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Nyheter och information i kortfattat sammandrag. 
 
Detta informations Memorandum (IM) uppdateras ungefär varje kvartal, vilket är brukligt bland 

publika företag. Man kan därför alltid gå in på denna sida för att ta del av den senaste informationen 
om Wellton Way Media Center AB (publ.). 

 
OBS Det är inte tillåtet att ge separat information till enskilda aktieägare eller andra i ett publikt 
bolag, all information som ges skall vara tillgänglig för alla och vid samma tidpunkt eftersom 

information kan vara kurspåverkande. För full information om bolagets senaste publicerade 
utveckling, nyheter mm bör man läsa igenom detta Informations Memorandum i sin helhet. 

 
Kortfattad information: 
 

1. Wellton Way har under 2007 utvecklat generation 6 av Wellton Way MMC. Namnet på denna 
version är Wellton Way MMC 2008. 

 
2. MMC 2008 är ”fullpackat” med nya finesser och funktioner för Din kompletta underhållning i 

vardagsrummet. Dessutom är nu MMC 2008 också fullt Microsoft Vista kompatibelt samt HD 
Ready vilket har varit ett marknadsvillkor för att kunna påbörja försäljningen av Wellton Way 
MMC. Marknaden har helt enkelt krävt dessa funktioner i MMC. Wellton Way valde därför att 

under 2007 fokusera resurserna på färdigställandet av MMC 2008 istället för på försäljning 
av den föregående versionen. Under Q2, 2008 inleds introduktionen av MMC-2008.  

 
3. I MMC 2008 har Wellton Way också implementerat en ny modernare grafikmotor och en hel 

del andra finesser. MMC 2008 har dessutom fått en helt annan grafisk utformning. 

Användaren kan bl.a. numera också själv välja olika nya bakgrunder s.k. ”skins” mm.          
(Se nya bilder i detta IM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
            Bild: Startmeny Wellton Way MMC 2008 
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4. I MMC 2008 har vi också utökat funktionaliteten genom ”Min Meny” som ger användaren 

möjligheter att lägga in helt egna knappar, samt därigenom skapa egna personifierade 
knappmenyer, för åtkomst till favorithemsidor eller favoritprogram. Konfigureringen av 

funktionerna i Min Meny i MMC 2008 är precis som MMC i övrigt utformade på ett sätt som 
alla klarar av att använda. 

 

5. WebbTV är en funktion som just nu ökar med ”blixtens hastighet”. Under 2008 kommer 
WebbTV uppnå så hög kvalitet att WebbTV blir jämförbar med vanlig TV. Detta kommer 

sannolikt att innebära att man under slutet av 2008 kommer att kunna se på långfilmer och TV 
på ett annat sätt än idag. Redan idag finns ett antal innehållsleverantörer som levererar 
dagligen uppdaterade program exempelvis senaste nyhetssändningen, senaste väderrapporten 

samt även selektiva tv-serier i upp till HD-kvalitet. Flera av dessa innehållsleverantörer finns 
nu i MMC 2008 integrerade som fristående webbTV-kanaler som Du enkelt når med en 

knapptryckning. Vår WebbTV-knapp kommer kanske bli användarens viktigaste knapp i MMC 
2008  tillsammans med personifieringsfinesserna i nya funktionen ”Min meny”. 

 
6. Wellton Way kan nu även presentera en ytterligare helt nutvecklad produkt och plattform, en 

”light-version” av Wellton Ways knappgränssnitt och MMC 2008. En produktversion med 

namnet ”Media Show”. Media Show innehåller alla Wellton Way MMC 2008 menyknappar 
förutom TV, EPG och DVD, dessa  förutsätter ju  en Media Center dator med särskilda 

hårdvarukomponenter. Flera stora företag, mediaföretag, spelföretag m fl, även inter-
nationella företag har visat stort intresse för ”Wellton Way Media Show”. Wellton Way gör 
bedömningen att det råder goda förutsättningar att även sälja rätten att använda en företags-

anpassad version av ”Media Show” till flera företag, som vill lägga in egna företagsknappar i 
”Media Show” och efter detta gratis ge bort sin egen version av ”Media Show” till sina 

kunder. Stora företag har redan börjat boka in möten med Wellton Way med anledning av 
Media Show. Se mer information om ”Media Show” i bifogat pressmeddelande (se IM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Bild: Startmeny Wellton Way Media Show 

 
7. Wellton Way kommer nu också att byta till en mer ändamålsenlig lokal. Väldigt många ringer 

till oss för att få möjlighet att köpa ett komplett ”äkta” Media Center. Vi kommer därför enligt 
plan att flytta till Sveavägen 44 (Skandiahuset) mitt i Stockholms centrum inom kort. Förutom 

vårt kontor kommer vi där ha ett Showroom, en konceptbutik, i gatuplanet ut mot Sveavägen. 
Vi är övertygade om att detta kommer att bli attraktivt såväl bland slutkunder, som hos 

Wellton Ways återförsäljare vilka även kommer att kunna erhålla utbildning och säljstöd i 
dessa nya lokaler. Flytten beräknas ske under april 2008. 
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8. Alla dessa förändringar, som har stor betydelse för Wellton Ways framtida utveckling, i 
kombination med de f.n. rådande osäkra marknadsförutsättningarna på finansmarknaden, har 

inneburit att vi anpassat bolagets tidsplan i enlighet med de förändrade förutsättningarna för: 
VPC-registreringen, samt samarbetet med Aktieinvest AB (Aktiespararnas emissionsbolag.) 
och listningen på en dagligt noterad marknadsplats. Listningen på en marknadsplats är nu 

planlagd till kvartalsskiftet Q1/Q2 alternativt Q2, till stor del också beroende på 
finansmarknadens utveckling.  Detta för att Du som redan är aktieägare i Wellton Way skall 

få bästa möjliga värdering vid introduktionen och senare.  
 

9. Nackdelen med denna senareläggning är att Wellton Way aktien inte kan VP-konto- eller 

depåföras förrän VPC-registreringen mm genomförts. Wellton Ways styrelse har bedömt att 
detta har mindre betydelse jämfört med värderingsaspekten. 

 
10. Wellton Ways fem huvudägare har också ställt sig positiva till att fortsätta ”tunna” ut sitt 

aktieinnehav till förmån för att ta in mer kapital till Wellton Way, utan att övriga aktieägare 
tunnas ut. Denna metodik är inte heller avhängigt av finansmarknadens tråkiga utveckling. 
Huvudägarna tar m a o ett enskilt utökat ansvar för Wellton Ways kapitalanskaffning till gagn 

för Wellton Ways fortsatta utveckling och därmed nå stora volymer. 
 

