 2012

Handel med teckningsrätter 12 november–21 november 2012

Riktad emission i korthet

Villkor Se Riktade emissionen

Antal nyemitterade aktier, högst 55 507 867 st

Emissionslikvid, högst Cirka 11,1 MSEK

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier sker på First North under perioden från 

och med den 12 november 2012 till dess att nyemissionen har registrerats av 

Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2012.

Teckning och betalning
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under 

teckningstiden.

Exempel - en aktieägare med 2 000 aktier i Getupdated

En aktieägare som på avstämningsdagen den 8 november 2012 innehar 2 000 

aktier i Getupdated erhåller 18 000 teckningsrätter som ger rätt att teckna 3 600 

nya aktier (18 000/5) mot kontant likvid om 0,20 SEK per aktie, d v s totalt 720 SEK. 

Aktieägaren har efter utnyttjandet av teckningsrätterna och inbetald likvid totalt 

5 600 aktier i Getupdated.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta Prospekt består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar 

som härmed införlivas genom hänvisning:

Bolagets delårsrapport för januari–september 2012. Delårsrapporten har inte  ■

granskats av Bolagets revisor.

Reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010  ■

och 2011



Viktig information
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen i Getupdated i samband med 
Företrädesemissionen av aktier i Getupdated. Prospektet har godkänts av och 
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §§ 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga 
eller fullständiga. 

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna (”BTA”) eller de nya aktierna 
som omfattas av Företrädesemissionen har registrerats och kommer inte att registreras 
i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, ej heller i 
enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i USA och ej heller i enlighet med 
någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering 
eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning 
eller teckning eller överlåtas i USA eller Kanada eller till medborgare eller personer med 
hemvist där eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons, såsom detta definieras 
i Regulation S i United States Securities Act 1933.

Företrädesemissionen riktar sig ej heller till sådana personer vars deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln, och andra till Företrädesemissionen 
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något land där distributionen eller 
Företrädesemissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot lagar 
eller regler i sådant land. Anmälan om förvärv av nya aktier indirekt eller direkt i strid 
med ovanstående kan bli ogiltig.

Tvist rörande eller relaterad till Företrädesemissionen, innehållet i detta Prospekt 
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk 
lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Styrelsen i Getupdated är ansvarig för innehållet i Prospektet.  
Förutom där detta anges explicit har ingen information i Prospektet översiktligt 

granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa siffror i detta Prospekt har 
avrundats.  Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Föreliggande 
Prospekt finns tillgängligt på Bolagets kontor och hemsida www.getupdated.se samt 
på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Framtidsinriktade uttalanden, marknadsinformation m.m.
Detta Prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar 
Getupdateds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. 
Varje uttalande som inte uteslutande är historiska fakta utgör sådan information. Vidare 
kan framåtblickande uttalanden identifieras genom termer såsom, men ej begränsat 
till, ”kan”, ”kommer”, ”förväntas”, ”tror”, ”antar”, ”planerar”, ”avser”, ”vill”, ”uppskattar”, 
”beräknar”, ”siktar”, ”förutser”, ”söker”, ”strävar”, ”skulle kunna” och ”bör” eller en negation 
av sådana ord eller andra variationer av sådana eller jämförbara ord.

Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta 
Prospekt och Getupdated gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller dylikt. Även om Getupdated anser att förväntningarna som beskrivs 
i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa 
framtidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta 
och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa 
framtidsinriktade uttalanden.

I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer 
som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från 
framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation 
och branschprognoser, däribland information avseende den bedömda storleken på 
marknader där Getupdated förväntas vara verksamt. Viss information har inhämtats 
från flera olika utomstående källor och Getupdated har strävat efter att återge sådan 
information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga 
har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i 
informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med 
osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet 
av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera skäl, bland annat 
genom att marknaderna definieras olika, samt att informationen kan ha insamlats 
genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Mot bakgrund 
härav uppmärksammas läsaren av detta Prospekt särskilt på att marknadsstatistik som 
presenteras i detta Prospekt är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas 
för dess riktighet. Såvitt Getupdated känner till och kan försäkra genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen 
hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.
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4 SAMMANFATTNING

  Avsnitt A - Introduktion och varningar

A.1 Introduktion 
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om 

att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från 

investerarens sida.

Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som 

är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 

kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, 

inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 

oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar 

av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 

sådana värdepapper.

A.2 Samtycke och finansiella 
mellanhänder

Ej tillämplig; Erbjudandet omfattar inga finansiella mellanhänder

SAMMANFATTNING
Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A–E  
(A.1 – E.7). 

Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende en nyemission av aktier med 
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Eftersom några andra punkter inte behöver ingå, finns det luckor i numreringen av 
punkterna.

Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant information beträffande 
sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen 
”Ej tillämplig”.

  Avsnitt B - Emittent

B. 1 Firma och
handelsbeteckning

Bolagets registrerade firma är Getupdated Internet Marketing AB (publ) med organisations-

nummer 556264-3022 Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North Stockholm med kortnamn 

GIM. 

B. 2 Säte och
bolagsform

Bolaget grundades och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett publikt (publ) aktiebolag 

och bedriver sin verksamhet under svensk rätt.
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B. 3 Huvudsaklig
verksamhet

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. 

Bolagets erbjudande förbättrar och effektiviserar företags marknadsföring och verksamhet på 

internet. Getupdated erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptimering, 

sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering 

och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag cirka 144 anställda i Sverige, Storbritannien, 

Frankrike, Irland och Italien.

Getupdated Internet Marketing affärside är att hjälpa små och medelstora företag och 

organisationer att agera och marknadsföra sig på internet för att nyttja internets möjligheter på ett 

optimalt sätt med ökad lönsamhet, effektivitet och kännedom som följd.

Viktiga beståndsdelar i Getupdateds affärsmodell är:  tillhandahållande av helhets-

lösningar för små och medelstora företag, korsförsäljning av ytterligare tjänster till 

existerande kunder, förvärv av nya kunder genom olika försäljnings- och  marknadskanaler, 

verksamheten koordineras så att den tillgodogör sig skalfördelar och ”best practice” inom  

koncernen, bolaget utvecklar innovativa och skalbara verktyg och tjänster för internetmarknadsföring 

där fokus är små och medelstora företag

B. 4a Tendenser i 
Koncernens bransch

Getupdated har identifierat följande huvudsakliga drivkrafter för bolagets marknad

Förändrat konsumentbeteende driver efterfrågan på internetmarknadsföring ■

Fler människor tillbringar mer tid online ■

Omallokering av marknadsföringsbudgetar till online ■

Mätbara resultat inom internetmarknadsföring ■

Ett paragdimskifte bland små- och medelstora företag i övergången till den engagerade  ■

webben

Kort uppstartsperiod för webbhostingkunder ■

Inga förskottsinvesteringar för webbhostingkunder  ■

B. 5 Koncern Getupdated är moderbolag i koncernen som består av 12 bolag.

B. 6 Större aktieägare Nedan visas Bolagets största aktieägare per den 26 oktober 2012.

Ägare Antal aktier Innehav, %

Åke Eriksson 48 157 133 38%

Bäverbäcken Förvaltning AB 10 093 945 8%

Paul Yates 8 776 739 7%

YGDRASIL AB (Erik Penser) 7 264 993 6%

Robur Försäkring 5 710 673 5%

Övriga aktieägare 46 150 760 37%

Total 126 154 243 100%

Bolaget har endast ett aktieslag.
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B. 8 Utvald proforma-
redovisning

Getupdateds förvärv av Crystone som genomfördes under fjärde kvartalet 2012, kommer få en 

direkt och väsentlig påverkan på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöden. 

Ändamålet med proformaredovisningen är att presentera en översiktlig illustration avseende 

hur

periodens resultat för Getupdated för räkenskapsåret 2011 och 1 januari – 30 september 2012  ■

skulle ha kunnat se ut om förvärvet av Crystone samt sannolik revers för tilläggsköpeskilling 

hade genomförts per den 1 januari 2011 respektive 1 januari 2012 och

balansräkningen per den 30 september 2012 skulle ha kunnat se ut om förvärvet av Crystone  ■

och säljarreversen för tilläggsköpeskilling hade ägt rum vid detta datum.

Proformaredovisningen har upprättats baserad på ett flertal antaganden innefattande följande 

huvudkategorier: kapitalstruktur, förvärvsanalyser, transaktions- och emissionskostnader, 

köpeskilling samt proformering av bolagisering av Crystone. 

Proformaredovisningen är endast tänkt att beskriva en hypotetisk situation och har framtagits 

endast i illustrativt syfte för att informera och är inte avsedd att visa den finansiella ställningen 

eller periodernas resultat om ovanstående händelser inträffat vid ovan angivna tidpunkter. 

Proformaredovisningen visar inte heller finansiell ställning eller verksamhetens resultat vid en 

framtida tidpunkt. Investerare bör inte lägga för stor vikt vid proformaredovisningen vid sitt 

investeringsbeslut.

Proforma Resultaträkning 1 januari - 30 september 2012

 Getupdated
Crystone 

Koncenen Justeringar Elimineringar Proforma

Nettoomsättning 111,9 35,1 -2,0 -10,0 135,1

Balanserade utvecklings-
utgifter för egen räkning - - - - -

Övriga rörelseintäkter 1,5 - - - 1,5

Summa rörelsens intäkter 113,4 35,1 -2,0 -10,0 136,6

Övriga externa kostnader -58,4 -14,8 -0,3 10,0 -63,5

Personalkostnader -47,4 -7,6 - - -55,0

Av- och nedskrivningar -3,3 -2,2 - - -5,5

Övriga rörelsekostnader - - - - -

Summa rörelsekostnader, 
netto -109,1 -24,5 -0,3 10,0 -123,9

Rörelseresultat 4,4 10,6 -2,3 - 12,7

Resultat från intressebolag - - 0,4 - 0,4

Finansiella intäkter - 0,0 - - 0,0

Finansiella kostnader -8,8 -0,8 - - -9,7

Resultat före skatt -4,5 9,8 -1,9 - 3,4

Skatt på periodens resultat 2,3 -2,3 0,5 - 0,5

Periodens resultat -2,2 7,5 -1,4 - 3,9
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Proforma Balansräkning 30 september 2012

 Getupdated
Crystone 

Koncenen Justeringar Elimineringar Proforma

Anläggningstillgångar

Goodwill 199,3 - - 50,3 249,6

Övriga immateriella anläggnings-
tillgångar 10,7 8,6 - - 19,4

Materiella anläggningstillgångar 2,3 5,0 - - 7,3

Finansiella anläggningstillgångar 8,2 4,3 51,2 -50,3 13,4

Summa anläggningstillgångar 220,7 17,9 51,2 - 289,8

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 30,4 14,8 - -6,5 38,7

Övriga fordringar 28,0 5,9 - -1,3 32,5

Likvida medel 0,6 0,2 - - 0,8

Summa omsättningstillgångar 59,0 20,9 - -7,9 72,0

Tillgångar i avyttringsgrupp som 
innehas för avveckling 0,2 - - - 0,2

SUMMA TILLGÅNGAR 279,9 38,8 51,2 -7,9 362,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 141,9 0,1 28,9 - 170,9

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kredit-
institut - - - - -

Övriga långfristiga skulder 1,3 0,5 10,0 - 11,8

Summa långfristiga skulder 1,3 0,5 10,0 - 11,8

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 34,5 14,7 - - 49,1

Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 - - - 22,5

Leverantörsskulder 25,7 5,9 0,3 -6,5 25,4

Övriga skulder 52,7 17,6 12,0 -1,3 80,9

Summa kortfristiga skulder 135,4 38,2 12,3 -7,9 178,0

Summa skulder 136,6 38,7 22,3 -7,9 189,7

Skulder i avyttringsgrupp som  
innehas för avveckling 1,3 - - - 1,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 279,9 38,8 51,2 -7,9 362,0

Proforma Resultaträkning 2011

     Getupdated
Crystone 

Koncenen Justeringar Elimineringar Proforma

Nettoomsättning 160,6 53,9 -3,0 -16,9 194,5

Balanserade utvecklingsutgifter  
för egen räkning 0,4 - - - 0,4

Övriga rörelseintäkter 2,0 0,3 - - 2,3

Summa rörelsens intäkter 162,9 54,2 -3,0 -16,9 197,2

Övriga externa kostnader -84,6 -28,9 -0,3 16,9 -96,8

Personalkostnader -63,8 -10,7 - - -74,6

Av- och nedskrivningar -4,1 -2,3 - - -6,4

Övriga rörelsekostnader -1,8 - - - -1,8

Summa rörelsekostnader, netto -154,3 -41,9 -0,3 16,9 -179,5

Rörelseresultat 8,7 12,3 -3,3 - 17,7

Resultat från intressebolag - - - - -

Finansiella intäkter 0,4 - - - 0,4

Finansiella kostnader -14,4 -1,5 - - -15,9

Resultat före skatt -5,3 10,8 -3,3 - 2,2

Skatt på periodens resultat 0,1 -2,2 0,8 - -1,3

Periodens resultat -5,3 8,7 -2,5 - 0,9
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B. 9 Resultatprognos Ej tillämplig; prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat 

resultat.

B. 10 Revisionsanmärkning Getupdateds årsredovisning för 2010 innehöll en granskningsberättelse från Bolagets revisor 

med avvikelser från standardutformningen. I granskningsberättelsen påtalade revisorn att den 

dåvarande goodwillen i bolagets balansräkning 2010 om 274 MSEK till stora delar baseras på ett 

antal antaganden om framtiden såsom framtida tillväxt, lönsamhet och kassaflöden, vilka inte 

är möjliga att verifiera i en revision då de berör framtidsinriktad information. Detta innebär att 

bolagets prognoser om framtida kassaflöden är svårbedömbara och om positiva kassaflöden inte 

skulle infrias kan detta förhållande komma att väsentligen påverka värdet av redovisad goodwill 

negativt.

Vidare påtalade revisorn i granskningsberättelsen för år 2010 att likviditeten varit ansträngd 

och att inte kan kunde uteslutas att ytterligare kapitalbehov skulle komma att uppstå.

B. 11 Otillräckligt
rörelsekapital

Styrelsen för Getupdated bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella 

behoven under de kommande tolv månaderna. Underskottet, under förutsättning att Bolaget 

följer den plan som utarbetats för resterande del av 2012 och 2013, beräknas uppgå till cirka   

45 MSEK och uppstår i december 2012. Underskottet är framförallt en konsekvens av att Bolaget 

har en alltför kostsam finansiering i form av krediter med hög ränta. Styrelsen har dock gjort 

bedömningen att rörelsen framöver kommer att generera ett positivt kassaflöde av tillräcklig 

storlek för att i fortsättningen driva koncernen med internt genererade medel.

Styrelsens plan för att anskaffa tillräckligt med rörelsekapital för de aktuella behoven under 

de kommande tolv månaderna är förestående nyemission. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 

cirka 43 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden beräknas vara Bolaget tillhanda i 

december 2012. Emissionslikviden ska användas till att reducera kortfristiga krediter om 35 

MSEK. Åke Eriksson, privat och genom bolag, kommer vidare att kvitta 15 MSEK av sin andel i 

Företrädesemissionen mot fordringar som Åke Eriksson, privat och genom bolag, har gentemot 

Getupdated. Amorteringen av räntebärande skulder kommer att leda till lägre räntekostnader 

framöver, vilket tillsammans med ett bedömt positivt kassaflöde för 2013 och förvärvet av 

kassaflödespositiva Crystone bedöms täcka det aktuella rörelsekapitalbehovet under de 

kommande tolv månaderna.  

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser avseende 75 procent  av Företrädesemissionen. 

Om Företrädesemissionen inte genomförs i sin helhet enligt plan och om Bolaget i en sådan 

situation inte kan erhålla en kompletterande kreditfacilitet kan det innebära att Bolaget inte klarar 

av att fullfölja sina betalningsåtaganden mot kreditinstitut, vilket kan innebära att Getupdated 

undersöker förutsättningarna till att genomföra ytterligare en nyemission, tvingas dra ned på 

verksamheten genom att säga upp personal, avyttra dotterbolag, avbryta satsningar på att 

etablera verksamheten på nya marknader eller på annat sätt minska Bolagets kostnader.
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  Avsnitt C -  Värdepapper

C.1 Värdepapper som
erbjuds

Aktier i Getupdated (ISIN-kod SE0002316810).

C. 2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK.

C. 3 Totalt antal aktier
i Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till SEK 71 476 904 fördelat på 126 154 243 aktier. Samtliga 

aktier är fullt inbetalda. Varje aktie har ett kvotvärde om SEK 0,57. Extra bolagsstämma i Bolaget 

den 26 oktober 2012 beslutade om minskning av aktiekaptalet med SEK 46 246 056, varför kvot 

värdet uppgår till SEK 0,20. Efter genomförandet av Företrädesemissionen, Apportemissionen 

och den Riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till högst SEK 112 024 986 

fördelat på högst 560 124 933 aktier.  Varje aktie kommer att ha ett kvotvärde om cirka SEK 0,20. 

C. 4 Rättigheter som
sammanhänger med
värdepapperna

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i 

Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av 

bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som 

på bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare 

av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

C. 5 Inskränkningar i den
fria överlåtbarheten

Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C. 6 Upptagande till handel De nya aktierna kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North Stockholm.

C. 7 Utdelningspolicy De finansiella resurserna ska i första hand nyttjas för att fortsätta utvecklingen av företaget. Mot 

bakgrund av detta förväntas ingen utdelning lämnas under de närmaste åren.

  Avsnitt D -  Risker

D.1 Risker relaterade
till emittenten eller
branschen

Väsentliga risker innefattar bland annat utvecklingen av marknaden för webbrelaterade tjänster, 

att om marknaderna för internetmarknadsföring och andra internetrelaterade tjänster utvecklas 

långsammare än förväntat, eller om acceptansen för internetmarknadsföring i förhållande till 

traditionella reklammedier utvecklas trögare än förväntat kan det innebära begränsningar i 

Getupdateds expansionsmöjligheter. Vidare innebär den snabba tekniska utvecklingen inom 

marknaden för webbrelaterade tjänster att Getupdated måste upprätthålla en konkurrenskraftig 

nivå på produkter och tjänster för att Bolaget inte ska förlora konkurrenskraft. Ytterligare en 

väsentlig riskfaktor rör Bolagets beroende av nyckelpersoner som innebär att om Bolaget inte 

lyckas behålla eller attrahera kvalificerad personal kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning 

och resultat påverkas negativt. 

D. 2 Risker relaterade
till värdepapperna

Risker relaterade till aktien och Nyemissionen inkluderar risker avseende aktiens utveckling, 

ytterligare nyemissioner, utdelning, handel med teckningsrätter, ej säkerställt teckningsåtagande 

samt ägare med betydande inflytande. Det kan finnas risker relaterade till värdepapperna som 

inte är kända för Getupdated.
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  Avsnitt E -  Risker

E.1 Emissionsbelopp och
emissionskostnader

Företrädesemissionen kommer att tillföra Getupdated högst SEK 45 miljoner före emissions-

kostnader. Därutöver gör Bolaget även en Riktad emission genom en övertilldelningsoption 

som kan tillföra bolaget ytterligare högst cirka SEK 11 miljoner om Företrädesemissionen blir 

övertecknad.  Rätt att delta i den Riktade emissionen är tecknare i Företrädesemissionen. Totalt 

kan således Nyemissionerna inbringa cirka SEK 56 miljoner till Bolaget. Från emissionsbeloppet 

kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka SEK 2 miljoner. 

E. 2a Motiv och användning
av emissionslikviden

Motivet till Nyemissionen är att stärka Bolagets kapitalstruktur, genom reducering av 

nettoskulden och förstärkning av rörelsekapitalet, och därigenom skapa förutsättningar för 

en mer normaliserad lånefinansiering och grund för det förändringsarbete som nu fortgår i 

Getupdated för att uppnå Bolagets långsiktiga finansiella mål där fokus är ökad lönsamhet och 

minskad nettoskuldsättning.

Nyemissionen och apportemissionen av Crystone är även en förutsättning för den nya 

finansieringslösning som tagits fram.  Emissionslikviden avses användas till en engångsamortering 

på befintliga lån om 35 MSEK, och resterande del för att stärka Bolagets rörelsekapital. Blir den 

Riktade emissionen fulltecknad avses den extra emissionslikviden huvudsakligen användas till 

att amorteras lån.

E. 3 Erbjudandets former
och villkor

Den 28 september 2012 beslutade styrelsen att 227 077 632 aktier ska emitteras genom en  

nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,20 kronor per 

aktie. Styrelsens beslut godkändes på extra bolagsstämma den 26 oktober 2012.
Den som är registrerad i den av Euroclear Sweden för Getupdateds räkning förda aktieboken per 

avstämningsdagen den 8 november 2012 erhåller nio (9) Teckningsrätter för varje innehavd aktie. 

Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie. Teckning ska ske under perioden 

från och med den 12 november 2012 till och med den 26 november 2012, eller sådant senare datum 

som styrelsen bestämmer. 

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Getupdated 45 415 526 kronor före 

kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas 

kommer Bolagets aktiekapital att öka med 45 415 526 kronor  från 55 507 867 kronor till sammanlagt 

100 923 393 kronor, och antalet aktier öka med 227 077 632 från 277 539 335  till 504 616 967. De 

Nya Aktierna motsvarar 45 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd och 

fulltecknad Företrädesemission.

Utöver ovan nämnda Företrädesemission beslutade samma bolagsstämman den 26 oktober 

2012 om att öka bolagets aktiekapital med högst 11 101 573  SEK genom att genomföra en 

Riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 55 507 867 aktier. 

Teckningskursen är 0,20 SEK, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning tillförs 11 101 573 SEK.  

Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de som tecknat 

och tilldelats aktier med företrädesrätt i den Företrädesemission. Tilldelning skall endast ske i det 

fall företrädesemissionen blir övertecknad och tilldelning skall då ske till de teckningsberättigade 

i förhållande till storleken av deras teckning utan företrädesrätt.

Genom den Riktade emissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 55 507 867 aktier, 

varefter det totala antalet utestående aktier kan komma att uppgå till maximalt 560 124 933 

aktier.
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E. 4 Intressen som har 
betydelse för 
erbjudandet

Bolagets huvudägare, Åke Eriksson, som innehar omkring 39 procent av aktiekapitalet och 

kommer få ett större inflytande genom kommande apportemission av Crystone samt genom 

att Åke Eriksson har åtagit sig att teckna för 15 MSEK i Företrädesemissionen. Detta innebär att 

Åke Eriksson har en betydande makt på årsstämmor och extra bolagsstämmor. Den kontroll 

som finns för att denna position inte missbrukas är att Getupdated genom bolagets styrelse 

lägger fram förslag om beslut på årsstämmor och att styrelsen utses av årsstämma eller på extra 

bolagsstämma eller i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté. Förslag där Åke 

Eriksson anses jävig, som tex behandling av förvärvet av Crystone, deltar inte Åke Eriksson i vare 

sig beredning eller beslut.

E. 5 Lock-up-avtal Ej tillämplig.

E. 6 Utspädningseffekt Förestående Företrädesemission kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Getupdated 

ökar med 227 077 632 aktier från 277 539 335 till 504 616 967 aktier, vilket motsvarar en ökning om 

81,8 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen uppkommer 

en utspädningseffekt om totalt 277 539 335 Nya Aktier, motsvarande 45,0 procent av det totala 

antalet aktier i Bolaget efter Företrädeemissionen.

Förestående Riktad emission om 55 507 867 aktier kommer, vid fullteckning samt fullteckning 

av Förträdesemissionen, medföra att antalet aktier i Getupdated ökar med 282 585 499 aktier 

(inklusive Företrädesemissionen om 227 077 632 aktier)  från 277 539 335 aktier till 560 124 933 

aktier, vilket motsvarar en ökning om 101,8 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier 

i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 

282 585 499 Nya Aktier, motsvarande 50,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter 

Riktade emissionen och Företrädesemissionen.

E. 7 Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig; emittenten ålägger inte investerare några kostnader.
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Risker i relation till bolaget
Marknaden för webbrelaterade tjänster

Getupdateds framtida framgångar är avhängiga den fortsatta 

användningen och tillväxten av internet, bland annat som mark-

nadsföringsplats. Internetmarknadsföring är en relativt sett ny 

marknad under utveckling. Följaktligen är efterfrågan på och 

marknadsacceptansen för internetmarknadsföringstjänster osäker. 

Om internetmarknadsföring ska bli allmänt godtagen krävs 

acceptans för ett nytt sätt att utöva informationsrelaterade tjänster 

bland företag som tidigare anlitat traditionella medieföretag. Om 

marknaden för internetmarknadsföring utvecklas långsammare än 

förväntat kan detta begränsa Getupdateds expansionsmöjligheter.

Eftersom en stor del av kundernas marknadsföring baseras på 

användningen av internet som försäljningskanal är Getupdateds 

långsiktiga utveckling till viss del beroende av tillväxten för e-handel, 

men även andra webbrelaterade tjänster såsom intranät, portaler 

och dokumenthantering. Om denna marknad växer långsammare 

än väntat kan detta vara ogynnsamt för Getupdated. Flera faktorer 

som står utanför Bolagets kontroll skulle kunna hindra den framtida 

expansionen av dessa tjänster. Om ett säkerhetsproblem av något 

slag, som inbegriper internet- eller webbrelaterade transaktioner, 

uppmärksammas stort kan det avhålla individer eller företag från 

att till exempel handla på internet, klicka på annonser eller utnyttja 

andra webbrelaterade tjänster. I samtliga fall skulle det kunna 

innebära att Getupdated förlorar kunder, vilket i sin tur skulle ha en 

negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 

resultat.

Marknadstillväxt

Getupdated har kontor både i Sverige och i andra länder och 

kunderna är i många fall globalt verksamma. Därmed konkurrerar 

Bolaget på en global marknad som enligt PriceWaterhouseCoopers 

under sökning "Global entertainment and media outlook: 2012-

2016" bedöms stå inför en betydande tillväxt under de närmaste 

fem åren. En lägre tillväxttakt än förväntat, eller negativ tillväxt, kan 

komma att påverka Bolagets omsättning och resultatutveckling 

negativt.

Lagstiftning

Getupdated verkar på en marknad som är underkastad en 

rad regelverk, bland annat avseende internetkommunikation, 

elektroniska avtal, personuppgifts- och dataskydd, annonsering 

och direktmarknadsföring. Sådan lagstiftning kan påverka Bolagets 

kostnader och intresset för annonsering på internet och därmed 

minska efterfrågan på Getupdateds produkter, tjänster och tekniska 

lösningar.

Trots att Getupdated är verksamt inom specifika geografiska 

områden är internet globalt tillgängligt, vilket medför att samtliga 

av Bolagets webbplatser teoretiskt sett skulle kunna anses omfattas 

av gällande lagar i samtliga världens länder. Getupdated har dock 

normalt ingen bevakning av lagstiftningen annat än i de länder där 

Bolaget bedriver verksamhet.

I många av de länder där Getupdated är verksamt är lagstiftningen 

rörande internet fortfarande under utveckling. Dessa regelverk 

kan komma att förändras och det kan inte uteslutas att dessa 

förändringar kan påverka Bolaget negativt. Förändring av gällande 

lagstiftning kan till exempel göra det nödvändigt för Getupdated att 

ändra eller upphöra med befintliga eller planerade produkter eller 

tjänster eller leda till betydande kostnader som inverkar negativt på 

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKFAKTORER

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Getupdateds kontroll, liksom ett flertal faktorer vars 

effekter Getupdated kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 

och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms 

kunna påverka Getupdateds framtidsutsikter. Riskerna är ej framställda i prioritetsordning efter betydelse eller ekonomisk påverkan 

och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Getupdated för närvarande inte känner till kan 

också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför 

varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets 

framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Globala ekonomiska förhållanden

Investeringar i de produkter och tjänster som Getupdated 

tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar 

i konjunkturutvecklingen påverkar dock investeringsviljan i de 

produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. 

 Getupdated har ett flertal större kunder vars försäljning är 

starkt beroende av den globala konjunkturen. Bolaget är dock 

inte starkt beroende av några enskilda kunder. En utdragen 

konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade 

investeringar skulle kunna medföra en betydande minskning av 

efterfrågan på Bolagets tjänster. Globala och regionala ekonomiska 

och politiska förhållanden kan således komma att kraftigt påverka 

Getupdateds omsättning, resultat och finansiella ställning.

Leverantörer

Getupdated är beroende av externa leverantörer, inklusive 

datacentraler och bredbandsleverantörer. Alla avbrott avseende 

nätverksaccess eller tjänster, vilka delas av andra som tillhandahålls 

av sådana leverantörer, eller oförmåga hos dessa att handha 

nuvarande eller högre volymer kan skada verksamheten. Vidare 

kan finansiella eller andra svårigheter hos leverantörerna, vars 

omfattning Bolaget ej kan förutse, påverka verksamheten negativt. 

Getupdated har begränsad kontroll över sina leverantörer, vilket 

ökar Bolagets sårbarhet om problem uppstår kring de tjänster som 

externa leverantörer tillhandahåller.

Stora aktörers agerande på marknaden

Marknaden för sökordsmarknadsföring är en marknad i snabb 

utveckling. De stora aktörerna på marknaden för söktjänster kan 

utnyttja sin starka ställning och genomdriva förändringar av 

exempelvis sökalgoritmer och andra parametrar för att försvåra för 

mindre aktörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra negativa 

effekter för Getupdateds resultat och finansiella ställning.

Konkurrens

Marknaden för webbrelaterade tjänster kännetecknas av en snabb 

teknisk utveckling och är konkurrensutsatt. Flera av Getupdateds 

nuvarande och potentiellt framtida konkurrenter kan ha ett 

konkurrensövertag i form av till exempel längre historik, ett mer 

inarbetat varumärke, större annonseringsregister eller bättre till-

gång till annonsplats på högtrafikerade webbplatser samt större 

finans, teknik och marknadsföringsresurser. Om Getupdated 

således inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den 

tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget 

förlorar konkurrenskraft, vilket framgent skulle kunna påverka 

Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

Produkter och tjänster

Det finns alltid risk för att nya produkter och tjänster inte mottas 

av marknaden på ett positivt sätt och att andra produkter som 

konkurrenter tar fram kan komma att få bättre genomslag. En sådan 

utveckling skulle kunna medföra negativa effekter för Getupdateds 

resultat och finansiella ställning.

Tekniska risker

Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är färdig-

utvecklade och används i full skala, kan det uppstå tekniska 

problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten 

eller tjänsten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför 

bli högre än beräknat.

Teknisk utveckling

Samtliga verksamhetsområden i Getupdated bedriver teknisk 

utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och 

lansera produkter och tjänster baserat på det utvecklingsarbete som 

bedrivs finns risk att värdet på Bolagets tillgångar behöver skrivas  

ned. Getupdateds fortsatta utveckling är även beroende av att 

Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och kan 

anpassa produkter och tjänster till förändringar av industristandarder 

och marknadens behov. Detta kan kräva betydande ledningsinsatser 

och kapital. Om Getupdated utvecklar nya produkter är det inte 

säkert att de mottas positivt av marknaden. Detta riskerar att 

påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder, 

vilket kan komma att påverka Getupdateds verksamhet, resultat 

och finansiella ställning negativt.

Getupdateds tekniska lösningar

Getupdated utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lösningar 

och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan komma att 

innehålla ännu okända programfel eller felaktig prestanda, vilket 

kan påverka Bolaget negativt. Vidare kan en utbredd användning 

av ny internet-, nätverks- eller annan webbrelaterad teknik komma 

att kräva investeringar för att förändra eller anpassa Getupdateds 

produkter, tjänster eller infrastruktur. 

Hostingverksamhet

Crystones intäktstillväxt inom dess webbhostingverksamhet är till 

viss del beroende av bolagets förmåga att förbättra och utveckla 

relationerna med nuvarande affiliates och kunder. Om relationerna 

med ett större antal kunder försämras eller avtalen sägs upp kan 

detta få en negativ inverkan på Crystones verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. Se vidare ”Beroende av affärskritiska system” 

nedan avseende systemberoende.
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Beroende av affärskritiska system

Crystones affärsverksamhet i allmänhet och dess 

webbhostingverksamhet i synnerhet är i stor utsträckning beroende 

av att dator-och kommunikationssystem fungerar effektivt och utan 

störningar. Driftsäkerhet är en av de viktigare konkurrensfördelarna 

inom webbhosting och avbrott eller fel i kommunikations och 

andra system kan innebära förluster för Bolaget. Ett avbrott 

eller fel i nuvarande system, eller i ett system som Crystone kan 

komma att utveckla i framtiden, skulle kunna försämra Crystones 

förmåga att bedriva den löpande verksamheten. Dessutom kan 

Crystones dator- och kommunikationssystem utsättas för skador 

och avbrott från en mängd källor, bland annat datavirusattacker. 

Trots att försiktighetsåtgärder vidtagits av Crystone, kan olagliga 

åtgärder från tredje part, naturkatastrofer eller andra oförutsedda 

händelser leda till att information hos Crystone, eller hos tredje 

part som underhåller Crystones servrar och databaser, förstörs eller 

förloras. Varje sådant avbrott, skada eller störning kan medföra en 

negativ inverkan på Crystones verksamhet, finansiella ställning 

och resultat. Vid driftsstopp i Bolagets webbhosting föreligger risk 

för att kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Eventuella 

skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till tidsödande och 

kostsamma rättsprocesser och ta ledningens resurser i anspråk.

Felansvar och ansvar för produkter och tjänster 

Eventuella fel i Getupdateds produkter skulle kunna föranleda 

ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Getupdated kan även 

komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och 

tjänster. Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte 

uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Getupdateds 

verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Vidare kan tredje part komma att kräva skadestånd på grund 

av innehåll som Getupdated levererar om innehållet bryter mot 

tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella 

rättigheter, eller om innehållet är ärekränkande, vilseledande,  

olagligt eller på annat sätt bryter mot lagar och förordningar. 

Eventuella skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till 

tidsödande och kostsamma rättsprocesser och ta ledningens 

resurser i anspråk.

Avbrott eller fel i IT- och kommunikationssystem

Getupdateds framgång är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri 

drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga 

eller upprepade systemfel kan försämra Getupdateds förmåga 

att erbjuda kunderna service, inklusive förmågan att snabbt och 

korrekt leverera annonser och bearbeta internetbesökarnas svar på 

annonserna. Alla sådana fel skulle minska annonsörens efterfrågan 

på Bolagets produkter och tjänster. 

System av det slag Getupdated använder kan skadas eller råka ut 

för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel strömavbrott, 

datorvirus, manipulation och naturkatastrofer. Bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat skulle kunna påverkas negativt i 

betydande omfattning av skador eller fel som stör samt försenar 

driften.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Getupdated baserar sin framgång på befintliga medarbetares 

kunskap, erfarenhet och kreativitet samt är beroende att i framtiden 

kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög 

kompetens är mycket efterfrågade och Getupdated kan komma att 

ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana 

personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad 

personal kan det bli kostsamt att fullfölja Bolagets affärsstrategi, 

vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 

resultat negativt.

Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl 

attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garan-

teras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor 

i förhållande till den konkurrens som möts från andra bolag i 

branschen eller närstående branscher.

Osäkerhet kring samarbetsavtal

Getupdated är och kommer även framgent att vara beroende av 

samarbetsavtal med externa parter som exempelvis Microsoft 

och Google. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka 

Getupdated har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal 

med kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa 

avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och 

den egna kompetensen har Getupdated för avsikt att försöka 

ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda 

optimala tidpunkten. Vissa större aktörer inom söktjänster 

och sökordsmarknadsföring agerar från tid till annan för att 

förändra förutsättningarna på marknaden i syfte att reducera 

konkurrenters konkurrenskraft. Det kan inte garanteras att  

existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga 

samt att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna 

avtal. Även om Getupdated anser att nuvarande och framtida 

samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja 

sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Getupdated 

inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta 

sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida 

samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller 

att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida royaltyintäkter.
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Kundlojalitet

Om Getupdated skulle förlora konkurrenskraft gentemot 

övriga aktörer finns det risk för att kunderna söker sig till andra 

leverantörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra ett 

försämrat resultat för Bolaget då försäljningen skulle kunna 

minska. Getupdated är beroende av att Bolagets produkter och 

tjänster utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda  

komplikationer uppstår.

Finansiering och oren rörelsekapitalförklaring

Som framgår av redogörelsen av skulder på sidan 60 och 

beskrivningen av låneavtalen på sidan 72 är bolagets skuldsättning 

mycket hög. Vidare framgår på sidan på sidan 60 i prospektet 

att Getupdated bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte 

är tillräckligt för att de aktuella behoven under de kommande 

tolv månaderna. Mot bakgrund av den prognos som finns för 

2013 och de kassaflödesmässiga konsekvenserna därav är det 

styrelsens bedömning att föreliggande nyemission, tillsammans 

med kassaflöden från det förvärvade bolaget Crystone, täcker 

verksamhetens kapitalbehov under de närmaste 12 månaderna. 

Det kan dock inte uteslutas att ytterligare kapitalbehov kan 

uppkomma. Nya förvärvsmöjligheter, negativa resultatavvikelser 

och ytterligare försämrad kapitalmarknad kan vara skäl för detta. 

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög 

grad beroende av försäljningsframgångar för Bolagets produkter 

och tjänster. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att 

kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även 

om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna 

marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

Förmåga att hantera tillväxt

Getupdateds verksamhet förväntas fortsatt att växa och i takt med 

detta behöver Bolaget försäkra sig om att ha effektiva planerings- 

och ledningsprocesser för att kunna genomföra affärsplanen på en 

marknad som är under snabb utveckling. Getupdated är för sin tillväxt 

även beroende av att kunna uppgradera produktionskapaciteten 

för att tillgodose potentiella ökningar i verksamhetsvolymen. Om 

inte Bolaget lyckas hantera kapacitetsbelastningar kan det skada 

Getupdateds verksamhet och finansiella ställning samt påverka 

resultatet negativt.

Kreditrisk

Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betalningar för 

utförda tjänster som fakturerats och är framför allt knuten till 

kundfordringar. Bolagets kunder består av små, medelstora och 

stora företag. Kreditrisken mot de större företagen i kundkretsen 

bedöms som låg medan risken mot de mindre företagen är högre. 

Samtidigt bör noteras att de mindre företagen tenderar att investera 

mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, vilket således betyder 

att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal per enskild mindre kund 

jämfört med Bolagets större kunder. Väsentliga kundkreditförluster 

kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Ränterisk

I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kommer att 

utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förutspås. Uppstår nya 

kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning 

kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader 

 
Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att Getupdated har oinskränkt 

äganderätt till immateriella rättigheter. Intrång i Getupdateds im-

materiella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan 

eller på annat sätt skada Getupdateds verksamhet. Det kan visa sig 

nödvändigt för Getupdated att inleda rättsprocesser för att skydda 

Bolagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle 

kunna bli betungande och kostsamma samt att det finns ingen 

garanti för att Getupdated vinner en sådan process.

Risker förenade med aktien och Nyemissionen
Ägare med betydande inflytande

Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som innan 

Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att till-

sammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. 

Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, 

möjlighet att utöva inflytande på ärenden som kräver godkännande 

av aktieägarna, däribland val och entledigande av styrelseledamöter 

och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning 

av samtliga eller i stort sett alla Getupdateds tillgångar samt 

andra företagstransaktioner. Detta kan vara till nackdel för mindre 

aktieägare om de har intressen som avviker från de intressen som 

Bolagets större aktieägare har.

Likviditetsbrist i marknaden för Getupdated-aktien

Historiskt har likviditeten i Getupdated-aktien varit begränsad, vilket 

relativt ofta är fallet bland bolag som handlas på First North. Det är 

inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Getupdated-

aktien ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte 

föreligger kan det innebära svårigheter att sälja större poster utan 

att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. 

Getupdated har ingått avtal om likviditetsgaranti med Erik 

Penser Bankaktiebolag. Åtagandet innebär i huvudsak att Erik 

Penser Bankaktiebolag  åtar sig att när så är möjligt ställa kurser i 

minst en post på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden 

mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med 

avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie. Detta påverkar det 
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verkliga värdet på aktien. Skulle Getupdated välja att inte använda 

likviditetsgarant skulle detta påverka likviditeten i aktien och således 

troligen också det pris som sätts.

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i Getupdated är förknippad med risk. Det finns inga 

garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. 

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom 

räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre 

konjunkturella förutsättningar.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. 

På samma sätt som för andra aktier kan värdet på Getupdateds 

aktier påverkas av sådana faktorer, vilka till sin natur många gånger 

kan vara svåra att förutse och skydda sig mot.

Fluktuationer i aktiekursen för Getupdated-aktien

Aktiekursen för Getupdated-aktien kan i framtiden komma 

att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga  

resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar 

i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktie-

marknaden i allmänhet reagera med betydande kurs- och 

volymfluktuationer som inte alltid är relaterade eller proportio-

nerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Utebliven utdelning

Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar 

föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer 

styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens 
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utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och 

förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner. Getupdated verkar 

i en marknad som präglas av kraftig tillväxt och snabb förändring. 

Getupdateds styrelse har ambitionen att Bolaget ska fortsätta att 

växa och utvecklas till en av de största aktörerna i denna dynamiska 

miljö. De finansiella resurserna ska i första hand utnyttjas för att 

fortsätta utvecklingen av företaget. Mot bakgrund av detta förväntas 

ingen utdelning lämnas under de närmaste åren. Så länge ingen 

utdelning lämnas, kommer eventuell avkastning på investeringen i 

så fall att genereras genom en ökning av aktiekursen.

Handel vid First North 

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa 

samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre om- 

fattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag. 

En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför 

vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla 

bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser 

som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för 

informationsgivning till marknaden och investerare.  Getupdateds 

Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Teckningsförbindelser är inte säkerställda

Totalt uppgår antalet teckningsförbindelser till cirka 75 procent av 

företrädesemissionens totala belopp. Teckningsförbindelserna är 

inte säkerställda. Det föreligger således en risk att någon eller några 

av de som har avgivit teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina 

respektive åtaganden, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på 

möjligheterna att framgångsrikt genomföra nyemissionen.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I  
GETUpDATED 

Styrelsen i Getupdated beslutade den 28 september 2012, under förutsättning av efterföljande bolagsstämmas godkännande, om en nyemission 

med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 227 077 632 aktier till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Styrelsens beslut godkändes på 

extra bolagsstämma den 26 oktober 2012.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Den som är registrerad i 

den av Euroclear Sweden för Getupdateds räkning förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 november 2012 erhåller nio (9) Teckningsrätter 

för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny Aktie. Teckning ska ske under perioden från och med den 12 

november 2012 till och med den 26 november 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra samma 

rätt som befintliga aktier i Bolaget.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Getupdated 45 415 526 kronor före kostnader hänförliga till Företrädes- 

emissionen vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka med  

45 415 526 1)  kronor  från 55 507 867 kronor till sammanlagt 100 923 393 kronor, och antalet aktier öka med 227 077 632 från 277 539 335 2)  till 

504 616 967. De Nya Aktierna motsvarar 45 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd och fulltecknad 

Företrädesemission.

Förestående Företrädesemission kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Getupdated ökar med 227 077 632 aktier, vilket 

motsvarar en ökning om 81,8 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt 

om totalt 277 539 335 nya Aktier, motsvarande 45,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädeemissionen. Aktieägare som inte 

deltar i Nyemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation genom att sälja sina Teckningsrätter. För det fall att samtliga Nya Aktier inte 

tecknas med stöd av Teckningsrätter kan styrelsen inom ramen för Nyemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier till dem som 

anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Det är därför möjligt att, utöver den teckning som kan ske med Teckningsrätter, anmäla sig 

för teckning av Nya Aktier utan företrädesrätt genom användande av särskild anmälningssedel.

Riktade emissionen

Utöver ovan nämnda Företrädesemission beslutade extra bolagsstämman den 26 oktober 2012 om att öka bolagets aktiekapital med högst 

11 101 573  SEK genom att genomföra en Riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 55 507 867 aktier. 

Teckningskursen är 0,20 SEK, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning tillförs 11 101 573 SEK.  Teckningsberättigade skall, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, vara de som tecknat och tilldelats aktier med företrädesrätt i den Företrädesemission. Tilldelning skall endast ske i 

det fall företrädesemissionen blir övertecknad.

Genom den Riktade emissionen till deltagarna i Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 55 507 867 aktier, 

varefter det totala antalet utestående aktier kan komma att uppgå till maximalt 560 124 933 aktier. 

Den Riktad emissionen kommer, vid fullteckning samt fullteckning av Förträdesemissionen, medföra att antalet aktier i Getupdated 

ökar med 282 585 499 aktier (inklusive Företrädesemissionen om 227 077 632 aktier) från 277 539 335 aktier till 560 124 933 aktier, vilket 

motsvarar en ökning om 101,8 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen 

uppkommer en utspädningseffekt om totalt 282 585 499 Nya Aktier, motsvarande 50,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter 

Riktade emissionen och Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden 3)

Vissa befintliga aktieägare i Getupdated, inklusive Bolagets största aktieägare Åke Eriksson samt bolagets vd Urban Johansson, har genom 

teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande 17 MSEK.  Total teckningsåtaganden motsvarande sammanlagt 

cirka 75  procent av Företrädesemissionen erhållits 4).

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket är upprättat av styrelsen för Getupdated med anledning av den förevarande 

Nyemissionen.

Härmed inbjuds aktieägarna i Getupdated att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i Getupdated i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Stockholm den 13 november 2012
Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Styrelsen

1) Förändringen av bolagsordningen som extra bolagsstämma beslutat om i samband med Nyemissionen medför en minskning av aktiekapitalet med 46 246 055,77 från 71 476 904,37 kronor till 25.230.848,60 kronor. 

Samma stämma beslutade om en apportemission av Crystone om 151 385 092 aktier vilket ökar bolagets aktie kapital med 30 277 018 kronor till 55 507 867 kronor. Genom Företrädesemissionen sker också en ökning av 

aktiekapitalet med 36 087 899 kronor till 45 109 873,75 kronor innebärande en nettoökning av aktiekapitalet med 9 021 974,75 kronor.

2) Den beslutade apportemissionen av Crystone ökade antalet aktier I bolaget från 126 154 243 aktier till 277 539 335 aktier. Då aktierna inte är registrerade hos Bolagsverket har dessa aktier inte rätt att delta i 

Företrädesemissionen.

3) Se även avsnittet ”Legala frågor och övrig information” för ytterligare information om teckningsförbindelser.

4) Teckningsåtaganden enligt ovan är inte säkerställda. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer” under rubriken ”Risker releaterade till aktien”.
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Getupdated är en internationell helhetsleverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. Bolaget har ett komplett 

utbud av tjänster omfattande domänregistreringar, webbhotell, hosting, sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala 

medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys. Den största delen av Bolagets omsättning 

genereras inom internetmarknadsföring som också är det område där Bolaget bedömer att den framtida tillväxten är störst. 

Getupdated har verksamhet i Sverige samt i Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. 

Under 2011 fokuserade Getupdated främst på konsolidering och strukturarbete för att öka den operativa effektiviteten. 

Konsultbolaget Circuit avyttrades och verksamhetens kostnader reducerades och effektiviserades, ett arbete som resulterade i att 

Getupdated genererade ett positivt resultat från rörelsen. Bolaget har dock en alltför kostsam finansiering i form av dyra krediter 

med hög ränta, vilket anstränger resultatet.

Getupdateds historiska strategi att växa genom förvärv finansierades till betydande del med lån och reverser vilka som mest 

uppgick till cirka 124 MSEK, men som per den 30 september 2012 amorterats ned till 57 MSEK varav 18 MSEK är inlåning från 

huvudägare.  Den höga amorteringstakten i kombination med exceptionellt höga finansieringskostnader under de senaste åren, 

har ansträngt resultatet och medfört negativa kassaflöden. Den 28 september 2012 offentliggjordes styrelsens beslut att kalla till 

extra bolagsstämma den 26 oktober 2012 för att besluta om en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare om 45 

MSEK samt en riktad emission med möjlighet för styrelsen att ytterligera tilldela aktier för 11 MSEK genom en övertilldelningsoption 

om företrädesemissionen skulle bli övertecknad. Totalt omfattas erbjudandet således av en Nyemission 56 MSEK.

Motivet till Nyemissionen är att stärka Bolagets kapitalstruktur, genom reducering av nettoskulden och förstärkning 

av rörelsekapitalet, och därigenom skapa förutsättningar för en mer normaliserad lånefinansiering och grund för det 

förändringsarbete som nu fortgår i Getupdated för att uppnå Bolagets långsiktiga finansiella mål där fokus är ökad lönsamhet 

och minskad nettoskuldsättning.

Nyemissionen är även en förutsättning för den nya finansieringslösning som tagits fram och som är bättre anpassad för 

Getupdateds verksamhet. Emissionslikviden avses användas till en engångsamortering på befintliga lån om 35 MSEK och 

resterande del för att stärka Bolagets rörelsekapital. Blir den riktade emissionen fulltecknad avses den extra emissionlikviden om 

11 MSEK användas till att amortera lån.

Reduceringen av räntebärande skulder kommer att leda till lägre räntekostnader framöver, vilket kommer att påverka 

Getupdateds resultat positivt och samtidigt stärka likviditeten. Åke Eriksson, privat och genom bolag, kommer vidare att kvitta 15 

MSEK av sin andel i Företrädesemissionen mot fordringar som Åke Eriksson, privat och genom bolag, har gentemot Getupdated 

för inlåning till bolaget. 

Getupdated genomförde en nyemission under slutat av 2011. Bolagets bedömning var att den nyemissionen skulle ge den 

finansiella styrka som krävdes för att fortsatt driva en konkurrenskraftig verksamhet samt att nyemissionen tillsammans med 

förnyade och utvidgade kreditfaciliteter skulle täcka det aktuella kapitalbehovet under de närmaste 12 månaderna, det vill säga 

t.o.m. hösten 2012. Det bistra marknadsklimatet i kombination med att Bolaget misslyckats med att refinansiera kostsamma lån 

via ny bank, har lett till att brist på kapital har uppkommit, vilket har lett till förestående nyemission.

Tillsammans med förvärvade kassaflödespostiva Crystone, ny bankfinansiering samt genomförda besparingar har Styrelsen 

gjort bedömningen att rörelsen framöver kommer att generera ett positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fortsättningen 

driva koncernen med internt genererade medel. Detta möjliggör för Getupdated att på ett offensivt sätt fortsätta arbetet med 

utveckling och lansering av nya produkter och tjänster.

 

Styrelsen för Getupdated är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för Getupdated har vidtagit alla rimliga 

försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, så vitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och 

att ingenting har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd.

Stockholm den 13 november 2012

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ)
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VD HAR ORDET

Stor och Snabbt växande marknad, 

   Starkt erbjudande och Stärkta finanSer

Efter förvärvet av Crystone är Getupdated en “one-stopshop” där 

vi kan hjälpa våra kunder hela vägen från domänregistrering till 

färdig e-handelslösning och givetvis med att säkerställa att våra 

kunder syns och hörs. Vårt samlade erbjudande och våra samlade 

kunskaper är en oerhörd styrka och grunden till vår fortsatta tillväxt 

på en stor och snabbt växande marknad.

Vi bedömer att tidpunkten för förvärvet av Crystone är perfekt. 