11. Värderingen av Wellton Way har i och med den kraftfulla nyutvecklingen av den nya 
versionen MMC 2008, men framförallt den nya produkten Media Show ökats från 0,75 kr per 
aktie till 1,00 kr per aktie, vilket ger en ökning av aktiens värde med drygt 30 % under 2007. 

Denna värdering kan med fog anses som rimlig i och med de tre nya produktplattformarna 
Wellton Way Media Show, Wellton Way MMC 2008 samt FlexiMMC dvs. OEM-utföranden av 

båda föregående produkter, som förhoppningsvis alla inom sina respektive marknadssegment  
kommer att bli mycket populära ”underhållnings sökmotorer” bland, redan inbokade stor- 
företag, Wellton Ways partners, samt  slutanvändare.     

 
 
 
 
 
 
 
    Wellton Way Media Show för samtliga datorer                                     Wellton Way MMC 2008 för komplett underhållning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                            
 
                                             Wellton Way FlexiMMC för skräddarsydda OEM-versioner för storföretag 
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1     Generell information 

 
1.1 Om detta memorandum 
Detta dokument har sammanställts för ett syfte; sammanfattad och generell information om 
bolaget Wellton Way Media Center AB (publ.) 556718-8486. Avsikten med detta dokument 
är inte att ge alla detaljer kring Wellton Way Media Center AB (publ.) Däremot att utgöra ett 
verktyg för övergripande insikt. Fördjupad företagsrelaterad och finansiell information lämnas 
efter förfrågan.  
 
Erbjudandet riktar sig personer som är mantalsskrivna i Sverige. Svensk lag tillämpas. 
 
Denna skrift är mångfaldigad via fotokopiering av Wellton Way Media Center AB (publ.), 
Claes Wellton Persson i Stockholm (TF 1 kap 5§) 
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2. Kortfattad bakgrund 
Wellton Way AB, var ett bolag som under drygt sex år 2000-2006 utvecklade ett 
användargränssnitt, MultiMedia Center (MMC), som alla människor skulle klara av att 
använda i vardagsrummet.  
 
På grund av en smärre likviditetsbrist och samarbetsproblem som förorsakades av 
konsultbolaget Reforce, begärde sig Wellton Way AB själv i konkurs den 8 januari 2007.  
Alla gamla aktieägare erbjöds sedan omedelbart att få aktier i det nya bolaget, samt dessutom 
få en möjlighet att få det kapital de investerat i Wellton Way AB tillbaka.  
I pressen har det förkommit en artikel om att de gamla aktieägarna i Wellton Way AB var 
missnöjda. Detta är m.a.o. felaktigt och har sitt ursprung i en kommunikationsmiss. 
Motivet för att begära det gamla bolaget i konkurs var uteslutande för att bli av med 
konsultbolaget Reforce som systematiskt underminerade och belastade Wellton Way AB med 
stora kostnader samtidigt som man underlät att tillföra Wellton Way AB det kapital om 10 
miljoner kr som man i enlighet med avtal garanterade att tillföra Wellton Way AB före 
årsskiftet 2007. 
 
Wellton Way AB, har nu köpts i dess helhet av ett nytt bolag, Wellton Way Media Center AB 
(Publ.) 556718-8486. Detta nya bolag har bildats av de åtta nyckelpersonerna, som under 7 år 
utvecklat systemet MMC, version R3, tekniskt-, marknads-, och affärsmässigt.  
 
Konkurs är ett ord som vanligtvis uppfattas som negativt. I detta fall påstås motsatsen.  
Det nya bolagets mest väsentliga innehåll är den, inom sin nisch världsledande produkten, 
Wellton Way MultiMedia Center MMC.  
MMC har utvecklats under drygt7 år till en utvecklingskostnad om drygt 75 miljoner kronor. 
 
Ett annat mycket väsentligt innehåll i det nya bolaget är produktens nyckelpersoner.  
Nyckelpersonerna har valt att investera i bolaget samt fortsätta med den tekniska utvecklingen 
och med affärsutveckling i det nya bolaget, samt till att börja med under uppstarten av det nya 
bolaget under några månader, utan att ta ut någon lön. 
 
De flesta utvecklingsbolag som varit verksamma 5-10 år innehåller vanligtvis ett antal 
”surdegar” och ”ryggsäckar” dvs. historiska belastningar.  
Eftersom Wellton Way Media Center AB är nytt bolag så finns det inget sådant.  
Detta är en stor fördel då historiska och ofta svårbedömda belastningar ibland kan ge upphov 
till oro när man investerar i ett befintligt gammalt bolag. 
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2.1. Produkten/systemet: Multi Media Center, MMC, är en högaktuell produkt på 
världsmarknaden. Timingen just nu och under slutet av 2008 bedöms som perfekt 
startpunkt för att börja nå ut på denna potentiella jättemarknad.  
Flera mycket stora globala bolag avtalade under december 2006 med gamla Wellton Way AB 
om att använda dåvarande MMCs senaste version R4 i sina datorer fr.o.m. 2007.  
Bland dessa bolag kan nämnas, en av världens största datortillverkare som tillverkar cirka 40 
miljoner datorer per år, och världens näst största distributör av datorer med tillbehör, m fl.  
Eniga bedömare av marknaden är överens om att en enda box, ett Media Center, inom några 
år kommer att konkurrera ut all vanlig hemelektronik, de 4 – 8 apparater som vi idag har i 
vardagsrummet.  
 
Förutom att man via en enda apparat och en enda fjärrkontroll kommer att behålla alla 
befintliga och vanliga funktioner, så får man massor av nya spännande och praktiska 
funktioner, som t ex att pausa TV, (Varför t ex köpa en separat hårddiskinspelare för dyra 
pengar?) men även att kunna surfa fullt ut på webben, lagra musik, bilder och film, mm i 
vardagsrummet. 
MMC innehåller även stöd för integrerad markbunden digital TV, och kabel-TV (dvs man har 
inget behov av en konventionell separat digital TV-box.) Man får omgående alla dagens 
befintliga funktioner i vardagsrummet, man får omgående dessutom mängder av nya 
funktioner och finesser och man kommer också att gratis få de flesta kommande framtida 
funktioner av Wellton Way, via nätet. 
 
Som en mycket positiv bieffekt kommer man även att spara mycket elenergi och andra 
energislag. Som alla förstår kommer denna enda apparat även att bidra till att i stor omfattning 
minska miljöförstöringen, minskade behov av råvaror mm. I stället för att tillverka 4-8 
apparater till vardagsrummen behöver man numera endast tillverka en enda apparat. När 
Media Centers ersatt all gammal vanlig hemelektronik kommer besparingen i världen troligen 
att uppgå till mycket mer än hela Sveriges BNP. 
Ett normalhushåll kommer sammantaget och på lite sikt m a o spara mer än vad ett Multi 
Media Center kostar i inköp.  
Enbart hushållens standby-funktioner i den konventionella hemelektroniken drar idag hela  
10 % av hushållens elenergi.  
 