Vi ser en helt ny utveckling bland små och medelstora företag 

som i högre grad använder internet för att synas och se bra ut 

och interagera med sina intressegrupper. Vi är redan idag starka 

inom sökordsoptimering, i delar världsledande. Genom förvärvet 

av Crystone tillförs vi expertis inom webbhosting vilket gör vårt 

samlade erbjudande unikt på den europeiska marknaden för 

internetmarknadsföring, som enligt IAB Europes årliga Adex 

Benchmark rapport idag är värd över 180 miljarder kronor, och som 

enligt en färsk undersökning från PricewaterhouseCoopers väntas 

växa med i snitt 13 procent per år under de kommande fem åren.

Vår ambition är att växa snabbare än marknaden och nu får vi 

goda förutsättningar. Genom förvärvet av Crystone  får vi 60 000 

nya kunder vilket givetvis medför goda möjligheter till mer och 

korsförsäljning. En stor del av våra  hittillsvarande intäkter är repetitiva 

där 80 procent av våra kunder väljer att förnya sina kontrakt, vilket 

är ett bevis på vårt starka erbjudande. Nu har vi ytterligare 60 000 

kunder att hjälpa genom kors- och merförsäljning vilket kommer 

att gynna dem, oss och våra aktieägare.

Utöver ett vässat erbjudande, förstärker förvärvet vår finansiella 

situation då Crystone direkt bidrar med positiva kassaflöden 

samtidigt som köpet sker med egna aktier. Vidare genomför vi 

genom detta prospekt en nyemission till en förmånlig värdering där 

vi kommer använda en del av emissionslikviden till att väsentligt 

minska våra finansiella skulder och finansiella kostnader och öka 

vårt kassaflöde, vilket kommer vara en fortsatt prioriterad fråga. 

Sammantaget kommer vi därmed öka den finansiella stabiliteten  i 

bolaget och vi räknar med att kunna nå positiva kassaflöden 2013, 
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vilket i sin tur över tid skapar förutsättning  för stabilitet, lönsamhet 

och tillväxt. Sammanfattningsvis är förvärvet av Crystone en milstolpe 

för Getupdated där bolaget väsentligt flyttar fram sin position, och 

vår bedömning är att Getupdateds starka erbjudande har goda 

förutsättningar att nå målet att bli en av de främsta aktörerna i Europa.

Urban Johansson 

Verkställande direktör och koncernchef
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 8 november 2012 är registrerad 

som aktieägare i Getupdated har företrädesrätt att teckna aktier i 

förestående nyemission. Rätten att teckna aktier utövas med stöd 

av teckningsrätter. Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna nio 

(9) nya aktier. 

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen är 

den 8 november 2012. Sista dag för handel med Getupdateds aktier 

med rätt att delta i nyemissionen är den 5 november 2012.

Teckningsrätter

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls nio (9) 

teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av 

en (1) ny aktie. 

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First 

North under perioden 12 november–21 november 2012. Bank eller 

fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försäljning 

av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter 

ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid sådan 

handel utgår normalt courtage.

Teckningstid

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska 

ske genom kontant betalning under perioden 12 november– 

26 november 2012. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter 

blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed 

sitt eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att 

avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering 

från Euroclear.

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste 

dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 26 

november 2012 eller säljas senast den 21 november 2012. 

Styrelsen för Getupdated förbehåller sig rätten att förlänga 

den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan 

ske. En eventuell förlängning av teckningstiden meddelas genom 

pressmeddelande senast sista dagen i teckningstiden.

Information till direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 

av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller 

emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av 

den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 

erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till 

aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera 

erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 

Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter 

på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos 

bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning 

från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende förvaltar-

registrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från 

respektive bank eller fondkommissionär. 

Teckning och betalning med stöd av 
teckningsrätter

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant 

betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för 

betalningen att nå mottagarkontot. Eventuell anmälningssedel 

som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista 

teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i enlighet med 

något av nedanstående alternativ.
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Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall där samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 

utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin 

från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning 

genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed 

inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta 

texten på inbetalningsavin. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel

I det fall där teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktie-

ägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter 

än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 

ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning 

genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges 

på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin 

från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel 

kan beställas från Aktieinvest via telefon eller e-post. Särskild 

anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl 17.00 den 

26 november 2012. Endast en anmälningssedel per person eller 

firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel 

insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig 

eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas 

utan avseende. Anmälan är bindande.

 

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice/Getupdated

113 89 Stockholm

Anmälningssedel kan även skickas via e-post till:

emittentservice@aktieinvest.se eller fax 08-5065 17 01.

Telefon: 08-506 517 95

Hemsida: www.aktieinvest.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall där inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt (primär 

företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för 

emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela i första 

hand tecknare som är aktieägare i Bolaget, pro rata i förhållande 

till det antal aktier de tidigare äger (subsidiär företrädesrätt), och 

i andra hand de övriga som anmält intresse av att teckna aktier 

utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till det antal aktier de 

önskar teckna. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som 

garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till storleken 

av de ställda garantiutfästelserna.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 

ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med stöd 

av teckningsrätter, det vill säga under perioden 12 november – 26 

november 2012. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av 

teckningsrätter ska göras på särskild anmälningssedel som i fylls, 

undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aktieinvest med 

adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Aktieinvest 

via telefon eller e-post, eller laddas ned från hemsidan. 

Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl 17.00 

den 26 november 2012. Endast en anmälningssedel per person eller 

firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel 

insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig 

eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning 

lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i 

enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast 

till dem som erhållit tilldelning.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta 

i nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det 

fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild 

anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, 

tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning 

ska erläggas till Aktieinvests bankkonto i Nordea med följande 

kontouppgifter:

Bank: Nordea

IBAN-nummer: SE1130000000015102405985

SWIFT-adress: NDEASESS

Konto: 1510-2405985

Bankgiro: 749-4958

Observera att till följd av restriktioner i värdepappers-lagstiftningen 

i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och 

USA riktas inget erbjudande att teckna aktier till aktieägare eller 

andra med registrerad adress i något av dessa länder. Aktieägare 

med registrerad adress i något av dessa länder kommer att erhålla 

likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag för 

försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit 

berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer ej 

att ske om nettobeloppet understiger 500 SEK.
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Deltagande i den Riktade emissionen

Vid en extra bolagsstämman den 26 oktober 2012 beslutade 

stämman att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt göra en 

Riktad emission av sammanlagt högst 55 507 867 aktier i Bolaget.

Syftet med emissionen är i att kunna tillgodose ett intresse 

att teckna aktier i Bolaget hos de personer som deltagit i 

företrädesemissionen ovan och inte erhållit tilldelning av samtliga 

tecknade aktier. Tilldelning ska ske till dem som tecknat aktier med 

stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen. Teckningskursen ska 

motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, det vill säga den 

ska vara 0,20 kronor per aktie. 

Ingen separat teckning inom den Riktade emissionen krävs. Följ 

istället instruktionerna under rubriken »Teckning utan företrädesrätt 

(utan stöd av teckningsrätter)« ovan.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 

kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. 

Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 

inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens 

VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via 

depå hos bank eller fondkommissionär delges information från 

respektive förvaltare. 

Handel med BTA 

Handel med BTA kommer att ske på First North från och med den 

12 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat 

nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 

2012. 
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Leverans av aktier 

BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har 

registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att 

bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild 

avisering. Sådan ombokning beräknas ske i slutet av december 2012 

och i samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli

föremål för handel på First North.

Rätt till utdelning 

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på 

den avstämningsdag som inträffar närmast efter det att aktierna 

registrerats hos Bolagsverket. 

Offentliggörande av nyemissionens utfall 

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom 

pressmeddelande ungefär en vecka efter teckningstidens utgång. 

Övrig information 

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. För det 

fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 

aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp 

återbetalas.
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TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRäTTER

 Du erhåller teckningsrätter1. 

För varje aktie i Getupdated som du 

ägde den 8 november 2012...

…erhåller du nio (9)

teckningsrätter

En (1) aktie i 
 Getupdated 

Nio (9)  
teckningsrätter

2.       Så utnyttjar du dina   
          teckningsrätter

Fem (5) 
teckningsrätter

+ 0,20 
Kronor 

En  (1) aktie i 
Getupdated

Villkor För varje innehavd aktie i Getupdated per avstämningsdagen får du
en (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9)
nya aktier i Getupdated.

Teckningskurs 0,20 kronor per aktie

Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen 8 november 2012

Teckningsperiod 12 november – 26 november 2012

Handel med teckningsrätter 12 november– 21 november 2012

Handel med BTA 12 november 2012 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket

För dig som har VP-konto:

Om du har aktierna i Getupdated 
på ett VP-konto framgår det antal 
teckningsrätter som du erhåller av 
emissionsredovisningen som du fått 
skickat till dig via post tillsammans 
med Prospektet.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter,
använd den förtryckta bankgiroavin.
Ingen anmälningssedel behöver fyllas i,
du behöver bara göra själva betalningen

Om du har köpt, sålt eller överfört tecknings-
rätter till / från ditt VP-konto, fyll i den särskilda 
anmälningssedeln som kan  beställas från 
Aktieinvest, hemsida: www.aktieinvest.se
telefon: 08-506 517 95 , e-post:
emittentservice@aktieinvest.se

Betala på samma sätt som 
andra bankgirobetalningar
(till exempel via internet-bank, 
giro eller på bankkontor) 
senast den 26 november 2012

För dig som har depå:

Om du har aktierna i Getupdated i en depå hos bank eller värde-
pappersinstitut får du information från din förvaltare om det antal 
teckningsrätter som du erhållit.

Följ din förvaltares 
instruktioner

SÅ HäR GÖR DU
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TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRäTTER

Du har utnyttjat alla dina teckningsrätter och vill teckna fler aktier eller du har inte tilldelats teckningsrätter och vill teckna aktier.

För dig som vill ha VP-konto:

Om du har eller avser ha 
aktierna  i Getupdated på ett 
VP-konto

Fyll i den särskilda anmälningssedeln som kan beställas 
från Aktieinvest (hemsida: www.aktieinvest.se, telefon: 
08-506 517 95, e-post:emittentservice@aktieinvest.
se).Skicka anmälningssedeln till Aktieinvest FK AB, 
Emittentservice/Getupdated, 113 89 Stockholm.
Stockholm, Sverige. Anmälningssedeln måste vara 
Aktieinvest tillhanda senast den 26 november 2012

Den som får tilldelning får  
en avräkningsnota omkring
den 30 november 2012.
Aktierna betalas kontant i
enlighet med instruktionerna  
på avräkningsnotan.

För dig som har depå:

Om du har eller avser ha aktierna i Getupdated i en 
depå hos bank eller värdepappersinstitut

Följ din förvaltares
instruktioner
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Inledning

Det senaste decenniet har internet utvecklats till att vara 

en naturlig och viktig del av människors vardag för att hitta 

information, kommunicera och bedriva handel. Trafikvolymer och 

antalet webbplatser har ökat dramatiskt under den här perioden, 

samtidigt som teknik och bandbredd har förbättrats kontinuerligt. 

Webbplatsen är för många företag och organisationer den 

viktigaste kontaktytan med kunder och affärspartners. Företagen 

har uppmärksammat webbens ökande betydelse, inte bara för 

marknadsföring av verksamheten utan även som en möjlighet att 

interagera med kunder och för handel. Därför allokeras en allt större 

andel av försäljnings- och marknadsföringsbudgeten till att stödja 

ett företags närvaro på webben, i syfte att informera om marknaden 

och omvandla inkommande trafik till intäkter, ökad effektivitet och 

förbättrade kund- och affärsrelationer. 

Getupdateds uppfattning är att ett paragdimskifte nu även sker 

bland små och medelstora företag som på allvar insett vikten av 

att ha en webbsida som inte bara finns på internet, utan också kan 

hittas och som kan interagera med kunderna och målgruppen. 

Det har skett en övergång till det som kan kallas den engagerade 

webben.

Ökad tillgång till internet

Det finns flera underliggande drivkrafter bakom utvecklingen och 

den ökande användningen av internet, men effekten är densamma,  

allt fler människor tillbringar mer tid online. Enligt Forrester Research 

spenderar en människa i genomsnitt 34 procent av sin totala 

mediakonsumtion på internet. En av de två primära drivkrafterna 

bakom den ökade tiden som tillbringas online är tillgången till 

internet. Idag bedöms cirka en fjärdedel av världens befolkning ha 

tillgång till internet (se figur nedan). Detta kan jämföras med slutet 

av 2003 då enbart cirka 10 procent av världens befolkning hade 

tillgång till internet.

Penetrationen av internet är dock ännu inte jämnt fördelad 

i världen, utan koncentreras i hög grad till Nordamerika och 

Oceanien/ Australien, följt av Europa. Inom Europa har de nordiska 

länderna visat högst penetration med i genomsnitt 85 procent.

Ökad bredbandspenetration

Ökad bredbandspenetration Den andra drivande faktorn i 

användandet av internet är penetrationen av bredband, som enligt 

OECD.org uppgick till drygt 23 procent inom OECD i mitten av 

2012. Enligt Gartner väntas drygt 30 procent av världens hushåll 

ha tillgång till bredband 2013. Bredbandsanvändare anser också 

i högre grad att internet är en oumbärlig källa för information 

och tillbringar normalt dubbelt så mycket tid online som en 

smalbandsanvändare.

Enligt statistik från OECD.org har de nordiska länderna 

länge varit ledande både vad gäller internetaccess såväl som 

bredbandspenetration.  Länder såsom Polen, Turkiet och Mexiko 

å andra sidan befinner sig dock fortfarande under genomsnittet 

inom OECD.

Internet – den nya marknadsföringskanalen

Utvecklingen av internet har resulterat i att traditionella 

marknadsföringskanaler har tappat publik till förmån för webben 

vilket i sin tur gör att företag i allt större utsträckning vill investera i 

sin online-närvaro.

TV-nätverken tappar tittare till digitala kanaler och 

videowebbplatser, papperstidningar tappar läsare till nyhets-

webbplatser och bloggar och radiostationer tappar lyssnare till 

musikwebbplatser och podcasts.

Konsekvensen blir att annonspengar flyttas från traditionell 

media till webben och utgifter för sponsring av traditionella kanaler 

för kundinteraktion och marknadsföring överförs alltmer till digitala 

kanaler.

Getupdated verkar på marknaden för webbhosting och internetmarknadsföring i Europa. Getupdated är i huvudsak verksamt i 

Sverige, men har även representation på de brittiska, franska, italienska och amerikanska marknaderna. Internetmarknadsföring är 

ett samlingsbegrepp för ett antal tjänster där de viktigaste är sökmotoroptimering, sökordsannonsering, affiliatemarknadsföring, 

medieplanering, internetstrategi och webbanalys, webbutveckling samt sociala medier på internet. 
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Förändrat konsumentbeteende driver efterfrågan på 
internetmarknadsföring

Under de senaste åren har nya möjligheter och utmaningar för 

annonsörer på internet vuxit fram genom tillväxten av sociala 

medier. Detta område kombinerar teknologi, social interaktion 

och användargenererat innehåll. Välkända sociala medier 

som vuxit i popularitet är exempelvis Facebook, LinkedIn, och 

Twitter. Kommunikation med den kraftigt växande gruppen 

internetanvändare som använder sociala medier ställer dock 

nya krav på annonsörer vilket ökar efterfrågan på internet-

marknadsföringsleverantörer som förstår beteendet bland dessa 

användare.

Bland olika typer av internetmarknadsföring har annonsering 

inom sociala nätverk ökat i takt med att fler människor ansluter 

sig till olika typer av sociala nätverk som Facebook och Twitter. 

eMarketer uppskattade i februari 2011 att den globala marknaden 

för annonsering inom sociala nätverk kommer att uppgå till närmare 

6 miljarder USD under 2011, varav drygt hälften representerar USA. 

Vidare bedömer eMarketer att användandet av sociala nätverk i 

Europa kommer fortsätta att öka under de närmaste åren. Bland 

annat uppskattas antalet användare av sociala nätverk i Frankrike, 

Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland uppgå till drygt 140 

miljoner personer år 2015, vilket kan jämföras med eMarketers 

prognos om 100 miljoner användare år 2011.

Online-marknadsföring

Marknaden för internetmarknadsföring består av tre segment: 

sökmarknadsföring, display- och bannernätverk samt affiliate-

marknadsföring.

Bannerannonsering ■  är den del av internetmarknadsföring som 

påminner mest om traditionell reklam, i och med att vid ban-

nerannonsering placeras en ruta med reklam på en sida och an-

nonsören betalar för att bannern är uppe under en viss period.

Sökmarknadsföring ■  är det snabbast växande segmentet, mycket 

tack vare de möjligheter till styrning och uppföljning som sök-

marknadsföring ger. Sökmarknadsföring kan vidare delas upp 

i två delar: sponsrade länkar, viket är en köpt plats vid sidan av 

den organiska träfflistan där företaget betalar för varje klick som 

genereras till webbplatsen och sökmotoroptimering, vilket inne-

fattar optimering av en webbplats för att få en högre position i 

de organiska träfflistorna.

Affiliatemarknadsföring ■  är en utvecklad version av banners som 

placeras ut i ett nätverk av strategiska samarbetspartners.  

Genom att matcha annonsörer med ”rätt” affiliate når annons-

ören sin specifika målgrupp och därmed fler potentiella kunder. 

Både annonsören och webbplatsen där annonsen publiceras 

tjänar på samarbetet eftersom att en provision utgår till ägaren 

av webbplatsen varje gång en besökare klickar eller beställer en 

produkt. Samtidigt ökar också besöks- eller köpfrekvensen på 

annonsörens webbplats.

Utöver dessa tre segment har videomarknadsföring och mobilsök 

nyligen introducerats som nya media för effektiv kommunikation 

till riktade målgrupper via internet.
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Marknadsstorlek och tillväxt
Traditionella reklammarknader är i allmänhet mycket känsliga för 

förändringar i den makroekonomiska miljön – med andra ord, 

i en ekonomi där vi har den europeiska statsskuldkrisen, hög 

arbetslöshet och nedskärningar i konsumtionen, skulle vi förvänta 

oss att reklaminvesteringarna kan drabbas oproportionerligt 

som det gjorde på de flesta medier under 2011. Men här har 

onlinemarknaden ett antal unika egenskaper som har skyddat den 

från denna negativa effekt.  Trots de fortsatt svaga makroekonomiska 

förhållandena i Europa och globalt, växte Europas reklammarknad 

online enligt IAB Europe med 14,5% jämfört med föregående år till 

ett marknadsvärde på 20,9 mdr Euro eller nästan 200 Mdr SEK. Som 

en jämförelse med den europeiska annonsmarknaden – exklusive 

online – ökade den endast med 0,8% under samma tidsperiod. 

De fem främsta marknaderna (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, 

Italien och Nederländerna) kommer IAB Europe att 2012 stå för 

nästan 67,9% av den totala annonsmarknaden online, ned något 

från 69,2% år 2011. 

Internet har genom internetmarknadsföring utvecklats 

till ett kraftfullt och viktigt instrument för annonsörer att nå 

konsumenter. Marknaden för internetmarknadsföring beräknas 

enligt PriceWaterhouseCoopers växa med i snitt 16 procent per år i 

Europa fram till 2016.  

Av de totala svenska medieinvesteringarna, som uppgick 

till 32  miljarder SEK under 2011, representerade internet 10,0 

miljarder SEK. Samtidigt förväntas internet, tillsammans med 

TV, gratistidningar och kataloger, öka sina respektive andelar 

av medieinvesteringarna under 2012.  Se diagram nedan för 

utvecklingen av internetmarknadsföring i Europa under 2011-

2010. 

I Storbritannien förväntas annonseringen online enligt eMarketer 

växa i snitt med cirka 10 procent 2012-2016 till 134 miljarder SEK 

2016.

Flera marknadsundersökningsföretag bedömer att internet-

marknadsföring kommer att visa fortsatt stark tillväxt. Enligt  

Getupdateds bedömning beror den ökade marknadsföringen 

via internet bland annat på en mer utbredd användning av 

internet bland konsumenter, billigare och snabbare bredbands-

uppkopplingar, växande försäljning via internet samt flera fördelar 

med internetmarknadsföring jämfört med marknadsföring i 

traditionella medier. 

Fördelarna med internetmarknadsföring är främst att 

information till låg kostnad distribueras till specifika målgrupper 

på en global marknad samt att internet som medium är interaktivt, 

vilket betyder att internetmarknadsföring kan erbjuda omedelbar 

respons till dess användare och annonsörer. Vidare kombinerar 

internetmarknadsföring både kreativa och tekniska aspekter av 

internet, till exempel webbdesign, webbutveckling, kommunikation 

och sociala medier, som skapar en helhetslösning för effektiv 

annonsering. Slutligen ger internetmarknadsföring tillgång till  

enkel och effektiv analys av statistik såsom besöks- och 

avslutsfrekvenser. 

Internetmarknadsföring bygger på placeringen av media längs 

med de olika stadierna som leder fram till konsumtion av produkter 

och tjänster, det vill säga från medvetenhet om en produkt eller 

tjänst till att konsumenten tar ett köpbeslut. Det är viktigt att 

Marknadstrukturen inom internetmarknadsföring
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Andel hushåll med internet på  
Getupdateds marknader 2010
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en heltäckande strategi används kring internetmarknadsföring 

där hänsyn tas till företagets affärsmodell, målgrupp och typ av 

webbplats. Därmed består internetmarknadsföring av olika sorters 

av annonseringsmöjligheter, som exempelvis banners i display- 

och bannernätverk eller sökmotoroptimering och sponsrade länkar 

(pay-per-click).

Bild på sidan 30 illustrerar utbudet av olika tjänster inom 

internetmarknadsföring för att effektivt kunna nå internetanvändare 

som besöker sökmotorer och olika typer av webbplatser med 

hjälp av annonsering. Webbplatser kan delas upp i tre kategorier 

baserat på styrkan av deras varumärken beroende på hur välkända 

webbplatserna är bland internetanvändare och hur besökare 

hittar dit. Följaktligen anpassar intermediärerna sina metoder för 

internetmarknadsföring efter vad annonsören vill åstadkomma och 

var besökarna befinner sig.

Marknadsdrivkrafter

Omallokering av marknadsföringsbudgetar till online ■

Mätbara resultat ■

Alltmer av företagens marknadsföringsbudgetar allokeras idag 

till digitala kanaler. En globalt växande tillgång till internet och 

en högre bredbandspenetration, i kombination med framväxten 

av e-handel, utgör alla bidragande faktorer till tillväxten av 

onlinemarknadsföring. Denna utveckling driver också behovet för 

företag att i högre utsträckning effektivisera och mäta resultaten 

av sina marknadsföringsinvesteringar online genom produkter 

som möjliggör exempelvis sökordsoptimering, uppföljning av 

kampanjresultat och möjligheten att presentera personanpassat 

webbinnehåll.

Webbhosting

I sin enklaste form innebär webbhosting att kunden får tillgång 

till serverutrymme och internetuppkoppling för att drifta sin 

webbplats samt att hostingleverantören åtar sig en viss ansvarsnivå 

för att infrastrukturen skall fungera problemfritt. De tjänster som 

driftsleverantörer tillhandahåller varierar dock mycket vad gäller 

utformning, expertisområden och nivåer. Vanligtvis använder 

hostingleverantören ett skräddarsytt datacenter som tillhandahåller 

dessa tjänster. Leverantören tar oftast mer betalt för att garantera 

högre nivåer av tillgänglighet och tillförlitlighet för webbplatsen. 

Det finns även en skillnad mellan tjänstenivåerna, där man skiljer 

mellan delad webbhosting (där företags webbplatser delar server 

med andra) och dedikerad hosting (där företaget har tillgång till 

en egen server och därför kan specificera hårdvara, operativsystem 

m.m.). Vissa hostingleverantörer erbjuder därutöver tjänster 

som ligger utanför vanlig infrastruktursupport, till exempel 

domännamnsregistrering, internetsäkerhet, applikationer och 

databashantering.
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Marknadsstorlek och tillväxt

Marknaden för webhosting betecknas enligt Bolaget som relativt 

mogen och stabil.  

Share Hosting: CAGR 2009-2013 7-9 % ■

Dedikerade Servrar: CAGR 2009-2013 5% ■

Idag finns det 316 toppdomäner (.se, .com. .nu m.m).  ■  Dessa 

kommer att utökas till över 3 600 inom kort genom den 

avreglering som sker bland toppdomäner. Teoretiskt kan cirka 

54 000 nya toppdomäner skapas. Detta gör att marknaden för 

nyregistreringar av domäner troligen kommer att uppvisa en 

stark tillväxt. 

Marknadsdrivkrafter

Kort uppstartsperiod ■

Inga förskottsinvesteringar ■

Garantera orderläggning ■

Marknaden för webbhosting har vuxit till följd av att många företag 

lägger ut ansvaret för underhåll av sina webbplatser. Företagen är 

också mer benägna att köpa in hela lösningar från återförsäljare, 

istället för att köpa programvara och hostingtjänster från olika 

aktörer. Utöver tillgänglighet på nära 100 procent har det blivit 

allt viktigare för handelsintensiva kunder att kontinuerligt testa 

sina webblösningar (t.ex. en e-handelsplattform) för att säkerställa 

att exempelvis beställningar, köp och bokningar fungerar i sin 

helhet. Detta behov bidrar till den ökade trenden att förlägga 

ansvaret för drift och underhåll till tredje part. Många företag 

köper webbhostingtjänster för att undvika investeringar och med 

hjälp av outsourcing kan företagen minska investeringarna för 

servrar, nätverksutrustning och golvutrymme, och istället betala en 

månatlig driftskostnad. Sammantaget driver denna utveckling ett 

växande behov av en helhetslösning för ett företags online-närvaro 

– från publicering och hantering av innehåll till säkerställandet av 

drift och underhåll.

Etableringshindren för webbhotell har varit låg vilket har medfört 

att det idag finns ett stort antal aktörer på den svenska marknaden. 
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Webbhotellmarknaden i Sverige har och är för närvarande under 

omstrukturering. De större aktörerna väljer att växa genom förvärv av 

mindre webbhotell. Utvecklingen har gått mot en mer konsoliderad 

marknad, vilket förväntas fortgå och i framtiden bedöms således 

marknaden domineras av ett färre antal stora aktörer.

Crystone registrerar idag nästan samtliga av de 316 topp-

domäner (.se, .com. .nu m.m) som finns. Dessa toppdomäner 

kommer att utökas till över 3 600 inom kort genom den avreglering 

som skett. Teoretiskt kan cirka 54 000 nya toppdomäner skapas. 

Bolaget bedömer därför att marknaden för nyregistreringar av 

domäner kommer att öka.

Konkurrenter

I takt med den ökande efterfrågan på teknik och tjänster för 

internetmarknadsföring och webbhosting i Europa, ökar också 

konkurrensen på den europeiska marknaden. 

Hosting Sökmotor- 
optimering

Webb- 
Utveckling Affiliate

Godaddy Jajja Done Tradedoubler

Hostgator Iprospect Circuit Zanox

Loopia Outrider Creare Doublenet

Servage Mediaanalys Avantime Commision Junc.

Det förvärvade Crystone verkar inom en industri som är 

konkurrensutsatt och kännetecknas av konsolidering allteftersom 

större företag har försökt förvärva marknadsandelar eller 

funktionalitet. Crystone konkurrerar idag med ett flertal företag 

på respektive lokal marknad, i Sverige och Internationellt. Det är 

Crystones förväntning att konkurrensen kommer att bestå och 

eventuellt intensifieras.
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BESKRIVNING AV GETUpDATED

Vision

Getupdateds vision är att bli en av de ledande helhetsleverantörerna 

inom internetmarknadsföring i Europa och med fokusering på små 

och medelstora företag.

Affärsidé

Getupdated Internet Marketing ska hjälpa små och medelstora 

företag och organisationer att agera och marknadsföra sig på 

internet för att nyttja internets möjligheter på ett optimalt sätt med 

ökad lönsamhet, effektivitet och kännedom som följd.

Strategi

Bolaget har byggt sin affär kring en förmånlig prenumerations-

liknande affärsmodell som låter små och medelstora företag 

outsourca sina internetbehov till oss. 

Viktiga beståndsdelar i Getupdateds affärsmodell är:

Tillhandahållande av helhetslösningar för små och  ■
medelstora företag 

Getupdateds erbjudande inkluderar en stor produktportfölj som 

inkluderar domännamnsregistreringar, webbhosting, webb- 

design, webbutveckling, internetmarknadsföring, och 

sökordsannonsering, sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring, 

sociala medier, e-post marknadsföring, samt medieplanering, 

besökarkonvertering, webbanalys mm. Bolagets övertygelse är 

att detta helhetserbjudande ger Bolagets kunder ett nästintill 

komplett erbjudande när det gäller internet närvaro.

Korssförsäljning av ytterligare tjänster till existerande kunder  ■

Ett av styrelsen satta mål i oktober 2012 är att intäkten per kund 

skall öka. En mycket viktig komponent i detta är att öka korssför-

säljningen på befintliga kunder. Med förvärvet av Crystone 

erhöll vi ytterligare 60 000 kunder som initalt köper domän-

namn och webhosting och ger goda möjligheter att upp-sälja 

internetmarknadsföringsprodukter på.

Förvärv av nya kunder genom olika försäljnings- och   ■

marknadskanaler 

Getupdated använder en väldigt diversifierad försäljnings och 

marknadsföringsstrategi vilket inkluderar internetmarknadsfö-

ring såsom sökmotoroptimering och sökordsannonsering, egen 

telemarketing, affiliateprogram, e-post marknadsföring samt en 

egen säljkår.

Verksamheten koordineras så att den tillgodogör sig skalfördelar  ■

och ”best practice” inom koncernen. 

Bolaget utvecklar innovativa och skalbara verktyg och tjänster för  ■

internetmarknadsföring där fokus är små och medelstora företag.

Getupdated
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Increasing value added services = growing ARPU

Lägre ARPU*

Mer “Gör det själv”

Fokus
Högre ARPU

Mer “Gör det för mig”

Tidigt

Stadium

SME** 
livscykeln

Sent

Stadium

Affärsmodell och produkterbjudande - Getupdated

* ARPU -  Average Revenue Per User
** SME - Small and Medium Enterprise
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Operativa mål 2013

Öka intäkten per kund (ARPU). ■

Förbättra operativa kassaflöden. ■

Genomföra operativa förbättringar såsom att förbättra interna  ■

rapporteringssystem, kundavtal och kravrutiner samt ytterligare 

minska operativa kostnader.

Att uppfattas av kunderna som en innovativ och ledande hel- ■

hetsleverantör inom internetmarknadsföring och vara känt för 

att leverera nyskapande lösningar.

Att erbjuda kvalificerad rådgivning. Kunderna ska uppleva att  ■

Bolaget bidrar till att skapa kundnytta.

Det långsiktiga målet är att utnyttja den skalbara plattform som 

byggs upp i kombination med en förstärkt marknadsposition för att 

framgångsrikt konkurrera om kundernas affärer i en framtida mer 

aggressiv tillväxtfas.

Finansiella mål

Över en konjunkturcykel är målen:
Getupdateds mål är att uppnå en nettoomsättning om minst 300  ■

MSEK vid utgången av 2014. Detta mål ska nås genom en kom-

bination av organisk tillväxt och förvärv. Ökningen i organiskt till-

växt skall genomföras genom att Getupdated skall växa genom 

ökad försäljning per kund genom upp- och korsförsäljning på 

nya och befintliga kunder samt genom marknadsföringsinsatser.

Getupdateds mål är en rörelsemarginal om minst 14 procent vid  ■

utgången av 2014.

Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en kon- ■

junkturcykel ska uppgå till mer än 8 procent per år.

Den räntebärande nettoskuldsättningen i förhållande till rörelse- ■

resultatet före avskrivningar (EBITDA) skall per utgången av 2013 

inte överstiga 1,2 gånger EBITDA.

Getupdateds mål är en ökning av resultatet per aktie på minst 15  ■

procent per år. Getupdated anser att en stark tillväxt i result per 

aktie är det bästa måttet för att mäta aktieägarvärde.

Organisation och personal

Getupdated hade per 30 september 144 medarbetare, jämfört 

med 134 vid utgången av 2011. Efter förvärvet av Crystone har 

Bolaget tillförts ytterligare 20 medarbetare, varför koncernens 

anställda uppgår till 164 medarbetare. Bolagets huvudkontor 

ligger i Stockholm. Övriga kontor finns i USA (Fort Lauderdale), 

Frankrike (Paris), Storbritannien (Manchester), Italien (Rom och 

Milano) och Sverige (Borås). Av de anställda arbetar 139 personer 

inom affärsområdet Internet Media, 20 personer inom Hosting 

samt 1 person inom Domain Invest. 5 personer arbetar med 

koncerngemensamma funktioner inom moderbolaget Getupdated 

Internet Marketing AB. Nedanstående organisationsschema redo-

visar Bolagets tre segment samt tre affärsinrktningar. 

Getupdated internet Marketing AB (publ) 

Sverige Storbritannien Övriga länder

Getupdated
Sverige

Crystone
Sverige

Just Search Just Search
Frankrike

Just Search
Irland

Just Search
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   1985 Getupdated registreras.

1998 Getupdated noteras på dåvarande SBI-listan, nuvarande NGM Equity.

2002  Getupdateds huvudägare Parkerhouse BV säljer cirka 25 procent av Bolaget till Åke Eriksson, 

 Lennart Andersson och Vencom.

2006 Getupdated förvärvar bolaget Eastpoint genom ett omvänt förvärv. Getupdated ägs därmed till 

 90 procent av Eastpoints aktieägare  och namnändras till Eastpoint.

2006 Förvärv av Addmind IT-Solutions.

2006 Avyttring av omvärldsbevakningsverksamheten, som var Getupdateds ursprungliga verksamhet,  

samt domänen Getupdated.com.

2007 Förvärv av Affiliator, MIG, Neno, MediaAnalys (51 procent), Ryce/Media Operator Sweden,  

Optiwords, Cross Communication, eTrafficJams.com, Inc. SolarPlexus och Trive.

2007 Byte av handelsplats från NGM Equity till NASDAQ OMX First North.

2007 Bolaget byter namn från Eastpoint till Getupdated.

2007 Getupdated förvärvar det brittiska sökoptimeringsbolaget Just Search Limited. 

2008 Getupdated renodlar till att fokusera på internetmarknadsföring och sökoptimering.  

Affärsområdet Webbhosting avyttras genom försäljningen av webbhotellet Crystone AB. 

2008 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 68 MSEK före emissionskostnader.

2009 Getupdateds konsultverksamhet BIS avyttras.

2009 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 59 MSEK före emissionskostnader.  

En kvittningsemission om cirka 18 MSEK  genomförs till säljarna av dotterbolaget Just Search Limited.

2009 Getupdateds amerikanska kontor läggs ner. 

2009 Bolaget får en ny styrelse bestående av huvudägarna Åke Eriksson och Paul Yates samt  

Paul Cheetham och Anders Waltner.

2009 Paul Yates tillträder som VD och koncernchef.

2010 Den franska verksamheten organiseras efter Just Searchs tjänsteutbud och varumärke.

2010 Getupdated etablerar ett försäljningskontor på Irland.

2010 Samtliga aktier i MediaAnalys Trisodium avyttras. 

2010 Getupdated etablerar ett försäljningskontor i Italien.

2010/2011 Förvärv av 25 procent av aktierna i det brittiska videoinnehållsbolaget Wooshii Limited slutförs.

2011 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

2011 Getupdated avyttrar konsultverksamheten  som bedrivs i dotterbolaget Circuit.

2011 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

2012 Urban Johansson tillträder som ny  VD och koncernchef.

2012 Förvärv av 25 procent av aktierna i det brittiska resesiten travelspec.com

2012 Förvärv av samtliga aktier i hosting företaget Crystone samt Domain Invest LLC

Historik
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster 

inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud 

av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, 

sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medie-

planering och webbanalys. Getupdated-koncernen har idag 

omkring 170 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland 

och Italien. Ambitionen är att expandera till nya marknader i 

Norden under varumärket Getupdated och i övriga Europa under 

varumärket Just Search.

 

Koncernstruktur
Moderbolag i Getupdated-koncernen är Getupdated Internet 

Marketing AB (publ). Sedan 2011 har Crystone Svergie AB, Domain 

Invest LLC samt intressebolagen Domain Tower, Travlelspec 

samt Servage tillkommit.  Bland dotterbolagen är följande bolag 

verksamhetsdrivande eller avses vara verksamhetsdrivande: 

Getupdated Sverige AB,  Crystone Sverige AB,  Just Search Limited, 

Just Search Ireland Limited, Just Search Italia S.R.L., S.A.R.L. Just 

Search, S.A.R.L. Just Search, Frankrike filial och Wooshii Limited. 

De vilande bolagen är Just Search Holdings Limited, Ryce Holding 

AB, Optiwords AB, Getupdated Personal AB, Cross Communication 

Holding AB, Getupdated Hosting Solutions AB och Cross 

Communication Improve AB. Nedanstående koncernschema 

redovisar de bolag som ingick i Getupdated-koncernen per den 

13 november 2012. Samtliga dotterbolag och dotterdotterbolag 

i koncernen är helägda (100 procent) utom Wooshii Limited och 

Travel Spec Limited som ägs till 25 procent vardera, NGM-noterade 

hostingföretaget Servage som ägs till 18 procent samt Domain 

Tower som ägs till 50 procent. 

Getupdateds verksamhet delas in i tre primära  
segment: 

Sverige (som avser bolagen Getupdated Sverige och Crystone  ■

Sverige AB) 

Storbritannien  ■

Övriga länder (Frankrike, Irland, Italien och USA) ■

Produkterbjudande, marknadsposition, marknadsutveckling, 

finansiell översikt och strategiska prioriteringar 2013 på respektive 

segment beskrivs på nästa sida,

Getupdated Internet
Marketing AB (publ.)

Just Search 
Limited (UK)

Just Search 
Irland Limited 

(UK)

Just Search 
Italia S.R.L 

(Italien)

Just Search 
Sverige AB

Optiwords AB
(Sverige)

Cross 
Communications 

AB (Sverige)

Getupdated 
Personal AB 

(Sverige)

Ryce Holding AB
(Sverige)

Just Search 
Holding  (UK)

TravelSpec.com
Limited (UK)

Wooshi Limited 
(UK)

S.A.R.L
 Just Search 
�lial(Sverige)

S.A.R.L 
Just Search 

(France)

Domain Tower
(USA)

Crystone AB
(Sverige)

50%

18%

25% 25%

VilandeHosting Invest & Innovative Online Marketing

Crystone US
(USA)

Servage AB 
(publ) (Sverige)

Cross Communications 
Improve AB

 (Sverige)

Getupdated Hosting
Solutions AB

(tidigare Circuit)

Organisations schema Online Group
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Sverige
Produkterbjudande

I region Sverige erbjuder Getupdated sitt totala produkt- och 

tjänsteerbjudande.

Marknadsposition

Det är bolagets bedömning att Getupdated har en stark 

ställning på den svenska marknaden. Vidare är det bolagets 

bedömning att Getupdated är den ledande leverantören inom 

sökmotoroptimering, men möter betydande konkurrens framför-

allt inom vissa kundssegment. Bolaget är vidare via dotterbolaget 

Crystone en ledande leverantör  av webbhostingtjänster. 

Marknadsutveckling

Marknaden har historiskt vuxit starkt där den alltmer sofistikerade 

kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. IRM har förutspått en 

tillväxt i den svenska sökmarknaden om 17 % för 2012 vilket kan 

anses lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders väntade 

tillväxt såsom USA där eMarketer förutspår en tillväxt på 27% för 

2012. Bolagets bedömning är att marknaden för webbhosting 

växer också för närvarande mycket starkt som ett resultat av 

slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut ansvaret för 

drift och säkerställande av  webbplatsens tillgänglighet och 

funktionalitet.

Finansiell översikt

Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutvecklingen för

region Sverige under helåren 2011–2012 samt perioderna 

januari–september 2011 och 2012.

KSEK
Jan–sep

2012
Jan–sep

2011
Jan–dec

2011
Jan–dec

2010

Nettoomsättning 56 826 59 356 80 846 98 593

Rörelseresultat 6 156 7 141 10 259 -1 579

Medelantal anställda 69 66 57 120

FAKTA

Länder: Sverige

Säljkontor: Stockholm, Borås

Strategiska prioriteringar:
Merförsäljning genom att bredda produkt- ■
utbudet hos befintliga kunder

Nykundsförsäljning ■

Storbritannien
Produkterbjudande

I region Storbritannien erbjuder Getupdated sitt totala produkt- och 

tjänsteerbjudande förutom affiliatortjänsten och mediaplanering.

Marknadsposition

Det är bolagets bedömning att Getupdated har en stark ställning 

i Storbritannien inom sökmotoroptimering genom dotterbolaget 

Just Search. Marknaden är mer konkurrensutsatt. Getupdateds 

kundbas i region Storbritannien är relativt obearbetad avseende  

affilator och webbhostingtjänster.

Marknadsutveckling

Internetannonseringen bedöms av eMarketer att växa med 12% 

eller 5 mdrGBP 2012.  2013 bedöms marknaden växa till 6,2 mdrGBP 

en tillväxt om 13%. Den genomsnittliga tillväxttaken fram till 2015 

bedöms uppgå till cirka 10 procent. Den största tillväxten ligger inom 

Video, där Getupdated är bra positionerad via innehavet i Wooshi, 

vilkens marknad bedöms öka med en genomsnittliga tillväxt per år 

(CAGR) om 65% till 2015. Produkten Sök bedöms växa med cirka 10 

procent fram till 2015 enligt eMarketer.

Finansiell översikt

Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutvecklingen för

region Storbritannien under helåren 2011–2012 samt perioderna 

januari–september 2011 och 2012.

KSEK
Jan–sep

2012
Jan–sep

2011
Jan–dec

2011
Jan–dec

2010

Nettoomsättning 26 229 29 987 37 556 53 036

Rörelseresultat 2 745 -3 926 -2 661 9 868

Medelantal anställda 53 50 49 61

FAKTA

Länder: Storbritannien,

Säljkontor: Manchester

Strategiska prioriteringar:
Merförsäljning genom att bredda produkt- ■
utbudet hos befintliga kunder 

Nykundsförsäljning ■

50%

Andel av anställda 2011
Andel av netto-
omsättningen 2011

44%

23%

Andel av anställda 2011
Andel av netto-
omsättningen 2011

37%
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Övriga länder
Produkterbjudande

I region Övriga länder erbjuder Getupdated sitt totala produkt- och 

tjänsteerbjudande förutom affiliator tjänsten och mediaplannering.

Marknadsposition

Det är bolagets bedömning att Getupdated har en etablerad ställning 

på den franska, italienska och irländska marknaden. Verksamheten i 

dessa länder koncentreras kring Just Searchs tjänsteportfölj och 

varumärke och har  lokalt anpassade marknadsföringssajter med 

brittiska Just Search som förlaga. 

Marknaden i USA är sofistikerad och ställer därmed generellt sett 

höga krav på online-relaterade produkter och tjänster.

Marknadsutveckling

Enligt eMarketer beräknas marknaden för internetmarknadsföring 

i Frankrike växa med 12 % till 3,1 mdrEUR 2012. Marknaden 2015 

bedöms uppgå till 3,9 mdrEUR, en ökning med 44 procent från 

2011.

Enligt eMarketer bedöms marknaden i Italien öka med 17% till 

1,78 mdrUSD 2012.  Marknaden bedöms 2015 uppgå till 2,64 mdrUSD, 

vilket är en ökning med 74 procent från 2011 (1,52 mdrUSD).

Finansiell översikt

Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutvecklingen för

region Övriga länder under helåren 2011–2012 samt perioderna 

januari–september 2011 och 2012.

KSEK
Jan–sep

2012
Jan–sep

2011
Jan–dec

2011
Jan–dec

2010

Nettoomsättning 28 885 31 039 41 882 29 769

Rörelseresultat 813 3 125 3 642 -3 807

Medelantal anställda 24 23 20 14

FAKTA

Länder: Frankrike, Irland, Italien, USA

Säljkontor: Paris, Dublin, Rom, Milano och Fort Lauderdale

Strategiska prioriteringar:

Merförsäljning genom att bredda produkt- ■
utbudet hos befintliga kunder

Nykundförsäljning ■

27%

Andel av anställda 2011
Andel av netto-
omsättningen 2011

15%
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GETUpDATEDS ERBJUDANDE

Getupdated erbjuder företag hjälp att marknadsföra sig och 

agera på internet. Många företag använder internet som en kanal 

för informationsspridning och för att stärka sitt varumärke, men 

utväxlingen på denna marknadsföring är ofta begränsad. Nu börjar 

dock fler och fler företag nyttja internet som ett strategiskt verktyg 

för att aktivt stötta och driva sin verksamhet, öka sin försäljning samt 

säkerställa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter

Getupdateds affärsmodell bygger på att skapa en hög grad av 

repetitiva intäkter och styrelsen har 2012 beslutat att Bolaget 2013 

skall stäva efter att intäkterna per kund skall öka.

Figuren på sidan 34 illustrerar Getupdateds produkterbjudande 

samt hur intäkten per kund förändras med kundens livscykel.

Tidigt i kundens livscykel köper kunden enkla produkter till ett 

lågt pris utan större inbladning från Getupdated. Produkter med låga 

intäkter kan tex vara domännamn, webbhotell eller standardiserade 

hemsidor.  Ju större kunden blir desto mer avancerade produkter 

efterfrågas och med högre grad av delaktighet från Getupdated, 

varför intäkten per kund ökar. Getupdated kommer 2013 att sträva 

efter att öka förädlingsgraden av Bolagets kunder genom att öka 

intäkten per kund. Nedan beskrivs de produkter Getupdated 

erbjuder.

Produkteterbjudande inom 
internetmarknadsföring
Sökmotoroptimering

Genom sökmotoroptimering (även kallad Search Engine 

Optimization eller SEO) optimeras kundens webbplats för att 

förbättra positioneringen i sökmotorers organiska träfflistor. Detta 

gör att kännedomen om kunden ökar och att fler personer som 

har visat intresse för företagets tjänster och produkter besöker dess 

webbplats. Målsättningen med sökmotoroptimering är att:

Öka kundens exponering på internet  ■

Öka trafiken till kundens webbplats från målgrupper som har ett  ■

bevisat intresse för dess produkt eller tjänst

Uppnå ökad konvertingsgrad som ska möjliggöra ökad försälj- ■

ning och förbättrat resultat

Öka möjligheten att behålla befintliga kunder ■

Genom att nyttja sökmotoroptimering uppdateras webbplatsen 

mot sökmotorer och kataloger, bland annat Google, Bing och 

Yahoo. I praktiken ökar därmed sannolikheten att besökarna väljer 

dessa webbplatser med målet om högre avslutsfrekvens och ökad 

omsättning.

Undersökningar visar att så gott som alla lägger märke 
till de tre första organiska träffarna. Via "eye tracking" 
kartläggs var blicken faller vid en sökning (rött är mest 
frekvent).

Eye tracking
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Getupdated använder sökmotoroptimering för att positionera 

kundens webbplats eller kampanjsida så att den exponeras 

som en av topplaceringarna bland de oberoende sökresultaten 

på sökmotorerna under de sökord som relaterar till företagets 

verksamhet. I bilden nedan har detta illustrerats i det röda området  

”Organisk sök (SEO)”. Bolaget åstadkommer detta genom en unik 

kombination av ett innovativt systemverktyg och egen analys. För 

närvarande levererar Getupdated exempelvis cirka 5 800 topp tio 

träffar per dag via Google i Sverige, dvs så sökningarna i Google 

hamnar på de tio översta träffarna i den organiska sökningen. Detta 

illustreras i figuren nedan " Organisk sök".

Sökordsannonsering

Sökordsannonsering (även kallat sponsrade länkar, Pay-Per-Click eller 

PPC) är annonser som visas ovanför och till höger om sökmotorernas 

organiska träfflista., se illustration i bilden nedan. Det är den mest 

riktade formen av sökmarknadsföring då kunden endast betalar när 

en användare klickar på annonsen. Med sökordsannonsering:

Ökar kunden sitt företags exponering på internet ■

Betalar kunden bara för den trafik som genereras till  ■

webbplatsen

Uppnås direkt exponering ■

Blir resultaten direkt mätbara ■

Genom sponsring av sökord, länkar och annonstexter kan 

webbplatsen betala för att synas när någon söker på ett bestämt ord 

via någon av de större sökmotorerna. Därmed erhåller webbplatsen 

besökare som redan är intresserade av dess produkter eller tjänster, 

vilket skapar än högre avslutsfrekvens per klick. 

Utöver detta kan annonser visas i exempelvis Googles söknätverk 

med webbplatser som Froogle, Google grupper, Gmail, AOL och 

Ask.com.

Affiliatemarknadsföring

Getupdated har enligt bolaget själva ett av Sveriges största 

affiliatenätverk mätt i både antal förläggare (affiliates) och kunder. 

Affiliatemarknadsföring är en utvecklad form av banners som 

placeras ut i ett nätverk av strategiska samarbetspartners. Med 

affiliatemarknadsföring:

Når kunden sin specifika målgrupp ■

Betalar kunden endast för de resultat som uppnås ■

Publishers
 

Annonsörer
 

Getupdated
Teknologi, 
expertis,
administration 
och fakturering 

Genom att matcha annonsörer med rätt webbplatsägare når 

annonsören sin specifika målgrupp och därmed fler potentiella 

kunder. Både annonsören och webbplatsen där annonsen 

publiceras tjänar på samarbetet eftersom provision utgår till ägaren 

av webbplatsen där annonsen publicerats varje gång en besökare 

klickar eller beställer en produkt. Samtidigt ökar också besöks- eller 

köpfrekvensen på annonsörens webbplats.

Affärsmodell - Affiliator

Illustration av den organiska söklistan och sponsrade länkar vid sökning hos Google Sverige avseende sökordet ”offert”.

Organisk Sök (SEO)

Sponsrade länkar (PPC)

Källa: www.google.com

Getupdated levererar varje dag cirka 5 800 
topp tio träffar till sina kunder i den organiska 
sökningen hos Google. Den orgnaiska sökningen 
illustreras av det gråa området i bilden till vänster. 
   Därutöver hjälper Getupdated även kunderna 
med sponsrade sökningar, så kallad pay-per-clic 
(PPC), vilket illustreras i det gråa området. Varje 
klick som någon gör där får Google en ersättning, 
tillskillnad från den organiska sökningen som är 
gratis. 
  Domänen offert.se som kommer på plats tre 
i den organiska sökningen är en domän som 
innehas av Domian Invest. Getupdated tjänar 
pengar på de leads som genereras från webb-
sidan offert.se
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Medieplanering

Med hjälp av medieplanering får kunden hjälp att placera sina 

digitala investeringar för att uppnå en så hög kundnytta som 

möjligt. Fördelarna med att anlita en expert inom medieplanering 

är exempelvis:

Hjälp att välja ut rätt leverantörer och rätt produkter ■

En kartläggning av kundens specifika behov ■

En skräddarsydd medieplan över kundens investeringar ■

Medieplanerarna på Getupdated hjälper kunderna att synas i 

digitala och tryckta sökmedier samt att planera kampanjer i sociala 

medier. För att klara uppdraget krävs att medieplanerarna är väl 

insatta i kundens verksamhet samtidigt som de ständigt utvärderar 

nya och befintliga digitala medier och dess genomslagskraft.