En enda apparat och en enda fjärrkontroll som klarar av alla nuvarande funktioner, men även 
alla (åtminstone de flesta) framtida funktionerna som kommer, innebär att man behöver inte 
köpa nya apparater.  
Förutsättningen för att detta skall vara möjligt är dock att användarvänligheten är så stor att 
alla familjemedlemmar lätt klarar av att använda fjärrkontrollen, och funktionerna. 
 
MMC är det enda användargränssnitt i världen som alla människor klarar av att använda, utan 
nämnvärt omfattande instruktioner. Klarar man av att använda en TVs fjärrkontroll, ja då 
klarar man av att använda MMC. 
 
I världen finns det omkring 1 000 miljoner vardagsrum, inom X antal år kommer alla dessa ha 
bytt ut sin konventionella hemelektronik mot ett enda MultiMedia Center. 
 
Vill du vara delägare i ett bolag, Wellton Way Media Center AB, som nu kommer att 
börja bearbeta denna jättemarknad, i Sverige och i nästa steg globalt? 
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2.2 Kortfattad finansiell utvecklingsplan för Wellton Way Media Center AB. 
 

1. Att snarast möjligt, senast under mars 2007 låta det nya bolaget, Wellton Way Media 
Center AB (Publ.), gå ut med ett publikt erbjudande om aktieköp. (Genomfört) Ett 
publikt erbjudande om att köpa aktier i Wellton Way Media Center AB (Publ.) 
kommer att omfatta högst SEK 9 miljoner, vilket f n bedöms som möjligen tillräckligt 
för att driva bolaget vidare till dess att god lönsamhet uppnåtts. Det kan dock behövas 
något mer kapital än dessa 9 miljoner. De fem huvudägarna säljer av sina aktier, 
likviden för denna försäljning tillförs bolaget som ovillkorat aktieägartillskott.   
Övriga aktieägare behöver m a o inte tunna ut sitt aktieinnehav. 

 
2. Om bolaget initialt under 2008 behöver mer kapital än SEK 9 miljoner har de fem 

huvudägarna ställt sig välvilliga till att i första hand sälja ytterligare en del av sitt 
aktieinnehav. Försäljningssumman skall då tillgodogöras bolaget, detta för att undvika 
uttunning för övriga aktieägare. Huvudägarna är naturligtvis fria att själva bestämma 
hur stor del av sitt aktieinnehav man vill sälja, och även formerna för detta. 

 
3. Under Q1 alt Q2-2008 beräknas bolaget blivit anslutet till VPC som ett första steg för 

att introducera bolaget på en marknadsplats. (VPC-aktiviteterna har påbörjats.) Som 
emissionsbolag har Wellton Way kontaktat Aktieinvest AB (Aktieägarnas bolag.) 

 
4. En marknadsnotering, mindre börs, för att underlätta handel med aktier beräknas 

kunna ske på en av de mindre listorna under 2008. Wellton Way är i stort sett klara för 
en notering på en marknadsplats. Den finansiella oron innebär dock att det f n (början 
av 2008) inte är lämpligt eller positivt att noteras på en marknadsplats. Wellton Way 
har därför beslutat att avvakta ett stabilare finansiellt läge. 

 
5. Wellton Ways målsättning är att i nästa steg låta börsintroducera Wellton Way Media 

Center AB (Publ.) på OMX-börsen. Målsättningen är att detta möjligen kan ske under 
2010. 

  
6. Ett alternativ till en tidig börsintroduktion kan vara att börja samarbeta med något av 

de stora globala bolagen.  Vi har idag kontakt med några av dessa. 
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2.3 Kortfattad historik. 
Den ursprungliga idén, om att låta en enda enkel dator med en enda fjärrkontroll ta över alla 
olika hemelektronikapparaters funktioner i vardagsrummet, kläcktes av Claes Wellton och 
Anders Nilsson redan under 1996, när man arbetade i bolaget Lap Power. 
 
1997 såldes 500 exemplar av världens första enkla Multi Media Center för vardagsrummet. 
1997 var denna Mediadator tekniskt sett helt unikt, men presenterades för tidigt.  
Marknaden var 1997 inte mogen för så sofistikerade apparater.  
Internet var dessutom helt nytt. I Sverige fanns det bara några hundratusen uppkopplingar. 
Några hundra av dessa unika Mediadatorer såldes till företag som IBM, Microsoft m fl. 
Det kan också nämnas att Claes Wellton/Lap Power under en period 1996-1997 sålde mest 
internetuppkopplingar i Europa, för dåvarande Telia. 
 
Under maj 2000 bildade Claes Wellton, Anders Nilsson, Nicolas Persson, Daniel Persson och 
Sebastian Persson bolaget Broadbandbox AB, som senare namnändrat till Wellton Way AB. 
 
Bolagets första rudimentära version och box var färdig under början av 2001.  
Microsoft blev bolagets första kund. Microsoft köpte in drygt 50-talet apparater.  
Några år senare presenterade Microsoft sin kopia, Media Center Edition (MCE).  
Microsofts MCE fungerar dock inte bra för användning i ett normalt vardagsrum eftersom 
Microsofts MCE är för svårt att använda för de flesta människor. I vardagsrummet samlas ju 
alla, även de familjemedlemmar som inte är så bra på att använda datorer. 
 
Under åren 2001-2003 utvecklades ett flertal versioner av Wellton Ways gränssnitt. 
Gränssnitten, föregångarna till MMC, var då mycket komplexa tekniska system innehållande 
flera hundra programvaror och en mängd olika tekniker. Under de första åren av 2000-talet 
klarade inte standarddatorer av att hantera så omfattande system. Av detta skäl utvecklade 
Wellton Way ett eget moderkort och dator samt inledde ett samarbete med Flextronics, som 
med detta moderkort som grund började tillverka en dator som klarade av att hantera MMC, 
Broadbandbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under drygt ett år sålde återförsäljare några tusen paket med Broadbandboxar.  
I stort sett alla kunder köpte i samband med sin Broadbandbox då också en stor platt skärm 
och ett ljudsystem. 2003 och 2004 var dessa mycket dyrbara produkter, genomsnittspriset för 
ett helt system inklusive platt skärm låg runt 70 000 kr exkl moms. (Det kan nämnas att 

nästan alla som köpte en Broadbandbox  2003 har under 2007 låtit uppgradera denna box, 
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hårdvara, för en kostnad om cirka 5 000 kr. Detta visar på att användare av Wellton Ways 

knappgränssnitt när mycket nöjda, närmast ”fanatiker”, vilket vi naturligtvis noterar med 

glädje.) 