Internetstrategi och webbanalys

Många företag inser vikten av att ha en välförankrad måldriven 

internetstrategi som styr dess internetsatsningar. Enkelt uttryckt 

handlar det om hur man genererar affärsmässig vinning från de 

investeringar som görs på internet.

Getupdateds strategigrupp arbetar för att uppnå kundernas 

allra viktigaste affärs- och kommunikationsmål via internet. Målet är 

att varje tjänst, kampanj, projekt eller produkt ska leverera maximalt 

resultat för kunden. Getupdated levererar bland annat:

Internetstrategi, för att säkerställa kundernas mål, nyckeltal och  ■

långsiktiga planering för webbutveckling och internetmarknads-

föring

Koncept och strategisk design, där Getupdated möter de vikti- ■

gaste utmaningarna med kreativ och kommunikativ utveckling 

av de affärsdrivande kampanjerna och de webblösningar som 

verkligen generer resultat

Webbanalys och optimering, som säkerställer att Getupdated  ■

alltid har rätt underlag för att vidareutveckla kundernas kommu-

nikation

Innehållsproduktion och webbcopy

Det finns ett klart samband mellan kvaliteten på textinnehåll på 

webbplatsen och dess lönsamhet. Att skriva för webben handlar 

om att göra avvägningar och anpassa innehållet dels till Google 

och övriga sökmotorer, dels till den mänskliga målgruppen. Med 

webbcopy får kunden bland annat hjälp med att:

Tillgodose de olika sökmotorernas sätt att rangordna och  ■

 indexera texter

Skriva målgruppsanpassat ■

Ta hänsyn till konverteringsperspektivet ■

Texterna måste anpassas för att hela tiden hjälpa besökaren att 

komma vidare i konverteringsprocessen, dvs att konvertera en 

besökare på en webbplats till en betalande kund. För att arbeta 

kvalitetsmedvetet och fokuserat med redaktionellt innehåll på en 

webbplats krävs att textinnehållet alltid är uppdaterat. Getupdated 

hjälper kunderna med att uppdatera textinnehållet regelbundet, 

vilket värdesätts av både besökarna och sökmotorerna. Getupdateds 

uppdrag omfattar både projekt av engångskaraktär, exempelvis vid 

lansering av en ny webbplats, och mer löpande där Getupdateds 

webbredaktörer stöttar kundens webbskribenter.

Webbutveckling.

En väl fungerande intuitiv webbplats, e-handelslösning, intranät 

eller community (samlingsplats på Internet) har följande:

En enkel och lättnavigerad struktur ■

Klara och tydliga budskap ■

Grafisk formgivning som är både inbjudande och funktionell ■

Getupdated implementerar den tekniska plattformen som ska stödja 

konverteringsprocessen, vilket kan vara ett publiceringsverktyg för 

att hantera informationen på webbplatsen, e-handelssystemet eller 

plattformen för sociala medier. 

Getupdated arbetar huvusakligen med världens största och  

betydande publiceringssystem och Content Management System 

(CMS) Wordpress vilket kan erbjuda alla möjliga funktioner som 

kunderna önskar. Allt från e-handelslösningar, Communitys till 

egen designade webbsidor. Getupdated erbjuder också det 

egenutvecklade publiceringsverktyget SEOCMS för enkelt underhåll 

av webbplatsen.
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Sociala medier på internet

Sociala medier avser de aktiviteter som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll. Idag använder många 

företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med 

sina målgrupper. Fördelarna med sociala medier är bland annat:

Ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog med  ■

sin målgrupp

Kan med fördel användas för omvärldsbevakning och marknads- ■

undersökning

Kan användas för att snabbt och enkelt nå ut till en bred publik ■

Getupdated har över tio års erfarenhet av sociala medier. Bolaget 

hjälper framför allt kunderna med utveckling av koncept och teknik 

för att engagera kundens målgrupper kring deras varumärken och 

produkter. Tillsammans med kunden skapar Getupdated en stark 

närvaro i sociala medier för att utveckla kundens verksamhet och 

uppnå viktiga affärs- och verksamhetsmål. Bolagets lösningar 

baseras på såväl kommersiella produkter som öppen källkod samt 

publika tjänster och verktyg som Facebook, Twitter, Flickr, YouTube 

etc.

En community är en samlingsplats på internet för likasinnade, 

det vill säga en plats man återkommer till för att utbyta erfarenheter 

och dela innehåll. I dag är världens mest framgångsrika webbplatser 

communities. Getupdated har hjälpt allt från intresse- och 

medlemsorganisationer till stora börsnoterade företag att lyckas 

attrahera och engagera sina målgrupper. Efter försäljningen av 

Circuit är Getupdateds erbjudande av Communties i huvudsak 

koncerntrerat mot små- och medelstrora företag samt i CMS 

systemet Wordpress.

SEOCMS

Med ett lättanvänt publiceringsverktyg (Content Management 

System, CMS) styr kunden själv hur de vill presentera innehållet på 

sin webbplats. Det är företagets informatörer eller kommunikatörer 

som ska kunna uppdatera innehållet, inte teknikerna som byggde 

systemet. Systemet måste också kunna hantera alla de funktioner 

och format som kunden vill använda, både idag och i framtiden. 

Ett lättanvänt publiceringsverktyg har många fördelar, bland annat:

Möjlighet till inbyggd sökmotoroptimering ■

Frihet att göra egen layout ■

Möjlighet att styra vem som ser vad på webbsidan ■

Med SEOCMS, Getupdateds egenutvecklade webbpublicerings-

verktyg, kan kunden snabbt och enkelt publicera och underhålla sin 

webbplats. Kunden slipper tänka på tekniken och kan istället fokusera 

på innehållet och upplevelsen för besökarna. SEOCMS ger kunden 

en professionell webbplats både vad gäller funktion och form. 

Getupdateds formgivare anpassar webbplatsen utifrån företagets 

grafiska profil och målgrupper. SEOCMS är sökmotorvänligt, vilket 

ökar möjligheterna att hamna högt i sökmotorernas träfflistor. 

Därmed blir det enklare för kundens målgrupper att hitta till just 

deras webbplats.
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Produkteterbjudande inom det förvärvade 
Crystone
Hosting

Affärsområdet Hosting tillhandahåller domännamnsregistrering, 

webbhotell och serverdrift för kunderna. Nya kunder rekryteras via 

Google, affiliates eller via nöjda kunder.

Verksamheten drivs under varumärket Crystone som idag har 

en position som ett av de största webbhotellen i Sverige. Under 

affärsområdet har alla hostingtjänster samlats såsom webbhotell, 

dedikerade servrar, co-location, VPS och domännamnsregistrering. 

Crystone har idag cirka 60 000 kunder och cirka 100 000 registrerade 

domäner.

Affärsområde Domain Invest köper, utvecklar, förvaltar och säljer 

domäner.

Erbjudande - Hosting

I alla webbhotellspaket ingår en komplett tjänst för att publicera sin 

egen hemsida och att använda e-post. Affärsområdet erbjuder tre 

paket i olika prisklasser där kunden väljer mellan Linux eller Windows 

Server. Ett anpassat för företag, ett anpassat för privatpersoner och/

eller småföretagare och ett mindre paket utan telefonsupport. 

Paketen går att utöka med en rad olika tillvalstjänster.  

Dedikerad server innebär att kunden hyr ett komplett paket med 

server där Crystone sätter upp servern och kunden får full tillgång till 

den. Som tillval kan kunden välja mellan en rad olika tillvalstjänster 

såsom övervakning och backup. 

Co-location innebär att kunden hyr en plats för sin egen 

server i Crystones serverhall. Kunden kan välja mellan en rad olika 

tillvalstjänster som till exempel övervakning och backup.

VPS  innebär att kunden hyr en plats på en del av en server

Erbjudande – Invest & innovatie

Affärsområdet identifierar, registrerar, förvärvar och utvecklar 

domäner på internet med avsikt att senare sälja dem med vinst. 

Bolaget letar bra domännamn med generiska ord som kan 

vara värdefulla för trafik och för den fördel de har på grund av 

domännamnets beskrivande karaktär. Därför är generiska ord och 

fraser som poker, försäkring, resor, kreditkort särskilt attraktiva.

De spekulativa karaktären i domännamn kan kopplas till nyheter 

eller aktuella händelser. Emellertid är den effektiva period under 

vilken dessa kan användas ofta begränsad. 

Domän värde

Fast Rörligt

Domän 
namn Webbsida

Tra�k

Intäkter

Värdet i en domän ligger i dess domännamn, dess trafik, dess 

intäkter samt dess webbsida. I och med sammanslagningen med 

Getupdated har Crystone fått större resurser att utveckla detta 

affärsområde.

Affärsområdet har förvärvat domänen offert.se vilken utvecklats 

till en affiliate sida som driver trafik till andra sidor knutna till 

ordet offert. Förutom att bolaget innehar ett värde i det generiska 

namnet offert så genererar sidan intäkter till bolaget genom de 

leads bolaget generar. 

Värdet av en domän

Affärsmodell  Crystone

Hosting

Invest & 
innovative

Domännamn Webbhotell
VPS/

Dedikerad 
server

Förvärv av 
domäner

High end 
domains

2 500 egna 
domäner

Länk nätverk Försäljning 
länkar 

Kundrekrytering
Google - A�liates - Nöjda kunder

Utveckla

Förvalta

Sälja

2 000 • nya domän  
kunder/mån

Snittorder/• nya kund 
& mån

       10 SEK/mån

400 nya webb- 
hotells kunder  

  

180 SEK/mån 

30 nya server
 

2 400 SEK/mån
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Kund  Anecta TRAnSLInK 

webbpLATS  www.anecta.se

pRoduKT  SeoCMS

UTMANING

Skapa en lätthanterlig  ■

hemsida 

Förbättra Anectas placering i   ■

sökmotorerna  

Öka konverteringsgraden. ■

LÖSNING

En hemsida byggd i vårt publicerings- ■

system som gör det enkelt att adminis-

trera och hantera hemsideplattformen  

Med detta system kan Anecta  på ett smi-

digt och enkelt sätt skapa, publicera och 

underhålla webbplatsen med den   dra-

och-släpp teknik som finns.

En utbildning i SEOCMS för Anectas  ■

personal för att underlätta övergången 

till systemet. 

Webbplatsen byggs i SEOCMS för ett  ■

bättre sökmotorresultat.

Webbplatsen byggs med ett fokus på en  ■

mer användarvänlig  -och tydligare kom-

munikation i design och struktur

RESULTAT

Hanteringen och uppdateringar av  ■

webbplatsen har flytit på som det 

var tänkt, det har inte varit några  

svårigheter med att  lära sig upp- 

datera hemsidan med nytt material.

Med hjälp av SEOCMS placerar sig  ■

Anecta.se idag på en högre position 

i Googles sökmotor.

Med en förbättrad design och ett  ■

förenklat språk på webbsidan har 

konverteringen ökat markant. 

“Getupdated byggde en helt ny hemsida åt vårt företag i deras 

publiceringsverkyg SEOCMS. Vi ville att vår hemsida skulle få en mer 

attraktiv och modern designutforming, den skulle vara sökmotor- 

anpassad och det skulle vara enkelt för oss att själva uppdatera 

hemsidan

Vi är mycket nöjda med leveransen och har fått bättre resultat i 

sökmotorerna vilket innebär fler besökare till vår hemsida. “ 

Eric Forsner, Anecta   

http://www.anecta.se 

Kund Case

Erik Forsner, 
Företagsrådgivare
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG

Nedanstående finansiell information i sammandrag av-

seende räkenskapsåren 2010–2011 är Bolagets reviderade 

koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS och 

RFR1 för samtliga år. Delårsrapporten för januari–september 2012 

har inte granskats av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag 

av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Getupdateds 

reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för 

räkenskapsåren 2010–2011 samt delårsrapporten för januari–

september  2012, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. 

Getupdateds årsredovisning för år 2010 daterat den15 april 2011 

innehöll en granskningsberättelse från Bolagets med avvikelser 

från standardutformningen. Granskningsberättelsen återfinns i sin 

helhet på sidan 41 i årsredovisningen daterat den15 april 2011. Se 

även ytterligare information på sidan 53 i föreliggande Prospekt.

Den finansiella påverkan av förvärvet av Crystone är exkluderad 

i samtlig finansiell information i detta avsnitt. Läsaren bör notera 

att Getupdateds framtida finansiella information kan, genom 

förvärvet, kommat att kraftigt avvika från den bild som ges i detta 

avsnitt. Proformaräkenskaperna för Getupdated inklusive Crystone 

för 2011 och de första nio månaderna 2012 finns i avsnittet 

”Proformaredovisning”.

För kommentarer avseende den finansiella utvecklingen, se 

sektionen ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sidorna 

48–52.

Koncernen KSEK
2012-01-01 
2012-09-30

2011-01-01 
2011-09-30

2011-01-01 
2011-12-31

2010-01-01 
2010-12-31

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 111 941 120 130 160 553 182 741

Summa rörelsens intäkter 113 450 122 266 162 945 199 924

Övriga externa kostnader -58 373 -66 667 -84 553 -104 116

Personalkostnader -47 422 -46 414 -63 829 -78 924

Övriga rörelsekostnader - -1 066 -1 790 -3 934

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 7 655 8 119 12 773 12 950

Rörelseresultat 4 376 5 145 8 661 25 900

Finansiella intäkter och kostnader -8 837 -9 617 -13 986 -3 704

Periodens resultat kvarvarande verksamheter -2 208 -5 007 -5 266 -8 357

Resultat från avvecklade verksamheter -907 125 -70 683 -588

Periodens resultat inklusive avyttrade verksamheter -3 115 -4 882 -75 949 -8 945

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Immateriella anläggningstillgångar 210 079 277 976 209 485 273 831

Materiella anläggningstillgångar 2 328 2 660 3 217 3 491

Finansiella anläggningstillgångar 8 248 8 248 2 597 193

Summa anläggningstillgångar 220 655 288 884 215 299 277 515

Kundfordringar 30 415 42 168 29 441 51 869

Övriga fordringar 28 011 30 195 346 21 041

Likvida medel 597 2 622 5 093 7 525

Summa omsättningstillgångar 59 023 74 984 16 057 80 435

Tillgångar som innehas för försäljning 236 - 1 968

Summa tillgångar 279 914 358 217 270 568 357 950

Eget kapital 141 919 199 933 126 501 191 015

Långfristiga räntebärande skulder - 4 283 - 13 211

Övriga långfristiga skulder 1 278 1 085 1 059 301

Kortfristiga räntebärande skulder 56 996 64 417 60 275 58 801

Övriga kortfristiga skulder 78 372 88 499 78 769 94 622

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 1 349 - 3 964 -

Summa eget kapital och skulder 279 914 358 217 270 568 357 950
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Koncernen, KSEK 
2012-01-01 
2012-09-30

2011-01-01 
2011-09-30

2011-01-01 
2011-12-31

2010-01-01 
2010-12-31

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 042 -12 776 -5 428 -14 078

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 246 2 066 6 156 6 979

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 051 5 765 -5 882 6 924

Periodens kassaflöde -1 760 -4 938 -5 153 -175

Likvida medel vid periodens slut 597 2 629 2 363 7 525

NYCKELTAL

Omsättningstillväxt -7% -13% -12% -11%

EBITDA-marginal 7% 6% 8% 1%

Rörelsemarginal 4% 4% 5% 0%

Nettomarginal neg. neg. neg. neg.

Soliditet 51% 56% 47% 53%

Nettoskuldsättningsgrad 40% 33% 46% 31%

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg.

Avkastning på totalt kapital 3% 1% neg. neg.

Medelantal anställda 146 159 131 173

Antal anställda vid periodens slut 144 182 134 157

Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,06 -0,96 -0,16

Eget kapital per aktie, SEK 1,12 2,64 1,59 2,97

Utdelning per aktie, SEK - - - -

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,21 0,62 0,45 1,27

Börsvärde vid periodens slut, MSEK 26 56 41 82

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 126 154 75 817 79 430 64 364

Utestående antal aktier (tusental) 126 154 90 110 90 110 64 364

Nyckeltalsdefinitioner

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av 

nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Nettomarginal

Resultat efter skatt i procent av nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritet vid årets slut i procent av 

balansomslutningen vid periodens slut.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Genomsnittligt eget kapital har beräknats som genomsnittet av 

ingående eget kapital och utgående eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslutning 

har beräknats som genomsnittet av ingående balansomslutning 

och utgående balansomslutning.

Resultat per aktie

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat 

med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal anställda under perioden.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN

Introduktion

Nedan presenteras Getupdateds finansiella utveckling i 

sammandrag för helåret 2011 samt för perioderna januari till och 

med september 2011 och 2012. Informationen för 2011 är baserad 

på utvald finansiell data från Getupdatedss årsredovisning för 

räkenskapsåret 2011, vilken är upprättad i enlighet med IFRS och 

reviderad av Bolagets revisorer. Informationen gällande de första 

nio månaderna 2012 är baserad på Getupdateds delårsrapport 

för perioden 1 januari – 30 september 2012, vilken är upprättad i 

enlighet med IFRS och vilken ej är granskad av Bolagets revisorer. 

Även informationen gällande de första nio månaderna 2011 är 

baserade på Getupdateds delårsrapport för perioden 1 januari 

- 30 september 2011. Den utvalda finansiella informationen för 

de första nio månaderna 2011 är ej heller granskad av Bolagets 

revisorer. Sammanställningen nedan bör läsas tillsammans med 

årsredovisningen för 2011 samt Getupdateds delårsrapport för de 

första nio månaderna 2012, vilka är införlivade genom hänvisning 

i detta Prospekt. 

Den finansiella påverkan av förvärvet av Crystone är exkluderad 

i samtlig finansiell information i detta avsnitt. Läsaren bör notera 

att Getudateds framtida finansiella information kan, genom 

förvärvet komma att kraftigt avvika från den bild som ges i detta 

avsnitt. Proformaräkenskaperna för Getupdated inklusive Crystone 

för 2011 och de första nio månaderna 2012 finns i avsnittet 

”Proformaredovisning”.

1 januari – 30 september 2012 jämfört med  
1 januari – 30 september 2011
Intäkter

Under perioden 1 januari–30 september 2012 minskade 

nettoomsättningen med 8,2 MSEK eller 7 procent till 111,9 (120,1) 

MSEK jämfört med motsvarande period under 2011. Minskningen 

i nettoomsättning beror främst på att Getupdated har gått 

från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning för 

sökmotoroptimering, vilket är negativt för omsättning, kassaflöde 

och resultat, men ger ett starkare kassaflöde och resultat i framtiden. 

2011 innehöll  även engångseffekter om cirka 6 MSEK samt att 

det i Stockholm under 2012 pågår en uppbyggnad av en ny 

försäljningsorganisation som har medfört att införsäljningsprocessen 

till nya kunder har minskat jämfört med samma period föregående 

år. 

Engångseffekterna består i ändrad bedömning om när leverans 

kan ske i Storbritannien varför 40 procent, mot tidigare 30 procent,  

av intäkterna redovisas initial från och med tredje kvartalet 2011 och 

60 procent kontraktsperioden vilket gav en positiv engångseffekt 

om 2,5 MSEK. Vidare avyttrades en delverksamhet om 3,6 MSEK. 

En förstärkt krona mot Euro och brittiska pundet påverkade 

omsättningen positivt med cirka 1,8 MSEK, där euron stod för 1,0 

och brittiska pundet med 0,8 MSEK

Den största ökningen finns i segmentet Övriga länder, där 

Frankrike, Italien samt Irland ingår, som ökade med 9,0 MSEK.

Kostnader

Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga 

externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt övriga 

rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick under perioden 

1 januari–30 september 2012 till 58,4 MSEK jämfört med 66,7 MSEK 

under motsvarande period föregående år. Vid periodens utgång 

hade Getupdated 144 (137) anställda. Personalkostnaderna ökade 

från 46,4 MSEK under delårsperioden 2011 till 47,4 MSEK under 

motsvarande period 2011. Ökningen beror huvudsakligen på ett 

ökat antal anställda. Avskrivningarna uppgick under perioden till 3,3 

MSEK jämfört med 3,0 MSEK under motsvarande period föregående 

år.

Resultat

Rörelseresultatet minskade till 4,4 (5,1) MSEK för perioden, 

vilket innebar att rörelsemarginalen försämrades från 4,3 till 3,9 

procent. Resultatförsämringen var till största delen hänförlig 

till de engångseffekter beskrivna under Intäkter ovan samt att 

bolaget haft extra kostnader för tidigare vd fram till tredje kvartalat 

2012. Resultatet efter finansnetto uppgick till –4,3 (–6,6) MSEK. 

Finansnettot för 2012 uppgick till –8,8 MSEK jämfört med –8,8 MSEK 

under delårsperioden 2011. Getupdated har höga räntekostnader på 
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grund av upptagna krediter med höga räntor, vilka avses nedbringas 

med förestående nyemission. Skatteintäkten för perioden uppgick 

till 2,3 MSEK jämfört med –0,5 MSEK för 2011.  Skatteintäkten beror 

på aktiverade underskottsavdrag som finns i Sverige. Resultatet 

efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till –2,2 MSEK 

jämfört med –5,0 MSEK för motsvarande period föregående år.

Tillgångar

Bolagets tillgångar per den 30 september 2012 utgjordes av 

immateriella anläggningstillgångar om 210,1 (278,0) MSEK, 

materiella anläggningstillgångar om 2,3 (2,7) MSEK, finansiella 

anläggningstillgångar om 8,2 (2,6) MSEK samt omsättningstillgångar 

om 59,0 (75,0).

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 

av goodwill och uppgick till 210,1 (278,0) MSEK. Minskningen 

beror i huvudsak på goodwill relaterat till avyttringen av 

konsultverksamheten Circuit. Posten innehåller även positiva 

omräkningsdifferenser på grund av kronans försvagning mot det 

brittiska pundet. Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs 

helt av inventarier. Minskningen i materiella anläggningstillgångar 

under 2012 jämfört med delårsperioden föregående år beror främst 

på att avskrivningarna överstiger nettoinvesteringarna. Finansiella 

anläggningstillgångar om 8,2 (2,6) MSEK per den 30 september 

2012 bestod av andra långfristiga fordringar samt andelar i 

intressebolagen Wooshii Limited samt Travelspec.com, som båda 

ägs till 25 procent av Getupdated samt om skattefordran om 3,0 

MSEK.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 30 september 2012 

utgjordes till största delen av kundfordringar om 30,4 (42,2) MSEK, 

övriga fordringar om 28,0 (30,2) MSEK samt likvida medel om 0,6 

(2,6) MSEK. Minskningen av omsättningstillgångarna är i huvudsak 

relaterad till minskad kapitalbindning i kundfordringar på grund 

av fakturaförsäljning samt att det tidigare avyttrade dotterbolaget 

Circuit ej längre konsolideras.

Eget kapital och skulder 

Per den 30 september 2012 uppgick eget kapital till 141,9 (199,9) 

MSEK, långfristiga skulder till 1,3 (5,4) MSEK och kortfristiga skulder 

till 135,4 (152,9) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 30 september 2012 uppgick till 

141,9 (199,9) MSEK fördelat på aktiekapital om 71,5 (51,1) MSEK, övrigt 

tillskjutet kapital om 342,4 (345,3) MSEK och balanserat resultat, 

inklusive årets resultat, samt övriga reserver och minoritetsandelar i 

eget kapital om -272,0 (-196,6) MSEK.

Skulder
Långfristiga skulder per den 30 september 2012 uppgick till 1,3 

(5,4) MSEK och utgjordes av uppskjuten skatt om 1,3 (1,1) MSEK 

samt 2011 långfristiga räntebärandeskulder till kreditinstitut om 

4,3 MSEK.  Minskningen av de långfristiga skulderna under 2012 

är till största delen hänförlig till att Bolagets skulder förfaller inom 

12 månader per den 30 september 2012, vilket inte var fallet vid 

motsvarande period föregående år, varför omklassificering skett i 

räkenskaperna. 

Per den 30 september 2012 bestod de kortfristiga skulderna 

av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 34,5 (51,2) MSEK, 

övriga kortfristiga finansiella skulder om 22,5 (13,2) MSEK, 

leverantörsskulder om 25,7 (34,6) MSEK samt övriga skulder om 

52,7 (53,9) MSEK. Förändringen beror dels på den omklassificering 

av räntebärande skulder till kortfristigt, som är beskrivet ovan, dels 

minskning till kreditinstitutet om 16,7 MSEK genom amorteringar, 

vilka re-finansieringats med övrig inlåning klassificerad som Övriga 

korfristiga finansiella skulder. Av de räntebärande skulderna förfaller 

57,0 MSEK till betalning inom ett år. 

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 30 september 

2012 till 56,4 MSEK jämfört med 66,1 MSEK per den 30 september 

2011.

Kassaflöde

Kassaflödet för perioden uppgick till -1,8 (–4,9) MSEK. Kassaflödet från 

den löpande verksamheten uppgick till –13,6 (13,8) och påverkades 

främst av förändringar i rörelsekapitalet om –11,5 MSEK (-10,5), bland 

annat till följd av betalning av rörelseskulder. I bolagets kassaflöde 

från den löpande verksamheten ingår bolagets höga finansiella 

kostnader, som avses att förbättras genom förestående nyemission.  

Vidare har kassaflödet försämrats genom att Getupdated har gått 

från en fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på 

sökmotoroptimering, där kunden betalar först när resultat uppnås, 

vilket är negativt för kassaflöde och resultat på kort sikt, men ger 

ett starkare kassaflöde och resultat i framtiden. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till -5,2 MSEK (2,1) och bestod 

främst av investeringar i immateriella anläggningstillgångar. 