 
Runt 2004 och 2005 började standarddatorerna bli så kompetenta att de klarade av stora 
omfattande system som MMC. Wellton Way slutade därför att tillverka Broadbandboxar.  
Wellton Way insåg naturligtvis att man inte skulle kunna konkurrera med stora PC-tillverkare 
som HP, Dell m fl med att bygga standarddatorer, hårdvaran. 
Wellton Way påbörjade därför utvecklingen av nya versioner av MMC, avsedd för 
licensförsäljning till PC-tillverkare. Dessa licenser kan PC-tillverkarna lätt installera i de 
standarddatorer som de tillverkar. (ungefär som att t ex installera Windows i en dator.) 
 
Under 2006 utvecklade även Wellton Way flera olika nya versioner av MMC-licenser för: 
analog TV, markdigital TV, kabel TV, satellit TV samt senaste generationen av högkvalitativ 
webTV i upp till HD-kvalitet.  
Wellton Way utvecklade även versioner för betal-TV-kanaler, vilket Wellton Way är ensam 
om i världen. 
 
MMC innehåller även finesser som möjligheten att kunna spela in upp till 7 olika TV-
program samtidigt. (En förutsättning för detta är att hårdvaran, datorn, har 7 TV-tuners.) 
 
Under 2006 har Wellton Way gjort en omfattande förändring och nyutveckling.  
Tidigare bestod MMC av flera hundra olika program, detta gav viss instabilitet och innebar 
dessutom att tekniska förändringar och förbättringar blev mycket svåra att implementera. 
 
Man kan kortfattat säga att Wellton Way under slutet av 2006 bytte MMCs ”motor”.  
Wellton Way minskade ned antalet program till en bråkdel, och förfinade MMC.  
Under början av 2007 presenterades Wellton Ways första version av den nya R4, som då 
innehöll ett stort antal förbättringar, mer funktioner, bättre TV-funktioner, samt sist men inte 
minst, en högre stabilitet, men R4 saknade vissa väsentliga funktioner (se nedan),  
av detta skäl sköts försäljningen upp till dess versionen R5 och R6 kunde presenteras.  
Under november/december 2007 presenterades version R5 och nu under Q1 kan Wellton Way 
presentera version R6 vara klar för marknaden. R6 som döpts till Wellton Way MMC 2008 
innehåller mängder av nya förbättringar. Den är t ex Microsoft Vista kompatibel, vilket är 
nödvändigt på dagens marknad. Den är också, som första Media Center i världen klar för high 
definition TV – HD Ready. R6, Wellton Way MMC 2008, beräknas vara klar för presentation 
och försäljning under första halvåret 2008.  
 
Under utvecklingstiden av MMC, drygt 6 år, omsatte bolaget Wellton Way AB ungefär 90 
miljoner kronor och var under några år ett av Sveriges mest snabbväxande teknikbolag trots 
att Wellton Way var ett utvecklingsbolag. Wellton Way erhöll flera priser för sin snabba 
tillväxt. Utvecklingen av MMC har under dessa cirka 6 år kostat drygt 75 miljoner kr. 
Merparten av utvecklingskostnaderna tillförde Wellton Ways nyckelpersoner Wellton Way 
via sidointäkter som förmedlig av hårdvara och konsultarvoden mm. 
 
Wellton Way MMC har idag redan närmare 30 000 användare/nedladdningar som 
inledningsvis börjat använda äldre versioner, men som nu snart kan uppgradera till nya R6 
(MMC 2008), gratis via nätet. 
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3. Claes Welltons personliga kommentarer, marknadsbedömning, minimum 
målsättning, och budget.  
Ett IM kan vara mycket konservativt. Ett IM kan också vara överdrivet optimistiskt.  
Ett konservativt arbetsdokument har fördelarna av att inte lova för mycket, men ett sådant kan 
också vara hämmande för en snabb expansion. 
En av anledningarna till att jag två gånger lyckats bygga Sveriges mest snabbväxande företag, 
och samtidigt de mest lönsamma inom sin nisch, har varit att jag inte varit alltför konservativ 
och försiktig, vilket är den vanligaste anledningen till långsam tillväxt i ett bolag.  
Man måste helt enkelt våga sätta höga mål för att ha en chans att vinna. 
Byggt på realism om hur stor denna marknad kan komma att bli har jag därför upprättat min 
egen minimum målsättning, som för mig framstår som balanserad och trovärdig. 
 
3.1 Marknadsbakgrund. 
Den potentiella markanden för MultiMedia Centers i vardagsrummet är mycket stor.  
I världen finns 1 miljard vardagsrum. (I Sverige finns det 4,3 miljoner vardagsrum.) 
 
En av världens största hemelektronikkedjors skandinaviska chef för TV och datorer sade vid 
ett möte som vi hade hos Boxer, ledande operatör i Sverige för markdigital TV, under hösten 
2006 att: 
 
 ”Jag är övertygad om att inom tre år så har all konventionell hemelektronik i vardagsrummet 
ersatts med ett enda MultiMedia Center med en enda fjärrkontroll som innehåller alla 
tänkbara funktioner, befintliga och kommande funktioner, som automatiskt uppgraderas med 
nya funktioner via nätet.”  
 
Han har också sagt att de hade utvärderat alla Media Centersystem som finns på marknaden.  
De kom då fram till att det enda användargränssnitt som f n fungerar rent praktiskt i 
vardagsrummet är Wellton Ways, p g a sitt enkla gränssnitt, ett gränssnitt som alla människor 
klarar av att använda utan särskilda instruktioner.  
Hans övergripande bedömning var att alla andra system på marknaden var mer eller mindre 
omöjliga att sälja för användning i ett normalt vardagsrum, eftersom de är för krångliga att 
använda för många av familjemedlemmarna.  
 
Jag kunde inte ha sagt detta bättre själv, även om jag tror att det kan ta lite mer än tre år innan 
man nått de stora volymer han talade om, vilket omfattar mer än 100 miljoner enheter per år. 
(Till ett licensvärde om SEK 50-100 miljarder per år.). Jag tror det tar cirka fem år. 
 
I världen säljs f n närmare 300 miljoner datorer per år, till ett värde om flera tusen miljarder 
kronor, varav cirka 150 miljoner datorer till hushållen per år, en volym som dessutom ökar 
markant. Det säljs också ungefär lika många TV-apparater. TV-apparater har dock cirka 
dubbelt så lång livslängd jämfört med en PC. 
Alla dessa apparater utgör den potentiella årliga marknaden för MultiMedia Centers. 
 
Det är inte svårt att förstå att nästa stora trend inom IT-branschen med stor sannolikhet blir 
vardagsrummen. Genom vardagsrummen når man alla människor, att jämföra med att idag 
använder endast cirka 30 % av människorna datorer, varav de flesta är lågnivåanvändare. 
Denna marknad kan bli den i särklass största IT-marknaden någonsin eftersom den omfattar 
alla människor inte bara den tredjedel som är någorlunda duktiga på datorer. 
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3.2 Konkurrens med Microsoft. 
Microsoft har med sitt Media Center Edition (MCE), och den omfattande marknadsföringen 
från Microsoft (och Intel), skapat en mycket stor efterfrågan på Multi Media Centers som alla 
människor klarar av att använda. Microsoft har dock inte lyckats att utveckla och leverera ett 
system som alla människor klarar av att använda i vardagsrummen.  
Microsoft har därför, trots dessa mångmiljardsatsningar enbart på marknadsföring, inte 
lyckats att erövra vardagsrummen i någon större grad med sitt MCE enligt den plan som Bill 
Gates och Intels Paul Ottelini har presenterat vid ett flertal tillfällen, 2003, 2004 och 2005, 
under Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas. 
 
Microsoft har uppskattningsvis satsat flera 10-tals miljarder på utveckling och marknads-
föring av sitt MCE.  
Microsoft presenterade nyligen sitt nya operativsystem Vista. Microsofts Media Center 
Edition (MCE) hade inte förändrats nämnvärt i och med Vista. MCE är fortfarande ungefär 
som det var tidigare, ett gränssnitt som de flesta människor inte klarar av att använda. 
(F o m första halvåret 2008 beräknas Wellton Way MMC vara Vistakompatibelt.) 
 
Wellton Way har satsat betydligt mindre, drygt 75 miljoner kr på utveckling, men trots denna 
begränsade budget ändå, i motsats till Microsoft, lyckats att utveckla ett Multi Media Center 
som i stort sett alla människor klarar av att använda, utan nämnvärda instruktioner. 
 
Microsofts MCE säljs därför idag i huvudsak som ett operativsystem med mediafunktioner, 
inte som ett vardagsrumssystem. (Microsoft medger numera också detta själva, indirekt.) 
 
En mycket allvarlig begränsning i Microsofts MCE är att Microsoft lagt in en DRM-
begränsning (Digital Management Rights.) I praktiken innebär detta att det inte går att spela in 
mängder av musik, filmer mm, när man använder Microsoft MCE. Microsoft försöker också 
styra människor på det sätt som Microsoft önskar. Detta kan ha fördelar i kontorsmiljö, men 
vill du att Microsoft kontrollerar din hemmiljö och dina egna val i vardagsrumssoffan? 
 
Microsoft har dock lyckats att skapa kännedom och efterfrågan efter Media Centers, men en 
efterfrågan om ett system som fungerar för alla människor i vardagsrummet. Wellton Way 
MMC är f n det enda gränssnitt som fungerar för alla människor i ett normalt vardagsrum. 
 
Om jag skulle vara så våghalsig att jag skulle göra en kalkyl som grundar sig på att Wellton 
Way MMC så småningom skulle bli ett av de dominerande användargränssnitten i vardags-
rummen, på denna nya kommande jättemarknad, då skulle siffrorna bli så stora att de inte 
skulle framstå som trovärdiga.  
Min initiala minimum målsättning är därför betydligt mer moderat och försiktig, även om den 
ändå kan anses som omfattande och aggressiv.  
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Förutom en mycket lönsam initial försäljning av licenser uppstår också senare en mycket stor 
och intressant ”eftermarknad”, när Wellton Way uppnått en tillräckligt stor installerad 
basvolym av MMC i vardagsrummen.  
Wellton Way kan då via MMC:s knappsystem hyra ut eller sälja produkter och tjänster till 
familjemedlemmarna i vardagsrumssoffan. (T ex hyra film, beställa resor, köpa möbler etc.)  
Detta kan på sikt bli en större intäktskälla för Wellton Way, via kickbacks och provisioner, än 
försäljningen av MMC-licenser.  
Wellton Way kan helt enkelt sälja ”egna knappar” till leverantörer. 
Hemmens vardagsrum torde också vara en av de mest effektiva miljöerna för annonsering.  
Man kan driva mycket effektiv annonsering, utan att annonseringen nämnvärt kommer att 
störa användarna, vilket kan ge så stora annonsintäkter att Wellton Way i samarbete med t ex 
en operatör kan skänka bort både vardagsrumsdatorer och bredbandsuppkopplingar, till ett 
värde om cirka SEK 500 per månad och hushåll. Se vår särskilda information om den 
reklamfinansierade versionen av MMC, som Wellton Way nu håller på att utveckla. 
 
3.3 Enorma volymer i IT-branschen? 
Stora siffror och snabb volymtillväxt är inte ovanligt i IT-branschen, om och när man har rätt 
produkt och rätt timing.  
För att bedöma MMC:s möjligheter är det enklast att helt enkelt gå till sig själv, är detta något 
som jag skulle vilja ha i mitt vardagsrum?  
En enda apparat i vardagsrummet, med en enda enkel fjärrkontroll som klarar alla dagens 
funktioner samt ger mängder av fler funktioner och finesser, och även få morgondagens 
funktioner gratis, funktioner som alla i familjen klarar av att använda? 
Man behöver m a o inte vara datorkunnig för att göra en bedömning av Wellton Ways 
potential. MMC är ju avsedd för enkel användning av alla familjemedlemmar i 
vardagsrummet. 
 
3.4 Microsoft kompatibilitet – Microsofts kunder får testa MMC gratis. 
I och med den kommande versionen R6, har MMC nu kompabilitet med Microsofts Media 
Center Editions fjärrkontroller och tangentbord.  
Detta innebär att Wellton Way nu kan erbjuda användare av Microsoft en gratis nedladd-
ningstest av MMC under 3 månader.  
Detta kan komma att bli mycket besvärande för Microsoft eftersom Wellton Way MMC har 
mängder av unika och viktiga funktioner som saknas hos Microsoft MCE. (Se jämförelse.) 
Hushållen kommer då också att upptäcka att Wellton Way MMC är mycket enklare att 
använda än Microsofts MCE, vilket innebär att det fungerar för alla familjemedlemmar i 
vardagsrummet. Man kommer också att upptäcka att Wellton Way ger familjen full frihet i 
stället för den kontroll och styrning som Microsoft MCE innebär. 
Microsofts begränsningar, att inte kunna spela in alla filmer och musik, och att inte kunna se 
betal-TV-kanaler mm är naturligtvis inte bra för användaren. 
 