Finansieringsverksamheten visade ett kassaflöde på 17,1 (5,8 )MSEK 

och bestod av huvudsakligen av genomförd nyemssion (14,5 MSEK) 

samt netto av amorteringar och nyupptagna lån (2,5 MSEK).
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Investeringar

Getupdateds bruttoinvesteringar i immateriella anläggnings-

tillgångar uppgick under delårsperioden till 5,0 (5,8) MSEK. 

Investeringarna under delårsperioden 2012 och 2011 avser i 

huvudsak köpta länkar, programvaror och domännamn men även i 

viss mån balanserade utvecklingskostnader.

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

0,2 (0,6) MSEK. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar 

under föregående år utgörs av sedvanlig kontorsutrustning. Under 

2012 har investeringar i finansiella anläggningstillgångar gjorts 

om 2,5 MSEK och avser till fullo investeringen i intressebolaget 

Travelspec.com, i vilket Getupdated äger 25 procent. Betalning sker 

med leverans av egna medier.

1 januari – 31 december 2011 jämfört med  
1 januari – 31 december 2010
Intäkter

Koncernens nettoomsättning för år 2011 uppgick till 161 

MSEK (182), en minskning om 21 MSEK. Exklusive avyttrade 

det undre 2010 avyttrade dotterbolaget MediaAnalys uppgick 

nettoomsättningen 2010 till 162,0 MSEK. Att koncernen, med 

hänsyn till MediaAnalys, minskat omsättning med 1 MSEK förklaras 

av organisationsförändringar framförallt i Storbritannien där stor del 

av management och säljkår byttes ut.

Kostnader

Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga 

externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt övriga 

rörelsekostnader. Övriga externa kostnader uppgick under 2011 till 

84,5 MSEK jämfört med -104,1 MSEK år 2011 . Under 2011 uppgick 

medelantalet anställda i Getupdated till 131 (173) anställda, genom 

försäljningen av MediaAnalys förklarar huvuddelen av minskningen 

i personal och personalkostnader minskade från 78,9 MSEK under 

2010 till 63,9 MSEK under 2011. Avskrivningarna uppgick under 

2011 till 3,9 MSEK jämfört med 4,1 MSEK under 2010. 
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Resultat

Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (-0,4) och rörelsemarginal ökade 

till 6,9 procent (neg.). Marginalförbättringen är främst hänförlig till 

stärkt rörelseresultat i Sveriges samt i Övriga länder.

Den svenska kronans förstärkning i förhållande till framförallt det 

brittiska pundet påverkade omsättning och resultat negativt under 

perioden. Med samma valutakurser som under motsvarande period 

föregående år hade omsättningen under perioden varit 5,1 MSEK (3 

procent) högre

Tillgångar

Bolagets tillgångar per den 31 december 2011 utgjordes av 

immateriella anläggningstillgångar om 209,4 (273,8) MSEK, 

materiella anläggningstillgångar om 3,2 (3,5) MSEK, finansiella 

anläggningstillgångar om 2,6 (0,2) MSEK samt omsättningstillgångar 

om 53,3 (80,4) MSEK.

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 

av goodwill och uppgick till 201,1 (266,8) MSEK. Minskningen är 

hänförlig dels till försäljningen av det tidigare dotterbolaget Circuit 

och dels till negativa omräkningsdifferenser. Bolagets materiella 

anläggningstillgångar utgörs helt av inventarier. Minskningen 

i materiella anläggningstillgångar under 2011 beror främst på 

att avskrivningarna överstiger nettoinvesteringarna. Finansiella 

anläggningstillgångar per den 31 december 2011 bestod 

huvudsakligen av andelar i intressebolaget Wooshii.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2011 utgjordes 

till största delen av kundfordringar om 29,4 (51,9) MSEK, övriga 

fordringar om 0,0 (0,3) MSEK, förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter om 16,1 (11,0) MSEK samt likvida medel om 2,4 (7,5) MSEK. 

Minskningen av omsättningstillgångarna är mestadels hänförlig till 

det avyttrade Circuit avyttrats under 2011 samt kundfordringar sålts 

istället för belånats.  Per den 31 december 2010 var kundfordringar 

om 46 MSEK belånade.
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Eget kapital och skulder

Per den 31 december 2011 uppgick eget kapital till 125,5 (191,0) 

MSEK, långfristiga skulder till 1,1 (13,5) MSEK och kortfristiga skulder 

till 139,0 (153,4) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 31 december 2011 uppgick 

till 126,5 (191,0) MSEK fördelat på aktiekapital, 51,1 (36,5) MSEK, 

övrigt tillskjutet kapital, 342,3 (348,0) MSEK och balanserat resultat, 

inklusive årets resultat, samt övriga reserver och minoritetsandelar i 

eget kapital, 126,5 (191,0) MSEK.

Skulder
De långfristiga skulderna per den 31 december 2011 uppgick till 1,1 

(13,5) MSEK och utgjordes av långfristiga skulder till kreditinstitut 

om 0,0 (13,2) MSEK och uppskjuten skatt om 1,1 (0,3) MSEK. Av de 

långfristiga skulderna var 0,0 (13,2) MSEK räntebärande. Per den 

31 december 2011 bestod de kortfristiga skulderna av kortfristiga 

skulder till kreditinstitut om 48,5 (53,4) MSEK, leverantörsskulder om 

26,5 (23,2) MSEK, övriga kortfristiga finansiella skulder om 11,8 (5,5) 

MSEK samt övriga skulder om 13,6 (19,9) MSEK.

Av de räntebärande skulderna förfaller 53,4 MSEK till betalning 

inom ett år och 13,2 MSEK förfaller till betalning inom två till fem 

år.

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 december 

2010 till 59,0 MSEK jämfört med 55,7 MSEK per den 31 december 

2009.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under 2011 var negativt och uppgick till -5,2 

MSEK (-0,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -5,4 (-14,1) MSEK och utgörs av nettoeffekten från negativt 

kassaflöde från rörelsen, inklusive avvecklade verksamheter, om -6,3 

MSEK (-7,0) och positiv förändring i rörelsekapitalet om 0,9 MSEK 

(-7,0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 6,2 MSEK 

(7,0) och avser huvudsakligen försäljningslikvider från avyttringarna 

av Circuit (6,1 MSEK) och MediaAnalys (6,5 MSEK) samt investeringar 

i anläggningstillgångar om -6,2 MSEK (6,4). Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten avser i huvudsak upptagna lån, gjorda 

amorteringar samt likvid från nyemissionen som registrerades i juni 

2011.

Investeringar

Getupdateds bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 

uppgick under året till 0,3 (1,1) MSEK och bruttoinvesteringar i 

immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6,2 (5,7) MSEK. 

Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar 2011 och 2010 

avser i huvudsak köpta länkar, programvaror och domännamn men 

även i viss mån balanserade utvecklingskostnader. Investeringarna 

i materiella anläggningstillgångar 2011 utgörs av sedvanlig 

kontorsutrustning. Därutöver investerade Getupdated 2,6 MSEK 

för 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii Limited. 

Investeringen var inte kassaflödespåverkande.

Händelser efter senaste rapportperiodens utgång
Nya låneavtal

Bolaget ingick den 8 november 2012 ett låneavtal med Swedbank 

som långivare och Bolaget som låntagare. Avtalet omfattar en 

långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit 

om 10,0 MSEK. Lånet från Swedbank är tänkt att ersätta det befintliga 

låneavtalet hos Danske bank och den nya checkräkningskrediten 

om 10 MSEK blir tillgängliga för utnyttjande efter det att förestående 

nyemission har genomförts.  Se även avsnitt Låneavtal på sidan 71.  

Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search Ltd 

förlängning av lånet om 11,4 MSEK som nu löper till och med 

den 30 december 2013.  Se även avsnitt Låneavtal på sidan 71.   

Extra bolagstämma

En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade;

att bolagets aktiekapital skall minskas med 46.246.055,77 kronor  •
till 25.230.848,60 kronor utan indragning av aktier

att godkänna förvärv av Crystone genom apportemission  •
och genom utgivande av 151.385.092 nya aktier, varigenom 

aktiekapitalet ökas med 30.277.018,40

om kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.  •
Aktiekapitalet skall ökas med högst 45.415.526,40  kronor 

genom utgivande av högst 227.077.632 nya aktier. Bolagets 

aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, 

varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av nio (9) 

nya aktier. Teckningskursen är 0,20 kronor per ny aktie.

om en riktad nyemission om högst 55.507.867 aktier varigenom  •
aktiekapitalet kan ökas med högst 11,1 MSEK. Emissionen 

skall ske till en teckningskurs om 0,20 kronor per ny aktie. 

Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, vara de som tecknat och tilldelats aktier med 

företrädesrätt i den företrädesemissio

att genomföra om en sammanläggning av Bolagets aktier  •
(s.k. omvänd split) 1:100. Beslutet innebär att etthundra 

(100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen 

föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för 
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sammanläggningen som preliminärt beräknas bli i slutet av 

december.

om emission av 473.000 teckningsoptioner, var och en  •
berättigande till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en 

teckningskurs motsvarande 200 procent av det volymviktade 

genomsnittet av de för varje handelsdag på First North, under 

perioden från och med den 27 september 2012 till och med 

den 25 oktober 2012,  noterade betalkurserna enligt First Norths 

kurslista för aktier i Bolaget (justerat för sammanläggning). 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets 

aktiekapital med högst 9.460.000 kronor. 

till ny styrelseledamot välja advokat Magnus Hybbinette.  •
Anders Waltner lämnade styrelsen.

 Utöver ovanstående har inga väsentliga förändringar inträffat 

avseende koncernens finansiella ställning eller ställning på 

marknaden sedan utgången av den senaste delårsperioden 

januari–september 2012, för vilken delårsrapport offentliggjordes 

den 12 november 2012.

Getupdated känner inte till några offentliga, ekonomiska, 

skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 

direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller väsentligt skulle kunna 

påverka Bolagets verksamhet.

Tendenser

Getupdated bedömer att Bolagets verksamhet stabiliseras och 

utvecklas enligt plan. Hittills under 2012 har Bolaget fokuserat 

på att säkra den finansiella stabiliteten och öka den operativa 

effektiviteten. Bolaget bedömer att kostnadsmassan framgent 

kommer att vara stabil då en stor andel av kostnaderna är relativt 

fasta och förutbestämda.

Getupdated känner inte till några andra tendenser, 

osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtagande 

eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan 

på Bolagets affärsutsikter utöver vad som anges i avsnittet ”Risk-

faktorer” på sidorna 12–17 i föreliggande Prospekt.

Framtidsutsikter

Marknaden för internetmarknadsföring och hostingtjänster 

förväntas fortsätta öka. Getupdateds position i båda dessa kanaler 

är positiv för framtiden. Små och medelstora företag väntas ha ett 

behov av Getupdateds tjänster för att exponera sig på internet.

Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, 

med sina kunder och deras efterfrågan. Getupdateds starka ställning 

i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader och 

dess erbjudande av marknadsledande SEO tjänster och produkter 

gör att Getupdated kan fortsätta att leverera till ett brett spektrum 

av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att 

efterfrågan på de marknader där Getupdated är verksamt är mycket 

god.

Getupdated lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Granskningsrapport avseende årsredovisningen 
2010

I Getupdateds årsredovisning för räkenskapsår 2010 daterat 

den 15 april 2011 lämnade Bolagets dåvarande revisor en 

granskningsrapport avseende årsredvisningen för 2010 med 

avvikelser från standardutformningen. Granskningsberättelsen 

återfinns i sin helhet på sidorna 41 i årsredovisningen daterat den 

15 april 2011. I granskningsberättelsen lämnade revisorn följande 

kommentarer:

I balansräkningen per 2010-12-31 redovisas immateriella tillgångar, 

i huvudsak hänförbart till goodwill, med ett belopp om 274 MSEK. 

Styrelsen har prövat om nedskrivningsbehov föreligger genom att 

beräkna ett nyttjandevärde i enlighet med IAS 36 och har bekräftat att 

något nedskrivningsbehov inte föreligger. En sådan bedömning baseras 

till stora delar på ett antal antaganden om framtiden såsom framtida 

tillväxt, lönsamhet och kassaflöden, vilka inte är möjliga att verifiera i 

en revision då de berör framtidsinriktad information. Detta innebär 

att bolagets prognoser om framtida kassaflöden är svårbedömbara 

och om positiva kassaflöden inte skulle infrias kan detta förhållande 

komma att väsentligen påverka värdet av redovisad goodwill negativt.

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamhet 

på att likviditeten har varit ansträngd. För att stärka den finansiella 

ställningen har ett antal åtgärder vidtagits vilka framgår av 

årsredovisningen. Styrelsen har också upprättat prognoser om framtida 

kassaflöden som grund för bedömning av koncernens förmåga 

att finansiera sin framtida verksamhet. Det ligger i sakens natur att 

prognoser om framtida kassaflöden innehåller ett mått av osäkerhet 

varför det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalbehov kan komma 

att uppstå.
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Syftet med proformaredovisningen

Det förvärv av Crystone som beslutades av bolagsstämman 

den 26 oktober och som formellt sker genom aktieteckningen 

den 8 november 2012, kommer att få en direkt påverkan på 

Bolagets framtida resultat och finansiella ställning. Förvärvet 

kommer att betalas med 151 miljoner nya aktier samt en 

sannolik tilläggsköpeskilling om högst 20 MSEK. Ändamålet med 

nedanstående pro-formaredovisning är att ge en översiktlig bild 

av de finansiella effekterna som förvärvet och finansieringen härav 

skulle ha haft på koncernbalansräkning per den 30 september 

2012 respektive på koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 

2011 och per 30 september 2012. Proformaredovisningen är till sin 

natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således 

inte till att beskriva Getupdateds verkliga finansiella ställning och 

resultat om förvärvet hade skett vid nedan angivna tidpunkter.

Ändamålet med proformaredovisningen är att presentera en 

översiktlig illustration avseende hur 

periodens resultat för Getupdated för räkenskapsåret 2011 och   ■

1 januari – 30 september 2012 skulle ha kunnat se ut om förvär-

vet av Crystone samt sannolik revers för tilläggsköpeskilling hade 

genomförts per den 1 januari 2011 respektive 1 januari 2012 och

 balansräkningen per den 30 september 2012 skulle ha kunnat se  ■

ut om förvärvet av Crystone och sannolik säljarrevers för tilläggs-

köpeskilling hade ägt rum vid detta datum.

Proformaredovisningen är endast tänkt att beskriva en hypotetisk 

situation och har framtagits endast i illustrativt syfte för att 

informera och är inte avsedd att visa den finansiella ställningen eller 

periodernas resultat om ovanstående händelser inträffat vid ovan 

angivna tidpunkter. Proformaredovisningen visar inte heller finansiell 

ställning eller verksamhetens resultat vid en framtida tidpunkt. 

Investerare bör inte lägga för stor vikt vid proformaredovisningen 

vid sitt investeringsbeslut.

Grunder för proformaredovisningen

Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i reviderad finansiell 

information hämtad från Getupdateds årsredovisning

för 2011 samt ej granskad finansiell information presenterad i 

Getupdateds delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 

2012. Den finansiella informationen för Crystone för perioden före 

förvärvstidpunkten är hämtad från internt upprättade, ej av Bolagets 

revisorer granskade, räkenskaper såsom huvudböcker. 

Getupdated tillämpar redovisningsprinciper i enlighet med IFRS, 

som antagits av EU, medan Crystone tillämpar Årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Proformaredovisningen har 

upprättats i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper såsom de 

beskrivs i årsredovisningen för 2011. Redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med dem som beskrivs i 

2011 års årsredovisning. Vid upprättandet av proformaredovisningen 

har Getupdated genomfört en analys av huruvida det föreligger 

någon väsentlig skillnad mellan de redovisningsprinciper som 

Getupdated tillämpar enligt IFRS och de som Crystone tillämpar 

genom Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd. Getupdateds bedömning är att det endast eventuellt föreligger 

en väsentlig skillnad avseende intäktsredovisning och där detaljerad 

genomgång ännu ej kunnat genomföras varför en schablon 

justering genomförts med 2,0 MSEK avseende delårsperioden 2012 

samt 3,0 MSEK avseende helårsperioden 2012.

Resultaträkningen avseende räkenskapsåret 2011 för 

Domain Invest LLC  har räknats om till växelkursen 6,50 SEK/

USD som motsvarar genomsnittskursen tillämpad i Getupdateds 

årsredovisning för 2011. Resultaträkningen avseende delårsperioden 

1 januari – 30 september 2012 för Getupdated har räknats om 

till växelkursen 6,57 SEK/USD som motsvarar genomsnittskursen 

tillämpad i Getupdateds delårsrapport för tredje kvartalet 2012.

Proformajusteringar har gjorts för att reflektera påverkan 

från förvärvet av Crystone samt sannolik säljarrevers för 

tilläggsköpeskilling. 

Proformaredovisningen har upprättats med antagandet att 

Apportemissionen uppgår till 30 MSEK baserat på erläggandet av 
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151 miljoner nya aktier till en kurs 0,20 SEK per aktier baserat på 

börskursen per 22 oktober 2012. Proformaredovisningen har även 

upprättats med antagandet att det bedöms som sannolikt att icke 

räntbärande tilläggsköpeskillingar utgår med 20 MSEK.  

Vidare tas ingen hänsyn till synergieffekter eller integrationskostnader 

i proformaredovisningen.

Proformajusteringar
Kapitalstruktur

Förvärvet av Crystone finansierades genom utgivande av 151 

miljoner nya aktier samt sannolika säljarreverser för tilläggsköpe-

skillingar om 20 MSEK, varför justering görs proformabalansräkningen 

för motsvarande datum. 

Apportemissionen ökar Bolagets egna kapital med cirka 30 

MSEK, beräknat på en börskurs om 0,20 SEK enligt ovan. Inga 

emissionskostnader för apportemissionen beräknas utgå.

Förvärvsanalyser

En förvärvsbalansräkning kommer att upprättas vid 

förvärvstidpunkten för Crystone, det vill säga när aktieteckning 

sker omkring den 8 november 2012. Vid upprättande av 

förvärvsbalansräkning har förvärvade identifierbara tillgångar och 

övertagna skulder värderats till verkligt värde. Skillnaden mellan 

köpeskillingen och förvärvade nettotillgångar, upptagna till verkligt 

värde, resulterar i en restpost som redovisas som goodwill. Mot 

bakgrund av att förvärvet av genomförts vid aktieteckningen 

den 8 november 2012 har det ej har varit möjligt att slutgiltigt 

fastställa och analysera verkligt värde på förvärvade identifierbara 

tillgångar och övertagna skulder vid upprättande av denna 

proformaredovisningen. I den förvärvsanalys som kommer att 

genomföras per tillträdesdagen kommer materiella och eventuella 

immateriella tillgångar att identifieras och värderas, vilket kan 

påverka resultatet i form av avskrivningar.

Eliminering interna mellanhavanden

Den försäljning, inköp samt fordringar och skulder som finns mellan 

Getupdated och Crystone elimineras. Total försäljning och inköp 

uppgår till 10,0 MSEK för delårsperioden 2012 samt till 16,9 MSEK 

för helåret 2011.

Ränte- och emissionskostnader

Eftersom sannolika säljarreverserna för tilläggsköpeskillingar 

är räntefria inkluderar proforma resultaträkningarna inga 

räntekostnader. 

Den antagna apportemissionslikviden om 30 MSEK 

uppskattas inte omfatta några materiella emissionskostander 

varför inga emissionskostnader  reducerats från eget kapital. De 

förvärvsrelaterade transaktionskostnader som finns för Crystone, 

inklusive sådana som kostnadsförts i resultaträkningarna, uppgår 

till cirka 0,3 MSEK.

Köpeskilling
Den preliminära köpeskillingen består av 151 385 092 aktier samt 

en tilläggsköpeskilling som ska erläggas första kvaralet 2013 

baserat på kassaflödet i Crystone sista kvartalet 2012 och en 

tilläggsköpeskilling om 10 MSEK som skall erläggas om Crystones 

EBITDA överstiger 15 MSEK. Styrelsen bedömer det sannolikt att 

båda tilläggsköpeskillingarna faller ut. 

Skillnaden mellan den slutliga och preliminära köpeskillingen 

kommer att justeras mot säljarreversen. I proformabalansräkningen 

uppgår köpeskillingen till 50 MSEK, där 20 MSEK skuldförts som 

skuld till säljarna och resterande 30 MSEK ökat eget kapital genom 

den apportemission som genomförs.

Intäktsredovisning
Getupdated har genomfört en analys av huruvida det föreligger 

någon väsentlig skillnad mellan de redovisningsprinciper som 

Getupdated tillämpar enligt IFRS och de som Crystone tillämpar,  

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Getupdateds bedömning är att det endast eventuellt föreligger 

en väsentlig skillnad avseende intäktsredovisning och där 

detaljerad genomgång ännu ej kunnat genomföras varför en 

justering genomförts med vilket uppskattats till 2,0 MSEK för nio 

månadersperioden 2012 samt 3,0 MSEK för år 2011.

Resultatandel i Servage
Crystone förvärvade under 2012 18 procent i det NGM noterade 

hosting företaget Servage. I proforman för 2012 tas 18 procent av 

resultatet i Servage upp som en resultatandel med 0,4 MSEK. Eftersom 

förvärvet skedde 2012 görs ingen justering av resultatandelen 2011. 

Servage har ej offentliggjort sin rapport för tredje kvartalet 2012 

varför siffror till och med andra kvartalet andvänds.
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 Getupdated 1)
Crystone 

Koncenen 2) Justeringar 3) Elimineringar 4) Proforma

Nettoomsättning 111,9 35,1 -2,0 a) -10,0 e) 135,1

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - - - - -

Övriga rörelseintäkter 1,5 - - - 1,5

Summa rörelsens intäkter 113,4 35,1 -2,0 a) -10,0 136,6

Övriga externa kostnader -58,5 -14,8 -0,3 b) 10,0 e) -63,6

Personalkostnader -47,4 -7,6 - - -55,0

Av- och nedskrivningar -3,3 -2,2 - - -5,5

Övriga rörelsekostnader - - - - -

Summa rörelsekostnader, netto -109,2 -24,5 -0,3 10,0 -124,1

Rörelseresultat 4,2 10,6 -2,3 - 12,5

Resultat från intressebolag - - 0,4 c) - 0,4

Finansiella intäkter - 0,0 - - 0,0

Finansiella kostnader -8,8 -0,8 - - -9,7

Resultat före skatt -4,6 9,8 -1,9 - 3,3

Skatt på periodens resultat 2,3 -2,6 0,5 d) - 0,2

Periodens resultat -2,3 7,2 -1,4 - 3,5

Proforma Resultaträkning 1 januari - 30 september 2012

1) Baserad på av ej av Bolagets revisorer granskad delårsrapport 30 september 2012.
2)  Baserad på Crystones interna, ej av Bolagets revisorer granskade, koncernredovisning för perioden 1 januari till 30 september 2012, där den amerikanska verksamheten om-
räknats till SEK med en dollarkurs om 6,57.
3) Justeringar 
- a) Justering avseende intäkter där intäktsredovisningen inte överensstämmer med IFRS. Total justering på omsättningen respektive rörelseresultat uppgår till 2,0 miljoner kronor 
och 2,0 miljoner kronor.
- b) Transaktionskostnader uppgår till 0,3 MSEK (ej skattemässigt avdragsgilla) för Getupdateds förvärv av Crystone.
- c) 18 procent av resultatet i Crystones intressebolag Servage. Då Servage inte offentliggjort sin rapport för tredje kvartalet 2012 har andra kvartalets siffror använts.
- d) Justering avseende skatteeffekter av alla resultatjusteringar är beräknade till 26,3%.
4) Elimineringar
- e) Eliminering av internförsäljning mellan Getupdated och Crystone med 10,0 MSEK

.