En nyhet är således att Wellton Way nu kommer att erbjuda alla datoranvändare, som har en 
lämplig dator med TV-kort, att få prova MMC gratis under 3 månader. Detta gratiserbjudande 
kommer förhoppningsvis att innebära att kännedomen om Wellton Way MMC kommer att 
spridas mycket snabbt och detta kan ge upphov till mycket stora försäljningsvolymer. 
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Wellton Way kommer också att presentera en helt ny produkt, Wellton Way Media Show, 
som alla datoranvändare kan ladda ned och använda som en genialt enkel sökmotor för att 
blixtsnabbt finna de mest populära sajterna inom underhållning och media mm. Media Show 
innehåller inte TV-funktion, EPG samt DVD, däremot mängder av WebbTV-kanaler.  
I övrigt är Media Show en kopia på originalet, Wellton Way MMC 2008.  
Media Show kommer att vara gratis, detta för att sprida kännedom om Wellton Ways geniala 
”sökmotor”. Media Show kan dock ge reklamintäkter samt p g a kännedomseffekten ge 
snabbt ökad försäljning av MMC originallicenser. Flera företag har uttryckt intresse av att få 
köpa sin egen version av Media Show, vilket då skulle kunna ge Wellton Way stora intäkter. 
(Läs mer om Media show i bifogat pressmeddelande i detta IM.)  
 
3.5 Wellton Way ger dessutom bort ett Microsoftliknade system, GB-PVR, helt gratis. 
Wellton Ways utvecklingstekniker har utvecklat två helt olika system.  
Wellton Ways fokus har varit att utveckla ett gränssnitt som alla familjemedlemmar klarar av 
att använda, även de som inte klarar av att använda en dator, eller är dåliga på att använda 
datorer. Detta vardagsrumsgränssnitt är:  
 
Wellton Way MMC. 
Detta är ett mycket enkelt och logiskt “tryck-på-en-knapp” gränssnitt. Det lättaste och mest 
logiska, och överlägset mest bekväma för användning i vardagsrum. Alla familjemedlemmar 
klarar av att trycka på en knapp. Detta system MMC säljs som licenser av Wellton Way. 
Förutom Wellton Ways vardagsrumsgränssnitt har Wellton Way också utvecklat ett 
konventionellt och därmed betydligt mer krävande Media Centergränssnitt: 
 
Wellton Way GB-PVR.  
GB-PVR liknar Microsofts MCE, och andra gränssnitt på marknaden. 
GB-PVR har till stor del utvecklats av Wellton Ways konsulter och tekniker på sin fritid. 
Gemensamt för detta gränssnitt, inklusive Microsofts MCE, är att de kräver att användaren är 
datakunnig, man kan därför kalla GB-PVR ett Media Center för ungdomsrummet.  
Dessa gränssnitt är väsentligt mer svåranvända, särskilt för lågnivåanvändare, och omöjliga 
att använda för den som inte kan hantera datorer. 
 
För att hushållen skall förstå den mycket stora skillnaden mellan ett konventionellt och 
svåranvänt Media Centergränssnitt och ett vardagsrumsgränssnitt som Wellton Ways MMC /  
ger nu Wellton Way bort GB-PVR helt gratis. Gå till www.welltonway.com  
 
Det enda sättet att testa och se efter om ett gränssnitt går att använda i vardagsrummet är att 
låta mormor, eller farfar, och alla de som inte klarar av att hantera ett datorgränssnitt, eller är 
dåliga på att använda datorer, vara testpiloter. Att låta en datorkunnig person testa och 
godkänna ett vardagsrumsgränssnitt kan, som vi alla nog förstår, bli förödande för de övriga i 
familjen som inte är så datorvana. 
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3.6 Jämförelsetabell mellan Wellton Ways vardagsrumsgränssnitt i olika versioner vs 
Microsoft Media Center Edition (MCE). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MMC R3 = Wellton Way Multimedia Center i version som lanserades 2006-05-29 
• MMC R4 = Wellton Way MultiMedia Center i version från mars 2007. 
• MMC R5 = Wellton Way MultiMedia Center i version från kvartal 4, 2007. 
• MMC R6 = Wellton Way MMC 2008, i version från första kvartalet 2008 
• Media Show = Wellton Way Media Show, i version från första kvartalet 2008 (freeware). 
• GB-PVR = Wellton Ways gratisversion av Media Center programvara avsedd för avancerade 

datoranvändare, dvs. icke för normala familjer i vardagsrummet, nu tillgänglig. 
• MCE = Microsoft Media Center Edition med ett användargränssnitt som påminner om GB-PVR.  
 

Funktion MMCR3 MMCR4 MMCR5 MMCR6 Media 
Show 

GBPVR MCE 

Uppgraderar MMC versioner Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Kan installeras ovanpå MCE Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Stöd för MMC PS2 IR mottagare Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Stöd för MMC USB IR mottagare Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Stöd för MCE IR mottagare Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Skalbart användargränssnitt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Timeshifta/Pausa i TV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Medföljande Tvguide via Internet Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
Schemaläggning av inspelningar                        
via Tvguide 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för Analogt TV kort Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för Digitalt TV kort för marksänd TV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för Digitalt TV kort för  kabel TV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för krypterade Digital-TV kanaler Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Stöd för multipla TV kort Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för TextTV undertext för Digital-TV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Stöd för Text-TV Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Stöd för egna funktioner/knappar Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Stöd för enkel wizard för egna knappar Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Stöd för att göra egna menyer Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Stöd för undertexter till DivX filmer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Stöd för olika skin/utseenden Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Inkluderar gränssnitt i HD-kvalitet Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Stöd för personliga bakgrundsbilder Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Stöd för webTV i HD-kvalitet Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Stöd för MP3 musik-uppspelning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stöd för Foto-visning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stöd för Internet Radio Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Stöd för WebGuide Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 
DRM-begränsning, stora begränsningar             
att spela musik och film m.m. 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Levereras i anpassade OEM-utföranden Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Lämplig även för konventionella datorer Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Freeware / Freetrial Nej Nej 90 dgr 90 dgr Ja Ja Nej 
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Jämförande bilder startmenyerna i Wellton Way MMC 2008, Microsoft MCE och GB-PVR 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Wellton Way MMC 2008 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Microsoft Media Center Edition (MCE) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Wellton Way GB-PVR 
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3.7 Integration mellan Wellton Way MMC och familjemedlemmarnas mobiltelefoner. 
Som framgår av nedanstående bild består gränssnittet som man ser på bildskärmen av  
12 stycken knappar.  
Knapparna är numrerade från 0-9 samt * och # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Startmenyn Wellton Way MultiMedia Center (MMC) 

 
Tittar man på sin Mobiltelefon så ser man samma knappuppsättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exempel mobiltelefon SonyEricsson W700i 
 
Wellton Way har naturligtvis tagit hänsyn till den framtida utvecklingen och redan från 
början, 2001, utvecklat ett knappsatssystem som är helt integrerat mellan vardagsrummets 
gränssnitt och därmed också fullt möjligt att integrera och tillämpa i familjemedlemmarnas 
mobiltelefoner. 
 
Vardagsrumsdatorn blir hela familjens accesspunkt, oavsett om man är hemma eller ute. 
Mobiltelefonindustrin har mycket starka förhoppningar om att Mobiltelefoner kommer att 
ersätta och ta över det mesta. Wellton Way tror inte att utvecklingen kommer att bli riktigt så 
som Mobiltelefonindustrin föredrar att tro. Wellton Way tror att den viktigaste enheten blir 
hemmets accesspunkt, vardagsrumsdatorn. Man tillbringar vanligtvis mest tid i hemmet.  

 

 



   
Investment Memorandum – Wellton Way Media Center AB (publ.) sid 19/47 
cf Version 1.1, 080301   
Copyright © and all rights reserved Wellton Way Media Center AB (publ.), 2008. 
 

När man är hemma vill man ha tillgång till en stor bildskärm, bra ljud, stor kapacitet och ett 
enkelt handhavande. Detta är något som en Mobiltelefon inte klarar särskilt bra. Man kan ju 
också konstatera att det är mycket svårt att hantera de flesta av en Mobiltelefons funktioner     
p g a att gränssnitten är krångliga att använda.  
(Handels utredningsinstitut gjorde en undersökning om detta och det framkom då att de flesta 
människor, cirka 80 %, enbart klarar av att använda cirka 3-4 funktioner i sin Mobiltelefon.) 
 
Människors tid är naturligtvis begränsad till dygnets 24 timmar. Mediakonsumtionen, att titta 
på TV, använda internet, lyssna på musik mm kommer troligen inte kunna ökas nämnvärt 
under den tid man tillbringar i hemmet. Mobiltelefonin tillför dock extra tid eftersom man 
numera kan använda sin mobiltelefon för mediakonsumtion utanför hemmet, under all den 
”dödtid” som man t ex tillbringar på bussen eller lunchen mm.  
 
När vår programutveckling inom Mobilområdet är klar kommer man att till sin Mobiltelefon 
kunna hämta allt innehåll som finns i vardagsrumsdatorn, t ex bilder, musik, filmer och även 
de TV-kanaler som man har hemma. Varför skall man t ex betala två gånger för musik, eller 
TV-kanaler, som man redan har hemma? 
 
Självklart kommer detta också att fungera omvänt, att sända t ex en bild eller en videosnutt 
hem från Mobiltelefonen till vardagsrummet, videokonferens mm. 
Familjens Mobiltelefoner fungerar också som fjärrkontroller när man är hemma. 
 
Denna Mobiltelefonprogramvara kommer, i motsats till dagens Mobiltelefongränssnitt och 
funktioner, att bli lika lättanvänd som Wellton Way MMC. Wellton Way kommer enligt plan 
att ge bort Mobiltelefonprogramvaran gratis.  
Apple har i och med presentationen av Iphone visat att allmänheten föredrar enkla och 
lättanvända knappgränssnitt, trots att Apples Iphone inte innehåller Wellton Ways enkla 
logiska knappgränssnitt och bläddringsfunktioner med djup och bredd. 
 
 
      
      
      
      
      
      
                           
 
 
 
 
 
 
Konceptuell illustration MMC anpassad för mobiltelefon.  
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Sammanfattning. 
1. Den potentiella och den kommande marknaden för Media Centers i vardagsrummen är 

enligt samstämmig expertis enorm., Inom X antal år kommer helt enkelt alla världens 
vardagsrum använda ett Media Center. Ett enda Media Center kommer att ersätta en 
stor stapel hemelektronik och fjärrkontroller d v s dagens hemelektronik och de många 
fjärrkontrollerna som har mängder av funktionella begränsningar, och som ofta är 
mycket svåranvända. 

 
2. Vardagsrumssofforna blir tillsammans ett globalt varuhus och en handelsplats för hyra 

eller köp av allehanda produkter och tjänster. 
 

3. Vardagsrumssoffan blir en mycket effektiv annonsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wellton Way MMC är enligt branschpersoner som satt sig in i ämnesområdet det enda 
Media Center som fungerar för alla människor i ett normalt vardagsrum. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wellton Way ger numera bort ett Microsoftliknande system helt gratis, GB-PVR, för 
att alla vanliga familjemedlemmar skall få se och förstå den stora skillnaden mellan ett 
vardagsrumsgränssnitt som Wellton Way MMC och ett datorgränssnitt som 
Microsofts. 

 
6. Wellton Way kommer att låta alla som har Microsoft Media Center operativsystem 

gratis få testa och jämföra med Wellton Ways MMC under tre månader, men även alla 
andra datoranvändare som har en lämplig dator. Detta för att ge många en möjlighet 
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att gratis få testa världens enda användargränssnitt som alla människor klarar av att 
använda i vardagsrummen. 

 
7. Wellton Way Media Show, en underhållnings ”sökmotor”, som presenteras och 

kommer att ges bort gratis under början av 2008 kommer öka kännedomen om 
Wellton Ways knappgränssnitt och därmed bidra till en snabbt ökad försäljning av 
Wellton Ways originalprodukt, MMC 2008. (Se även vårt pressmeddelande.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Wellton Way ger som första företag i världen storföretag såsom operatörer, 

hårdvarutillverkare, mediaföretag samt andra namnkända större företag möjligheten att 
beställa skräddarsydda media center system s.k. ”FlexiMMC” OEM-lösningar. Dessa 
OEM-lösningar baseras på samma användarvänliga teknikplattform som i MMC 2008 
alternativt Media Show. OEM-kunderna ges därigenom banbrytande möjligheter att 
etablera egna mediakanaler direkt till sina kunder via TVn eller datorn, för all form av 
multimedial information, infotainment, och underhållning samt reklam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Wellton Way kommer, när utvecklingen är klar, att ge bort ett mycket praktiskt Mobil-

telefonprogram gratis. 
 

10. Wellton Way planerar att öppna ett eget Showroom/konceptbutik i Stockholms city, 
Sveavägen 44 (Skandiahuset.) under april 2008. 