PROFORMAREDOVISNING 57

 Getupdated 1)
Crystone 

Koncenen 2) Justeringar 3) Elimineringar 4) Proforma

Anläggningstillgångar

Goodwill 199,3 - - 50,3 f ) 249,6

Övriga immateriella anläggningstillgångar 10,7 8,6 - - 19,4

Materiella anläggningstillgångar 2,3 5,0 - - 7,3

Finansiella anläggningstillgångar 8,2 4,3 51,2 a) e) -50,3 g) 13,4

Summa anläggningstillgångar 220,7 17,9 51,2 - 289,8

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 30,4 14,8 - -6,5 h) 38,7

Övriga fordringar 27,9 5,9 - -1,3 h) 32,4

Likvida medel 0,6 0,2 - - 0,8

Summa omsättningstillgångar 58,9 20,9 - -7,9 71,9

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,2 - - - 0,2

SUMMA TILLGÅNGAR 279,8 38,8 51,2 -7,9 361,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 141,8 0,1 28,9 a) e) - 170,8

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut - - - - -

Övriga långfristiga skulder 1,3 0,5 10,0 - 11,8

Summa långfristiga skulder 1,3 0,5 10,0 b) - 11,8

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 34,5 14,7 - - 49,1

Övriga kortfristiga finansiella skulder 22,5 - - - 22,5

Leverantörsskulder 25,7 5,9 0,3 d) -6,5 h) 25,4

Övriga skulder 52,7 17,6 12,0 b), c) -1,3 h) 80,9

Summa kortfristiga skulder 135,4 38,2 12,3 -7,9 178,0

Summa skulder 136,6 38,7 22,3 -7,9 189,7

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 1,3 - - - 1,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 279,8 38,8 51,2 -7,9 361,9

1) Ej reviderad finansiell information som hämtats från Getupdateds delårsrapport för tredje kvartalet 2012.
2) Baserat på Crystones, ej av Bolagets revisorer granskade, koncernkonsolidering.
3) Justeringar:
- a) förvärv av aktier i Crystone för 50,3 MSEK och 0,5 MSEK i skattefordran kopplad till justering av intäktsredovisning enligt not c.
- b) Ökning av långfristiga ock kortfristiga skulder till följd av förvärvet och sannolika säljarreverser med 10 MSEK vardera
- c) Justering avseende intäkter där intäktsredovisning inte överensstämmer med IFRS. För att åskådliggöra effekterna av den justerade redovisningsprincipen har en kortfristig 
skuld uppgående till 2,0 MSEK inkluderats i proforma, skulden justeras mot eget kapital, netto skatteeffekten om 26,3%. 
d) Kommande transaktionskostnader justeras med 0,3 MSEK
e) 18 procent av resultatet i intressebolaget Servage vilket uppgår till 0,4 MSEK
4) Elimineringar
- f ) Förvärvsanalysen kommer att upprättas per den 15 november 2012. Samtliga övervärden, 50,3 MSEK, kommer därav att redovisas som goodwill tills dess att förvärvsanalysen 
är genomförd. 
-  g) Värdet av de förvärvade aktierna 50,3 MSEK elimineras.
-  h) Eliminering av skulder och fordringar mellan Getupdated och Crystone

Proforma Balansräkning 30 september 2012
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  Getupdated 1)
Crystone 

Koncenen 2) Justeringar 3) Elimineringar 4) Proforma

Nettoomsättning 160,6 53,9 -3,0 a) -16,9 d) 194,5

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning 0,4 - - - 0,4

Övriga rörelseintäkter 2,0 0,3 - - 2,3

Summa rörelsens intäkter 162,9 54,2 -3,0 a) b) -16,9 197,2

Övriga externa kostnader -84,6 -28,9 -0,3 16,9 -96,8

Personalkostnader -63,8 -10,7 - - -74,6

Av- och nedskrivningar -4,1 -2,3 - - -6,4

Övriga rörelsekostnader -1,8 - - - -1,8

Summa rörelsekostnader, netto -154,3 -41,9 -0,3 16,9 d) -179,5

Rörelseresultat 8,7 12,3 -3,3 - 17,7

Resultat från intressebolag - - - - -

Finansiella intäkter 0,4 - - - 0,4

Finansiella kostnader -14,4 -1,5 - - -15,9

Resultat före skatt -5,3 10,8 -3,3 - 2,2

Skatt på periodens resultat 0,1 -2,2 0,8 c) - -1,3

Periodens resultat -5,3 8,7 -2,5 - 0,9

Proforma Resultaträkning 2011

1) Baserad på reviderad årsredovisning 2011
2)  Baserad på Crystones interna, ej av Bolagets revisorer granskade, koncernredovisning för perioden 1 januari till 31 december 2012, där den amerikanska verksamheten om-
räknats till SEK med en dollarkurs om 6,84.
3) Justeringar 
- a) Justering avseende intäkter där intäktsredovisningen inte överensstämmer med IFRS. Total justering på omsättningen respektive rörelseresultat uppgår till -3,0 MSEK och -3,0 
MSEK.
- b) Transaktionskostnader uppgår till 0,3 MSEK (ej skattemässigt avdragsgilla) för Getupdateds förvärv av Crystone.
- c) Justering avseende skatteeffekter av alla resultatjusteringar är beräknade till 26,3%.
4) Elimineringar
- d) Elimineringar av internförsäljning mellan Getupdated och Crystone med 16,9 MSEK
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REVISORERNAS RAppORT AVSEENDE  
pROFORMAREDOVISNINGEN

Till styrelsen i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 54-58 i Getupdated Internet Marketing AB (publ) prospekt daterat den

13 november 2012.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur Getupdateds förvärv av Crystone skulle ha kunnat påverka 

resultaträkningen för koncernen för räkenskapsåret 2011 respektive 1 januari – 30 september 2012 och balansräkningen för koncernen per 

den 30 september 2012.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna 

något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information 

som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk 

finansiell information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FAR:s rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete, vilket inte innefattade en 

oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 

informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med 

företagsledningen. 

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte 

absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidorna 54-58 och att 

dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande

Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på sidorna 54-58 och att dessa 

grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 13 november  2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,

Ulf Hartell Borgstrand

Auktoriserad revisor
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Finansiell ställning och kapitalstruktur

Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2012 

till 141,9 MSEK. Bolaget hade vid samma tidpunkt kortfristiga 

räntebärande skulder om 57,0 MSEK.  

Tabellen till nedan illustrerar eget kapital och skuldsättning i 

Getupdated-koncernen per den 30 september 2012. Med kort-

fristiga skulder avses skulder som förfaller inom ett år. Säkerhet för 

kort- och långfristiga skulder utgörs av företagsinteckningar och 

pantsatta dotterbolagsaktier.

Getupdateds nettoskuldsättning (räntebärande skulder minskat 

med likvida medel) uppgick per den 30 september 2012 till 56,4 

MSEK, varav likvida tillgångar representerade 0,6 MSEK. Därutöver 

uppgick de kortfristiga räntebärande skulderna till 57,0 MSEK 

(varav 34,5 MSEK utgjordes av kortfristiga skulder till kreditinstitut 

och 22,5 MSEK utgjordes av övriga kortfristiga finansiella skulder). 

Övriga kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder om 25,7 

MSEK samt övriga skulder om 52,7 MSEK, varav 33,2 MSEK utgörs 

av förutbetalda intäkter, 3,0 MSEK utgörs av skatteskulder samt 16,4 

MSEK utgör övriga skulder.

Bolaget har för närvarande inget ytterligare lånebehov. Bolaget 

strävar efter att reducera räntebärande skulder. I en situation där 

ytterligare kapital skulle behövas kommer styrelsen emellertid att 

överväga ett flertal möjligheter, där en är att se över möjligheterna 

till en kompletterande kreditfacilitet (se vidare nedan under 

”Rörelsekapital”).

Bolagets soliditet uppgick per den 30 september 2012 till  

64 procent baserat på ett eget kapital om 141,9 MSEK och en 

balansomslutning om 223,0 MSEK.

Under fjärde kvartalet 2012 har Getupdated erhållit nya lån om 

25 MSEK från ny kreditgivare vilka är tänkta att re-finansiera lånen 

hos Danske Bank, se även avsnitt "Låneavtal" på sidan 71. Bolaget 

har även upptagit lån om 5 MSEK från bolagets verkställande 

direktör.

Rörelsekapital

Styrelsen för Getupdated bedömer att befintligt rörelsekapital inte 

är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv 

månaderna. Underskottet, under förutsättning att Bolaget följer den 

plan som utarbetats för resterande del av 2012 och 2013, beräknas 

uppgå till cirka  45 MSEK och uppstår i december 2012. Underskottet 

är framförallt en konsekvens av att Bolaget har en alltför kostsam 

finansiering i form av krediter med hög ränta. Styrelsen har dock 

gjort bedömningen att rörelsen framöver kommer att generera ett 

positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fortsättningen driva 

koncernen med internt genererade medel.

EGET KApITAL, SKULDER OCH ANNAN  
FINANSIELL INFORMATION

Eget kapital och skuldsättning, MSEK 2012-09-30

Kortfristiga skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet 34 458

Blancokrediter 102 188

Summa kortfristiga skulder 136 646

Långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Blancokrediter 1 278

Summa kortfristiga skulder 1 278

Eget kapital

Aktiekapital 71 477

Övrigt tillskjutet kapital 342 418

Reserver -26 533

Balanserat resultat -245 443

Minoritetsintresse -

Summa eget kapital 141 919

Nettoskuldsättning, MSEK 2012 -09-30

Kassa och bank 597

Likvida medel -

Lätt realiserbara värdepapper -

Summa likviditet 597

Kortfristiga räntebärande fordringar -

Kortfristiga finansiella skulder 56 996

Kortfristig del av långfristiga skulder -

Andra kortfristiga räntebärande skulder -

Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 56 996

Netto kortfristig skuldsättningar (I-E-D) 56 399

Långfristiga finansiella skulder -

Finansiell leasing -

Andra långfristiga räntebärande skulder -

Långfristiga räntebärande skuldsättning (K+L+M) -

Nettoskuldsättning (J+N) 56 399
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Styrelsens plan för att anskaffa tillräckligt med rörelsekapital 

för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna är 

förestående nyemission. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 

43 MSEK efter emissionskostnader. Emissionslikviden beräknas vara 

Bolaget tillhanda i december 2012. Emissionslikviden ska användas 

till att reducera kortfristiga krediter om 35 MSEK. Åke Eriksson, privat 

och genom bolag, kommer vidare att kvitta 15 MSEK av sin andel 

i Företrädesemissionen mot fordringar som Åke Eriksson, privat 

och genom bolag, har gentemot Getupdated. Amorteringen av 

räntebärande skulder kommer att leda till lägre räntekostnader 

framöver, vilket tillsammans med ett positivt kassaflöde för 2013 och 

förvärvet av kassaflödespositiva Crystone bedöms täcka det aktuella 

rörelsekapitalbehovet under de kommande tolv månaderna.  

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser avseende 75 procent 

av Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen dock inte 

genomförs i sin helhet enligt plan och om Bolaget i en sådan situation 

inte kan erhålla en kompletterande kreditfacilitet kan det innebära 

att Bolaget inte klarar av att fullfölja sina betalningsåtaganden 

mot kreditinstitut, vilket kan innebära att Getupdated undersöker 

förutsättningarna till att genomföra ytterligare en nyemission, 

tvingas dra ned på verksamheten genom att säga upp personal, 

avyttra dotterbolag, avbryta satsningar på att etablera verksamheten 

på nya marknader eller på annat sätt minska Bolagets kostnader.

Investeringar

För en beskrivning av Getupdateds huvudsakliga investeringar 

under de tre senaste räkenskapsåren samt under januari–september 

2012, se avsnitten ”Investeringar” i sektionen ”Kommentarer till den 

finansiella utvecklingen” på sidorna 48–52. Inga investeringar har 

gjorts under perioden från den 30 september 2012 fram till dagen 

för offentliggörandet av detta Prospekt.

I början av 2012 investerade Getupdated i 25 procent av aktierna 

i resesiten Travelspec Limited. Bolaget har en option på att förvärva 

upp till 51 procent av aktierna. Den långsiktiga planen är att 

förvärva Travelspec Limited fullt ut för att integreras i Getupdated-

koncernen. Den inledande transaktionen baseras på att Getupdated 

tillhandahåller marknadsförings-tjänster. Förvärvet fullföljs förutsatt 

att Travelspec Limited uppnår vissa finansiella mål och då till en 

förutbestämd värdering.

Utöver slutförandet av investeringen i Travelspec Limited har 

Getupdated inga pågående investeringar eller gjort några klara 

åtaganden avseende större framtida investeringar.

Skattesituation

Per den 31 december 2011 beräknas Bolagets outnyttjade 

underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej 

redovisats uppgå till cirka 189 MSEK. Det skattemässiga värdet av 

underskottsavdragen beräknas uppgå till cirka 50 MSEK.

Valutaexponeringar

Getupdateds redovisning upprättas i svenska kronor och Bolaget 

har sin verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland ,Italien 

och USA. Därmed erhåller Bolaget intäkter och det uppkommer 

rörelsekostnader i flera valutor. Tillgångar, skulder, intäkter och 

kostnader i utländsk valuta ger upphov till valutaexponeringar. 

En försvagning av den svenska kronan mot andra valutor ökar 

tillgångar, skulder, intäkter och resultat, medan en förstärkning 

av den svenska kronan mot andra valutor minskar dessa poster. 

Genom Just Searchs verksamhet i Storbritannien är Bolaget utsatt 

för växelkursförändringar mellan SEK och GBP Genom de franska, 

irländska och italienska verksamheterna är Bolaget också i viss 

utsträckning exponerad mot växelkursförändringar i EUR samt efter 

förvärvet av Crystone också mot förändringar i USD.

Placeringspolicy

Bolaget genomför kortfristiga placeringar i enlighet med Bolagets 

finanspolicy, enligt vilken likviditet definieras som de likvida medel 

som behövs för att klara Bolagets kommersiella åtaganden. All 

annan likviditet definieras som överskottslikviditet.
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AKTIEN, AKTIEKApITAL OCH 
äGARSTRUKTUR

Aktien och aktiekapital

Aktierna i Getupdated har emitterats i enlighet med svensk rätt och 

ägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt 

vid nyteckning av aktie med mera regleras dels av Bolagets 

bolagsordning som framgår av sidan 70 i Prospektet, dels av 

aktiebolagslagen (2005:551) och kan endast ändras i enlighet med 

aktiebolagslagen (2005:551). Getupdateds aktier är denominerade 

i svenska kronor.

Vid bolagsstämma medför varje aktie i Getupdated en 

röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan 

begränsning. Varje aktie medför lika rätt till utdelning samt till 

eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna är ej föremål för några 

överlåtelsebegränsningar. Vid nyemission har befintliga aktieägare 

företrädesrätt till nyemitterade aktier i enlighet med vad som 

föreskrivs i aktiebolagslagen.

Aktierna i Getupdated är inte föremål för bestämmelser om 

inlösen eller konvertering. Vidare är aktierna inte, och har heller 

inte varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 

inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit 

offentliga uppköpserbjudanden ifråga om emittentens aktier under 

det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Enligt Getupdateds bolagsordning, fastställd av extra 

bolagsstämma den 26 okotber 2012, ska det emitterade aktie-

kapitalet vara lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK. 

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 0001). 
I november 2011 genomförde Getupdated en nyemission 

om 36 044 069 aktier, varför antalet aktier vid registreringen 

i januari 2011 ökade från 90 110 174 till 126 154 243. Per 

den 30 september 2012 har Getupdated 126 154 243 

utestående aktier, motsvarande ett aktiekapital om cirka  

71 476 904 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Vid fullteckning av 

förestående nyemission  kommer Bolagets aktiekapital att uppgå 

till cirka 100 923 393 SEK,  fördelat på 504 616 967 aktier, envar med 

ett kvotvärde om cirka 0,20 SEK (se tabell på följande sida).

De nyemitterade aktierna förväntas bli föremål för handel på 

First North efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, 

vilket förväntas ske i slutet på december 2012.

Ägarstruktur

Getupdated hade  2 320 aktieägare per den 26 oktober 2012. 

Bolagets största aktieägare framgår av tabellen nedan.

Aktieägare per den 26 oktober 2012

Ägare Antal aktier Innehav, %

Åke Eriksson 48 157 133 38%

Bäverbäcken Förvaltning AB 10 093 945 8%

Paul Yates 8 776 739 7%

YGDRASIL AB (Erik Penser) 7 264 993 6%

Robur Försäkring 5 710 673 5%

Urban Johansson 5 200 000 4%

Nordea Life & Pensions 4 663 491 4%

Erik Penser Bankaktiebolag 4 283 820 3%

Revert AB 4 173 910 3%

Avanza Pension,  
Försäkringsaktiebolaget 3 519 3693.9 3 143 660 2%

Övriga aktieägare 24 685 879 20%

Total per 9 februari, 2012 126 154 243 100%

Utestående teckningsoptioner

Den extra bolagsstämman 26 oktober 2012 beslutade att emittera 

47 300 000 teckningsoptioner (före sammanläggning) till anställda 

och ledande befattningshavare inom Getupdated  koncernen. 

Teckningsoptionerna omfattar rätt att teckna högst 47 300 000 nya 

aktier (se tabell nedan), vilket skulle  innebära en utspädning om 7,8 

procent om samtliga teckningsoptioner  utnyttjades, beräknat efter 

full teckning av förestående nyemission. Bolaget  skulle därmed 

tillföras cirka 18,9 MSEK . I övrigt har Getupdated inte emitterat  

några optionsrätter eller konvertibla skuldebrev.

 

Utestående teckningsoptioner

Beslutsdatum Antal optioner
Berättigande  

till antal aktier
Ökning av  

aktiekapitalet Teckningsperiod Teckningskurs, SEK

2012-10-26 47 300 000 47 300 300 9 460 060 1 juni 2015 - 15 juni 2015* 0,40

1) Beslutad av bolagsstämman den 26 oktober 2012 men har ännu ej registrerats.
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Bemyndigande

För närvarande finns inget bemyndigande för styrelsen att besluta

om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla 

skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen för Getupdated känner till, föreligger inte några 

aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av 

Getupdateds aktieägare som syftar till gemensamt inflytande 

över Bolaget. Såvitt styrelsen för Getupdated känner till finns inga 

överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att 

leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Handelsplats och kursutveckling

Getupdated-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på First North och 

har kortnamnet GIM. Per den 30 september 2012 var aktiekursen 

0,20 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 56 MSEK. Omsättningen 

fram till 30 september 2012 uppgick i genomsnitt till cirka 84 000 

aktier per dag, motsvarande ett värde av i genomsnitt 41 000 SEK. 

Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för Getupdated-aktien 

under perioden januari 2011 till september 2012 jämfört med OMX 

Stockholm PI under samma period.

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa 

samma regler som börsnoterade bolag. First North följer istället 

ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre 

bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas 

på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett 

 År Händelse
Förändring  

antalet aktier
Totalt  

antal aktier

Förändring  
av aktie- 

kapital, (SEK)
Totalt aktie 

kapital, (SEK)
Kvot- 

värde (SEK)

2007 Apportemission 83 731 846 1 174 604 984 474 447 6 655 620 0,0057

2007 Apportemission 1 511 379 1 176 116 363 8 564 6 664 184 0,0057

2007 Nyemission, kvittning 70 000 000 1 246 116 363 396 638 7 060 822 0,0057

2007 Apportemission 46 875 030 1 292 991 393 265 606 7 326 428 0,0057

2007 Apportemission 28 153 800 1 321 145 193 159 527 7 485 955 0,0057

2007 Nyemission 15 883 488 1 337 028 681 90 000 7 575 955 0,0057

2007 Apportemission 4 984 000 1 342 012 681 28 240 7 604 195 0,0057

2007 Apportemission 5 604 900 1 347 617 581 31 759 7 635 954 0,0057

2007 Nyemission 300 119 874 1 647 737 455 1 700 558 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission, korrigering 49 1 647 737 504 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission 35 383 296 1 683 120 800 200 491 9 537 003 0,0057

2007 Sammanläggning 1:100 –1 666 289 592 16 831 208 9 537 003 0,5666

2007 Nyemission, kvittning 169 082 17 000 290 95 806 9 632 809 0,5666

2007 Apportemission 3 474 17 003 764 1 969 9 634 778 0,5666

2007 Apportemission 1 090 307 18 094 071 617 796 10 252 574 0,5666

2007 Apportemission 340 236 18 434 307 192 787 10 445 361 0,5666

2007 Apportemission 588 242 19 022 549 333 313 10 778 674 0,5666

2007 Apportemission 13 048 19 035 597 7 394 10 786 068 0,5666

2007 Apportemission 1 132 759 20 168 356 641 851 11 427 919 0,5666

2008 Nyemission, kvittning 175 000 20 343 356 99 160 11 527 078 0,5666

2008 Nyemission, kvittning 6 781 118 27 124 475 3 842 359 15 369 437 0,5666

2008 Kvittningsemission 354 889 27 479 364 201 089 15 570 527 0,5666

2008 Kvittningsemission 146 713 27 626 077 83 131 15 653 658 0,5666

2008 Kvittningsemission 383 141 28 009 217 215 945 15 869 603 0,5666

2009 Nyemission, kvittning 28 009 217 56 018 434 15 869 603 31 739 206 0,5666

2009 Kvittningsemission 8 345 976 64 364 410 4 728 603 36 467 809 0,5666

2011 Nyemission 25 745 764 90 110 174 14 587 123 51 054 932 0,5666

2012 Nyemission 36 044 069 126 154 243 20 421 972 71 476 904 0,5666

 Förestående förändringar under förutsättning av Nyemissionens fulltecknande och registreringar hos Bolagsverket

2012 Förestående minskning av aktiekapitalet* 0 126 154 243 -46 246 056 25 230 848 0,20

2012 Förestående apportemission av 151 385 092 aktier* 151 385 092 277 539 335 30 277 018 55 507 867 0,20

2012 Förestående kontant företrädesemission av 227 077 632 aktier 227 077 632 504 616 967 45 415 526 100 923 393 0,20

2012 Förestående kontant riktademission av 55 507 966 aktier 55 507 966 560 124 933 11 101 593 112 024 986 0,20

2012 Förestående sammanläggning 1:100* 5 601 249 112 024 986 20,00

* Aktiekapitalminskningen, apportemissionen samt sammanläggningen är beslutad på bolagstämma den 26 oktober 2012 men inte registrerad hos Bolagsverket.
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börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har 

en Certified Adviser med uppgift att övervaka att Bolaget lever upp 

till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och 

investerare.

Likviditetsgaranti

Getupdated har ingått avtal om likviditetsgaranti med Erik 

Penser Bankaktiebolag. Åtagandet innebär i huvudsak att likvidi-

tetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser i minst en 

post på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan 

köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är 

att främja likviditeten i Bolagets aktie.

Utdelningspolicy 
Getupdated verkar i en marknad som präglas av kraftig tillväxt och 

snabb förändring. Getupdateds styrelse har ambitionen att Bolaget 

ska fortsätta att växa och utvecklas till en av de största aktörerna i 

denna dynamiska miljö. De finansiella resurserna ska i första hand 

utnyttjas för att fortsätta utvecklingen av företaget. Mot bakgrund 

av detta förväntas ingen utdelning lämnas under de närmaste 

åren.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalning 

ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är 

registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den 

avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman. 

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie 

genom försorg av Euroclear, men kan också avse annat än kontant 

betalning. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning 

kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast 

genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller 

hela beloppet Bolaget. Det föreligger inte några restriktioner eller 

särskilda förfaranden för utdelning för aktieägare bosatta utanför 

Sverige.

De nya aktier som emitteras i samband med nyemissionen 

medför samma rättigheter som befintliga aktier i Getupdated. 

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att 

aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Övrig information

Getupdated är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitterats 

enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden med 

adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och dess 

aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810. Aktieägarna 

erhåller inte några fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med 

aktierna sker på elektronisk väg genom behöriga banker och andra 

värdepappersförvaltare.

De nya aktier som emitteras i samband med nyemissionen 

omfattas inte av något åtagande som inskränker rätten att sälja, 

överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktierna. Såvitt 

styrelsen för Getupdated känner till omfattas inte heller någon 

av aktieägarna i Getupdated av något liknande åtagande om 

överlåtelsebegränsning.

Getupdateds aktiekursutveckling jämfört med OMX Stockholm PI under perioden 1 januari 2011 – 30 september 2012
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Åke Eriksson, Styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2005. Ordförande sedan november 2009
Född: 1947
Entreprenör och universitetsutbildad högstadielärare
Erfarenhet: Åke Eriksson är egen företagare sedan 27 år och har god kunskap om företagsledning. Han har varit enga-
gerad i Bolaget sedan 2002.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Vattenormen AB och Crystone Holding AB, styrelseledamot i Åke Eriksson Bil 
Aktiebolag, Crystone AB, The interactive circuit in Stockholm AB, Cross Communication Holding AB, Cross Communication 
Improve AB, Ryce Holding AB, Getupdated Sverige AB, Optiwords AB och Getupdated Personal AB.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Sjöleden Kyrkesund AB, 
SolarPlexus Management Europe AB, Fastighetsaktiebolaget Hamnverken, Interevent Stockholm AB, 
O.E. Management AB, Vattenormen Fastighetsförvaltning AB, Trive AB och MediaAnalys Trisodium AB. 
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: 48 157 133 aktier (privat och via bolag).

STyRELSE

Paul Cheetham, Ledamot [och konsult]

Invald i styrelsen: 2009
Född: 1978
Fellow Certified Chartered Accountant (FCCA)
Erfarenhet: Paul Cheetham är finansdirektör i Just Search Limited sedan 2007.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och finanschef i Just Search Limited, styrelseledamot och verkställande direktör i 
Sedulo Group Limited, styrelseledamot i Sedulo Manchester Ltd.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Leadz Online Ltd och Zuzu Couture Ltd.
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: 250 825 aktier.

Magnus Hybbinette, Ledamot
Invald i styrelsen: 2012
Född: 1950
Advokat och delägare i Advokatfirman Hybbinette AB
Erfarenhet: Magnus Hybbinette är advokat 30 ars erfarenhet som affarsadvokat och chefsjurist samt av 
styrelseuppdrag.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i  Maramet Aktiebolag och Content Management samt styrelseledamot i 
Bostadsrättsföreningen Karlavägen 85.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Advokat
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: –
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: –

Urban Johansson, Ledamot, verkställande direktör och koncernchef
Invald i styrelsen: 2012. 
Född: 1962
Erfarenhet: Urban har under de senaste 25 åren haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i 
ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Hans främsta 
uppgift inom Getupdated blir att utveckla bolagets position som helhetsleverantör av integrerad internetmarknads-
föring, med ambitionen att bli den ledande aktören som one-stop-shop för innovativa onlinetjänster.

Övriga uppdrag:  Styrelseuppdrag i dotterbolag i Getupdated-koncernen, Transticket AB, Sport Camp Scandinavia 
AB, Mopedo AB, Emergenta AB, Jobcamp AB, Sportscamp Holding AB

Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -
 Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: 5 200 000 aktier
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISOR

Urban Johansson, verkställande direktör

Urban Johansson, verkställande direktör och koncernchef

Anställd sedan: 2012

Född: 1962

Erfarenhet:  Se beskrivning under Styrelse.

Övriga uppdrag:  Se beskrivning under Styrelse.

Uppdrag under de senaste fem åren:  Se beskrivning under Styrelse.

Aktieinnehav i Getupdated: Se beskrivning under Styrelse.

Övrig information kring styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 2012. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 

under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål 

eller förbjudits av domstol att ingå i en emittents förvaltnings-, 

lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande 

funktioner hos en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare har varit inblandad i konkurs, konkursförvaltning 

eller likvidation under de senaste fem åren. Det har under de 

fem senaste åren inte heller funnits några anklagelser och/eller 

sanktioner från myndighet eller yrkessammanslutning mot 

någon av dessa personer. Ingen styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare har några familjeband eller andra närstående 

relationer till någon annan i Bolagets styrelse eller ledning eller 

har något intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 

nås via Bolagets adress, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, 

med telefonnummer 08-410 96 100.

Revisor

Vald revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-

6740. Adressen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är 

Torsgatan 21, 113 21 Stockholm 

Huvudansvarig revisor: Ulf Hartell Borgstrand, född 1960.

Ordinarie revisor i Getupdated sedan november 2011. Ulf Hartell 

Borgstrand är auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Bolagets nuvarande revisor valdes vid extra bolagsstämma 

den 10 november 2011. Anledningen till bytet var att bolaget 

ville minska revisionskostnaderna. Tidigare revisorer som reviderat 

räkenskapsåren 2008–2010 var Ernst & Young, med Björn Grundvall 

som huvudansvarig revisor. Björn Grundvall, född 1955, är 

auktoriserad revisor och medlem i FAR.
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äGAR - OCH BOLAGSSTyRNING

Lagstiftning och bolagsordning

Getupdated tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och 

rekommendationer som följer av Bolagets listning på marknads-

platsen First North. Dessutom följer Getupdated de bestämmelser 

som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen framgår 

i sin helhet på sidan 70.

Svensk kod för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska 

företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM 

Equity. Getupdated är listat på First North och är därmed inte 

skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emellertid en viktig del 

av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och Bolaget följer Kodens 

regler i väsentliga delar avseende styrelsearbetet. För det fall Koden 

blir bindande för Getupdated kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämman

Årsstämman i Getupdated hålls i Stockholm under första halvåret 

varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns tillgängliga på 

Bolagets webbplats.

Årsstämman 2012

Årsstämman den 11 juni 2012 omvalde styrelseledamöterna 

Åke Eriksson, Anders Waltner och Paul Cheetham samt nyval av 

verkställande direktören Urban Johansson. Årsstämman beslutade 

om principer för utseende av valberedning samt antog riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare.

Extra bolagsstämma 2012

Vid extra bolagsstämma den 26 november 2012 nyvaldes advokat  

Magnus Hybbinette till styrelseledamot som efterträdare för Anders 

Waltner som avgick ut styrelsen. Den extra bolagsstämman beslutade 

även om ett optionsprogram, firmaändring, en sammanläggning 

samt om förestående nyemission som beskrivs i detta Prospekt.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största 

aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara 

sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. 

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa 

företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och 

baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. 

Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap 

av representant för någon av de tre största aktieägarna, efter 

offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna 

ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan 

aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna 

ska erbjudas plats i bolagets valberedning istället. Marginella 

förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant 

i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en 

ny representant. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande 

frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman

2. Styrelsearvoden

3. Val av styrelseledamöter och ordförande

4. Val av revisorer samt arvoden till dessa

5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av av 

valberedning 

Valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för 

skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Styrelsen

Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta 

ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period 

av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns 

inte. Getupdateds styrelse består av ledamöterna Åke Eriksson 

(ordförande), Urban Johansson, Paul Cheetham och Magnus 

Hybbinette. Åke Eriksson är Bolagets huvudägare. Paul Cheetham 

är finansiell rådgivare och styrelseledamot i Just Search Limited. 

Magnus Hybbinette är affärsjuridisk rådgivare. Paul Cheetham och 

Magnus Hybbinette är oberoende i förhållande till Bolagets större 

aktieägare. Information om den nuvarande styrelsens medlemmar 

finns på sidan 65. 
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Styrelsens arbetsordning

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om 

bolagsstyrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat 

en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 

direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och 

rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den 

ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i 

arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta 

beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2011 har styrelsen 

hållit 17 protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid 

de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid 

respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning 

som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. 

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete.

 

Revisions- och ersättningsutskott

Enligt beslut av styrelsen finns inga särskilda revisions- respektive 

ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör utskottens 

uppgifter. Bakgrunden är att styrelsen idag omfattar endast fyra 

personer, vilket underlättar ett effektivt styrelsearbete. 

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av Bolagets 

verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets revisorer. 

Styrelsen föreslår principer för ersättning till ledningsgruppen för 

beslut av årsstämman. 

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Getupdated 

i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget 

utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete), ska 

styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig 

och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett 

enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

De arvoden som har utgått under 2011 till respektive ledamot 

framgår av tabellen nedan. För ledamöterna Anders Waltner och 

Paul Cheetham, oberoende av huvudägarna, beslutade årsstämman 

den 11 juni 2012 om ett arvode på årsbasis om 100 KSEK vardera. Till 

övriga ledamöter ska inget arvode utgå. 

Verkställande direktören

En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens arbete 

och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av 

verkställande direktörens arbete.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans 

med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning 

till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner 

samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis 

på marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande 

tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande 

befattningshavare ska vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa 

riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. 

Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade 

incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den 

verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande 

befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direktören 

efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Koncernledningen i Getupdated omfattar idag Urban Johansson, 

VD.  Lön och övriga anställningsförmåner för verkställande direktören 

bedöms vara marknadsmässiga. VD erhåller en fast månadslön om 

100 KSEK samt tjänstepension. Rörlig ersättning utgår inte. Vid 

uppsägning har den verkställande direktören rätt till sex månaders 

uppsägningslön men inget avgångsvederlag.

Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns 

mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter 

det att uppdraget avslutats. Det finns inga avsatta eller 

upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner. 

Ersättning och övriga förmåner under 2011 (KSEK)

Beslutsdatum Grundlön/arvode Övriga förmåner Pensionskostnad Totalt

Åke Eriksson, styrelseordförande - - - -

Övriga styrelseledamöter, 2 stycken. 200 - - 200

Peter Eriksson, styrelseledamot och VD fr.om Juni 2011 
t.om mars 2012* 1 143 - - 1 143

Paul Yates, VD tom juni 2011 659 - - 659

Totalt 2 002 - - 2 002

* Lön Peter Eriksson avser hela 2011 och inte endast tiden som vd
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Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag

Bolaget äger inga skyldigheter att ersätta medlemmar av styrelse 

och ledning efter att deras uppdrag avslutats.

Finansiell rapportering

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner 

avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga del-

årsrapporter och pressmeddelanden publiceras på Getupdateds 

webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll

Getupdateds interna kontrollstruktur har som utgångspunkt i 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 

En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall 

sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Revision

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2011 valdes PwC 

Sverige till revisor för Getupdated, med Ulf Hartell Borgstrand som 

huvudansvarig revisor.

Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstandarder, 

International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de 

tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial 

Reporting Interpretations Committe (IFRIC) såsom de har godkänts 

av EU-kommissionen, vid upprättande av koncernens finansiella 

rapporter. 

Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning och uppgick 

under 2011 till 929 KSEK för koncernen, fördelat på 704 KSEK för 

revisionsarvode, 114 KSEK för skattekonsultationer.
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BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Getupdated Internet Marketing AB. Bolaget är publikt 

(publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och 

drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 

160 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 

8 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett 

registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan 

revisorssuppleanter.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 

och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på 

bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom 

annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. 

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos 

bolaget senast den dag, som anges i kallelse 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. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieägare skall också 

anmäla antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående 

stycke.

§ 8

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet 

av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i 

röstetalet.

§ 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

Öppnande av stämman1. 

Val av ordförande vid stämman2. 

Upprättande och godkännande av röstlängd3. 

Godkännande av dagordning4. 

Val av en eller två justeringsmän5. 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. 

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt   7. 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Beslut8. 

a.  Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt    

     koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt                                                                                                                                           

     den fastställda balansräkningen

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande                                                                                                                                    

    direktören

 Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisors 9.

arvode

 Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag eller                                                                                                                                            10.

   revisor och eventuella suppleanter

 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-                                                                                                                                         11.

   lagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 

aktieboken och antecknad i avstämningsregister enligt 4 kap. lagen 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är 

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 

sistnämnda lag, skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som 

följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs av bolagsstämma den 26 oktober 2012.

1) Föreliggande Bolagsordning är beslutad av extra bolagsstämma 26 oktober 2012, ändringar är dock ännu inte registrerade hos Bolagsverket.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG  
INFORMATION

Allmänt

Getupdated Internet Marketing AB, organisationsnummer 556264-

3022, inregistrerades vid Bolagsverket den 5 september 1985 och 

registrerades under nuvarande firma den 10 januari 2008. Bolagets 

associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Immateriella rättigheter

Getupdateds tjänster tillhandahålls med stöd av programvara och 

databaser vilka utgör Bolagets immateriella rättigheter och skyddas 

av upphovsrättslagen. Getupdated har inte kännedom om att 

någon tredje part har gjort eller gör intrång i Bolagets immateriella 

rättigheter. Bolaget har inte heller kännedom om att Bolaget har 

gjort eller gör intrång i annans immateriella rättigheter. Om tredje 

part gör intrång eller hävdar att Bolagets tjänster gör intrång i annans 

immateriella rättigheter skulle det kunna leda till ett utdraget och 

kostsamt förfarande i domstol som kan komma att påverka Bolaget 

negativt. Det finns inte några garantier för att Bolaget lyckas försvara 

sina rättigheter i ett sådant förfarande. 

Väsentliga avtal
Förvärvsavtal avseende Crystone

Getupdated har tecknat ett avtal med säljarna av Crystone 

Sverige AB om förvärv av Crystone, ett av de ledande webb- och 

hostingföretagen i Sverige. Köpeskillingen har beräknats uppgå till 

cirka 50 MSEK bestående av 151 miljoner nya aktier i Getupdated samt 

en tilläggsköpeskilling om högst 20 MSEK. Tilläggsköpeskillingen 

är baserad på Crystones kassaflöde för 2012 samt resultat före 

avskrivningar 2013. Styrelsen bedömer det sannolikt att båda 

tilläggsköpeskillingarna skall utgå. För ytterligare information, se 

avsnitt ”Produkt erbjudande i förvärvade Crystone" sidan 44 samt 

”närstående transaktioner"  sidan 72.

Teckning av aktier i Travelnet Limited 

Getupdated tecknade under 2012 aktier i Travelnet Limited, ägare av 

resesiten travelspec.com innebärande att Getupdated blev ägare till 

25 procent av aktierna.  Betalningen utgörs av leverans ur egna medier 

motsvarande en summa om 250 GBP. Bolaget har därtill ingått ett 

optionsavtal genom vilket Getupdated under vissa förutsättningar 

får rätt att förvärva upp till 51 procent av aktierna.

Teckning av aktier i Wooshii Limited 

Getupdated tecknade i januari 2011 aktier i internetvideobolaget 

Wooshii Limited, innebärande att Getupdated blev ägare till 25 

procent av aktierna. Bolaget har därtill ingått ett optionsavtal genom 

vilket Getupdated under vissa förutsättningar får rätt att förvärva upp 

till 51 procent av aktierna i Wooshii Limited. Optionsavtalet löper till 

och med januari 2013. 

Kund- och leverantörsavtal

Styrelsen för Getupdated bedömer att Bolaget inte har några enskilda 

avtal med kund eller leverantör som är av väsentlig betydelse för 

koncernens verksamhet eller lönsamhet i ett längre perspektiv. 

Styrelsen har inte kännedom om att något avtal av betydelse 

för Bolagets verksamhet skulle vara föremål för uppsägning eller 

omförhandling.

Hyresavtal

Bolaget hyr bland annat lokaler på Lindhagensgatan 126 i Stockholm 

där Bolagets huvudkontor är beläget. Hyresavtalet löper till och med 

den 30 september 2014 med en uppsägningstid om nio månader. 

Tidigare hyrde Bolaget lokaler för sitt huvudkontor på Brahegatan 

10 i Stockholm. Bolaget ådrog sig en kostnad om 1,2 MSEK för att 

kunna avbryta hyreskontraktet i förtid, varav hälften erlades i augusti 

2011 och resterande belopp kommer att erläggas 2012. 

Låneavtal

Getupdated och vissa dotterbolag har avtal med Aros 

Kapitalförvaltning AB om köp av fakturor. Just Search Ltd har avtal 

med Positive Cashflow Finance Limited om köp och försäljning av 

fordringar. 

Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 MSEK 

från Erik Penser Bankaktiebolag som skulle återbetalas senast den 30 

december 2012. Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search 

Ltd förlängning av lånet som nu löper till och med den 30 december 

2013. Lånet har per den 30 september 2012 amorterats med 9 MSEK 

och uppgår till 11,4 MSEK  Lånet skall amorteras med 1,4 MSEK under 

2012 och med 10 MSEK under 2013 med 2,5 MSEK per kvartal. 

Bolaget har i juni 2011 upptagit lån från Saxon Capital AB om  

3,5 MSEK återstående belopp uppgår per den 30 september 2012 

till 0,8 MSEK.

Getupdatedkoncernen hade per den 30 september 2012 lån och 

utnyttjade checkräkningskrediter om cirka 8,7 MSEK hos Danske 
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Bank A/S. Som säkerhet för sina åtaganden gentemot Danske Bank 

A/S har Bolaget pantsatt samtliga aktier i Getupdated Sverige AB 

och 100 av 105 aktier i Just Search Ltd. Getupdated har även lämnat 

företagsinteckningar om sammanlagt 13 MSEK med bästa rätt till 

Danske Bank A/S. Lånet ska vara återbetalat i sin helhet i december 

2012.

Bolaget ingick i oktober 2012 ett låneavtal med vd Urban 

Johansson om 5 MSEK. Lånet förfaller i januari 2013. Ränta utgår 

med 8 procent. 

Bolaget ingick den 8 november 2012 ett låneavtal med 

Swedbank som långivare och Bolaget som  låntagare. Avtalet 

omfattar en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en 

checkräkningskredit om 10,0 MSEK.  Lånet från Swedbank är tänkt 

att ersätta det befintliga låneavtalet hos Danske bank och den nya 

checkräkningskrediten om 10 MSEK blir tillgängliga för utnyttjande 

efter det att förestående nyemission har genomförts. 

Den långfristiga lånefaciliteten börjar amorteras första kvartalet 

2013 och skall amorteras kvartalsvis med 1,25 MSEK till och med 

slutförfallodagen den 31 december 2016. 

Låneavtalet med Swedbank innehåller åtaganden som 

begränsar handlingsutrymmet för Bolaget och påverkar Bolagets 

möjlighet att pantsätta tillgångar, att göra investeringar, att låna 

eller ställa borgen, att sälja eller på annat sätt överlåta tillgångar 

samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med ett annat 

bolag. Därutöver innehåller låneavtalen finansiella åtaganden 

avseende EBITDA i förhållande till räntebetalningar och avseende 

nettoskulden i förhållande till EBITDA.

Försäkringar

Getupdated innehar företagsförsäkring, avbrottsförsäkring, 

ansvarsförsäkring inklusive produktansvar i Norden, rättsskydd, 

förmögenhetsbrott och tjänsteresor hos Trygg Hansa. Försäkringen 

omfattar Bolaget och de svenska dotterbolagen i koncernen. 

Getupdateds styrelse bedömer att Bolaget har ett väl avpassat 

försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens art och de risker 

som finns förknippade med den.

Tvister och rättsliga processer

Getupdated är inte part i några rättsliga förfaranden eller 

skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana 

som emittenten är medveten om kan uppkomma) under de 

senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna 

få betydande effekter på Getupdateds eller koncernens finansiella 

ställning eller lönsamhet.

 

Transaktioner med närstående

Getupdated har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått 

borgensförbindelser till, eller till förmån för några styrelseledamöter, 

ledande befattningshavare eller revisorer i koncernen.

Nedan redogörs för transaktioner med närstående som 

förekommit under de två senaste räkenskapsåren (2010–2011) och 

hittills under 2012 fram till dagen för offentliggörandet av detta 

Prospekt.

Inledningsvis kan sägas följande. Flertalet transaktioner har 

gjorts mellan Bolaget och Åke Eriksson, styrelseordförande och 

huvudaktieägare i Bolaget, eller av honom kontrollerade bolag. Åke 

Eriksson har lämnat lån till Bolaget, privat och genom sitt helägda 

bolag Vattenormen AB. Utestående lån till Åke Eriksson, privat och 

genom Vattenormen AB uppgår till 15 MSEK. 

Crystone ägdes fram till förvärvet indirekt av Åke Eriksson till 43 

procent.  Getupdated har köpt driftstjänster, som till stor del erbjuds 

Getupdateds slutkunder, från Crystone på marknadsmässiga villkor. 

För perioden januari–september 2012 uppgick beloppet för köp av 

driftstjänster med mera till 4,2 MSEK. Crystone AB har en fordran på 

Getupdated med anledning av ovan utförda tjänster uppgående 

till 3 MSEK per 30 september 2012. Under räkenskapsåren 2011 

och 2010 uppgick beloppen för köp av driftstjänster till 3,3 MSEK 

respektive 3,4 MSEK.

Getupdated upptog i december 2010 tre lån från Åke Eriksson 

om 400 KSEK, 150 KSEK respektive 300KSEK. Lånen löper med en 

årlig ränta om 8 procent. Lånen är återbetalda.

Getupdated upptog i januari 2011 ytterligare ett lån om 150 

KSEK från Åke Eriksson. Lånet löper med en årlig ränta om 8 procent. 

Upplupen ränteskuld för detta lån uppgår till 10 KSEK. Lånet är 

återbetalt.

Getupdated upptog i augusti 2011 ytterligare två lån om 500 

KSEK vardera från Åke Erikssons bolag Vattenormen AB. Lånen är 

återbetalda. 

Getupdated upptog i under första kvartalet 2012 ytterligare 

ett lån om 15 000 KSEK från Åke Eriksson. Lånet löper med en årlig 

ränta om 7,5 procent. 

Åke Eriksson och Paul Yates, tidigare styrelseledamot i Bolaget, 

har lämnat personliga borgensåtaganden om 10 MSEK vardera för 

Just Search Ltd:s fullgörande av sina skyldigheter enligt låneavtal 

med Erik Penser Bankaktiebolag (se ovan under ”Låneavtal”).

Bolaget leasar tre tjänstebilar från Åke Eriksson Bil AB på 

marknadsmässiga villkor. Leasingkostnader hittills under 2012 har 

uppgått till 120 KSEK. Under 2010 och 2011 har leasingkostnaderna 

uppgått till 41 KSEK respektive 166 KSEK. Ett av Åke Eriksson ägt 

bolag har förvärvat en bil av Bolaget till marknadsmässigt pris.

Bolagsstämman i Getupdated den 26 oktober 2012 beslutade 

att godkänna förvärv av Crystone Sverige AB, ett bolag som Åke 

Eriksson har ägarintressen i. Köpeskillingen skall uppgå till 151 

miljoner aktier i Getupdated samt en kontant tilläggsköpeskilling 

om 20 MSEK. Se vidare under "Väsentliga avtal" och underrubriken 

"Förvärvsavtal avseende Crystone".

Getupdated köper konsulttjänster av Paul Cheetham, 

styrelseledamot i Bolaget, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, på 
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marknadsmässiga villkor. Beloppen för köpta konsulttjänster har 

hittills under 2012 uppgått till 985 KSEK och under räkenskapsåren 

2011 och 2010 uppgått till 1 368 KSEK respektive 1 273 KSEK.

Getupdated köper konsultjänster av Anders Waltner, tidigare 

styrelseledamot i Bolaget, via Advokatfirma DLA Nordic, på 

marknadsmässiga villkor. Beloppen för köpta konsulttjänster har 

under 2011 uppgått till 637 KSEK och under räkenskapsåren 2010, 

till 1 452 KSEK.

Bolaget ingick i oktober 2012 ett låneavtal med vd Urban 

Johansson om 5 MSEK. Lånet förfaller i januari 2013. Ränta utgår 

med 8 procent. 

I december 2011 avyttrades konsultverksamheten i Circuit till ett 

bolag ägt av ledningen i Circuit för en köpeskilling om 8 MSEK.

Förutom vad som nämnts ovan har ingen av styrelseledamöterna 

eller de ledande befattningshavarna haft någon direkt eller indirekt 

delaktighet i någon affärstransaktion som är eller var ovanlig 

till sin karaktär under nuvarande eller föregående räkenskapsår. 

Detta gäller även transaktioner under tidigare verksamhetsår som 

i något avseende kvarstår oreglerade. Revisorerna i koncernen 

har inte varit delaktiga i någon affärstransaktion enligt ovan. 

Samtliga transaktioner med närstående har bedömts vara på 

marknadsmässiga villkor. 

Teckningsförbindelser

Företrädesmissionen är till 75 procent garanterad genom 

teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 

cirka 34 MSEK från ett antal styrelseledamöter och större aktieägare 

samt andra parter.

Av aktieägare med en ägarandel överstigande fem procent i 

Bolaget har teckningsförbindelser för befintligt innehav lämnats av 

Åke Eriksson genom bolag.

De styrelseledamöter som lämnat teckningsförbindelser är 

Urban Johansson och Paul Cheetham. De i Bolagets styrelse 

som avgivit teckningsförbindelser kan nås via Bolaget på adress 

Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Inga 

medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål.

Dokument tillgängliga för granskning

Följande handlingar kommer under Prospektets giltighetstid 

att finnas tillgängliga på Bolagets webbsida (www.getupdated.

se). Handlingarna kan även beställas från Bolaget via e-post till: 

ir@getupdated.se.

Bolagsordning för Getupdated Internet Marketing AB (publ) ■

Årsredovisning och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010  ■

och 2011

Delårsrapport för januari–september 2012 ■

Föreliggande Prospekt ■

Finansinspektionens beslut avseende detta Prospekt ■

Information från tredje man

Information från tredje man som återgivits i detta dokument har 

återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 

felaktig eller missvisande.

Reviderade finansiella rapporter

Förutom Getupdateds reviderade finansiella rapporter för 

räkenskapsåret 2011 och proformaredovisningen på sidorna 54-58 

i detta Prospekt, som har granskats av Bolagets revisorer i enlighet 

med RevR 5 Granskning av prospekt, har ingen information i detta 

Prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Övrig information

Utöver vad som framgår av detta avsnitt känner inte Getupdated 

till några osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 

krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 

inverkan på Bolagets affärsutsikter under innevarande år.

Intressen och intressekonflikter

Ett antal styrelseledamöter och större aktieägare i Getupdated samt 

andra parter har avgivit teckningsförbindelser att teckna cirka 19 

MSEK av Företrädesemissionen. 

Åke Erikssons aktieinnehav motsvarar cirka 38 procent av det 

totala antalet aktier och röster i bolaget. Åke Eriksson avser att 

teckna för 15 MSEK i förestående emission. Därtill har Åke Eriksson 

ett intresse i Getupdated i kommande apportemission genom att 

Åke Eriksson är delägare i Crystone Holding AB, ett av de bolag som 

säljer Crystone. Detta innebär att Åke Eriksson har en betydande 

makt på årsstämmor och extra bolagsstämmor. Den kontroll som 

finns för att denna position inte missbrukas är att Getupdated genom 

bolagets styrelse lägger fram förslag om beslut på årsstämmor och 

att styrelsen utses av årsstämma eller på extra bolagsstämma eller 

i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté. Förslag 

där Åke Eriksson anses jävig, som tex behandling av förvärvet av 

Crystone, deltar inte Åke Eriksson i vare sig beredning eller beslut.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att 

aktualiseras av förestående nyemission. Sammanfattningen 

vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. 

Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar 

inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller som 

lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda 

reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid 

kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 

då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses vara 

näringsbetingade. Inte heller behandlas de särskilda regler som 

gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda 

skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier 

av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och 

personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare 

av aktier och teckningsrätter rekommenderas att inhämta råd 

från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan 

uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten 

av utländska regler och skatteavtal.

 

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer

För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster i 

inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier 

beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 

efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 

Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort 

beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 

För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 

bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 

försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är fullt  

avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster under samma år på 

andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar 

i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska 

fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas 

på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster i 

inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget 

kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig 

inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 

fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den 

del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 

procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare 

beskattningsår.

Juridiska personer

Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget 

näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. Beräkning 

av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt 

som för fysiska personer enligt vad som anges ovan. Avdrag för 

kapitalförluster på aktier medges normalt endast mot kapitalvinster 

på aktier och andra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa 

villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma 

koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 

mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett 

visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra 

delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning 

i tiden. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller särskilda 

regler.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter

För aktieägare som utnyttjar erhållna teckningsrätter för förvärv 

av  nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningsutgiften för  

aktierna utgörs av erlagt pris (teckningskursen). För aktieägare 

som avyttrar erhållna teckningsrätter ska kapitalvinst tas upp 

till beskattning. Teckningsrätter som grundas på innehavet 

av aktier i Bolaget anses anskaffade för noll (0) SEK. Hela 

försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska 

således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de 

ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvas på annat sätt utgör 

vederlaget omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande av inköpta 

teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöser ingen beskattning. 

Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i detta fall medräknas 

vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.
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Beskattning av utdelning

För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning på 

aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 

Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear eller, för 

förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar inte 

för att eventuell källskatt innehålls.

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget närings-

verksamhet med 26,3 procent. Om aktierna utgör näringsbetingade 

andelar gäller särskilda regler.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige 

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår 

normalt svensk kupongskatt om 30 procent på utdelning 

från svenska aktiebolag. Denna skattesats är dock i allmänhet 

reducerad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder 

för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls 

vid utdelningstillfället av Euroclear, eller för förvaltarregistrerade 

innehav, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehålls 

vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en 

lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för stort 

belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången 

av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte 

bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt 

inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 

delägarrätter. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin 

skatterättsliga hemvist. Enligt en särskild regel kan fysiska personer 

som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 

beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de vid något 

tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något 

tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta 

i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln 

är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och 

andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
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