 
 
Möjligheterna är således mycket stora, trots detta vill jag ha en rimlig, men aggressiv, 
målsättningsbudget som grundar sig på utvecklingen på marknaden samt på 
information från kunder och kontakter som vi har upparbetat under hösten 2006 och 
under 2007.  
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3.8 Claes Welltons personliga minimum målsättning för 2008. 
Under 2008 är målsättningen att nå en försäljning om minst 100 000 licenser á 666 SEK. 
Detta ger då en omsättning om SEK 66 miljoner för 2008, vilket då kommer att utgöra hela 
bruttovinsten. 
 
Den totala kostnadsmassan beräknas om vi uppnår denna försäljning till SEK 24 miljoner, 
vilket innebär att det nya bolaget, om denna målsättning uppnås, kan få en nettovinst före 
skatt om SEK 42 miljoner under 2008.  
 
Merparten av försäljningen beräknas ske under andra halvåret 2008. Ökningstakten beräknas 
sedan att fortsätta mycket snabbt. 
  
OBS detta är en målsättning som inte kan garanteras. Försäljningen kan naturligtvis bli 
mindre, men den kan också bli större. Det kan naturligtvis också ta något längre tid innan 
Wellton Way uppnår denna försäljningsexplosion.  
En snabb försäljningsökning av licenser behöver inte innebära nämnvärt högre kostnadsmassa 
för bolaget. En försäljningsökning utöver den ovan nämnda kan därför i bästa fall bli ett rent 
vinsttillskott. 
 
Realism? Andel av den potentiella marknaden? 
Enbart i Sverige säljs det drygt 600 000 datorer per år till hushållen samt cirka 800 000 platt-
TV apparater. Ovan målsättning om 100 000 licenser under 2008 utgör därmed endast tiondel 
av enbart den Svenska hushållsmarknaden. (I världen säljs det cirka 150 miljoner datorer till 
hushållen per år.) 
 
Den övergripande målsättningen är att snarast möjligt nå 5 % av den potentiella och 
kommande marknaden för Media Centers i vardagsrummet, vilket skulle innebära mycket 
stora volymer och en mycket stor vinst för Wellton Way.  
Att ange en beräknad tidpunkt för när Wellton Way kan nå ett sådant mål är naturligtvis 
mycket svårt.  
Det kan, som chefen för den stora hemelektronikkedjan förutspådde, ta endast 3 år.  
Det kan dock gå snabbare eller långsammare. Att Media Centers kommer att ersätta all 
nuvarande konventionella hemelektronik är med stor sannolikhet ställt utom all tvivel.  
När detta genomslag tar fart, och om Wellton Way då kan bli marknadsledande, är dock 
osäkerhetsfaktorer som naturligtvis är svåra att förutspå.  
Till Wellton Ways fördel kan dock räknas att vi är det enda företag i världen som under de 
senaste sju års utveckling av Media Centers klarat av att utveckla ett användargränssnitt som 
alla människor klarar av att använda, i vardagsrummet. 
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Nyckelpersonerna inom Wellton Way har för produkten MMC sedan tidigare upparbetade 
kunder samt omfattande kontakter med 100-tals företag, runt om i välden.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MMC förevisad på världens största IT-mässa CeBIT i Tyskland, respektive på SONY Expo i Kuala Lumpur.  

 
 
Wellton Way räknar med att redan under 2008 börja sälja MMC-licenser i ett antal länder, till 
att börja med främst i Europa. Ett halvdussin översättningar är i stort sett redan klara, till en 
marknad som är 30-50 ggr större än den Svenska marknaden. En marknad där hushållen köper 
drygt 30 miljoner datorer per år.   
Vår modesta målsättning om100 000 MMC-licenser under 2008 innebär att vi endast behöver 
nå mindre än en halv procent av denna redan befintliga datorförsäljning till hushållen, inom 
denna begränsade marknad. (Hela världsmarknaden är drygt 4 ggr större.) 
 

Förutom denna målsättning pågår utveckling av en reklamfinansierad version.  
Denna version har rönt stort intresse hos operatörer och andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TVn en av världens mest effektiva annonseringsplatser i termer av uppmärksamhetsvärde och effektivitet.      

Med anledning av denna kommande reklamfinansierade version har Wellton Way haft 
flera besök av VD:s för i stort sett alla stora teleoperatörer och operatörer i Sverige. 
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Under 2009 är det troligt att vi kan presentera vår reklamfinansierade version tillsammans 
med en eller flera kraftfulla samarbetspartners.  
Hushållen kommer då att kunna erbjudas: 

1. Gratis vardagsrumsdator. 
2. Gratis bredbandsuppkoppling. 
3. Gratis MMC. 
4. Gratis Mobilprogrampaket. 
 

Allt detta till ett värde för hushållet om SEK 500 per månad, som finansieras av reklam-
intäkter. Ett sådant erbjudande skulle naturligtvis drastiskt förändra försäljningsvolymen av 
Wellton Ways MMC-licenser, men också ge väsentligt större intäkter per MMC-licens, och 
löpande intäkter varje år från respektive användare. (Se separat information i detta IM.)   
Hur många hushåll kommer att nappa på ett sådant erbjudande? Vi tror att det är många! 
 
4. Information om produkten MMC, nyckelpersoner, och reviderade utgiftsbudget 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellton Way MMC 2008 är världens enda användargränssnitt, ett Multi Media Center, 
ett programvarusystem, som alla människor klarar av att använda i vardagsrummet, 
utan särskilda instruktioner. Även den stora majoriteten lågnivåanvändare, och alla de 
som inte alls kan använda en dator.  
 
4.1 MMC 2008 är nu till salu.  
MMC kan lätt installeras på de flesta standarddatorer. Ungefär på samma sätt som man 
installerar ett operativsystem eller ett office programpaket. Denna installation görs av PC-
tillverkaren som köpt licenser av Wellton Way. Återförsäljare säljer vardagsrumsdatorena.  
Hushållen köper en vardagsrumsdator som redan innehåller Wellton Way MMC, dvs. ett 
nyckelfärdigt MMC-system som ansluts till en platt-TV/projektor samt till Internet och en 
TV-anslutning. Hela systemet styrs med en enda fjärrkontroll. 
 
I världen finns det cirka 1 miljard vardagsrum. Det tillkommer naturligtvis även en stor 
mängd andra rum, fritidshus m fl. 
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Merparten av världens befolkning, cirka 80 % kan inte använda en dator, eller är lågnivå-
användare.  
I stort sett alla familjemedlemmar klarar dock av att använda MMC och den kommande 
versionen Family Center, i vardagsrummet. 
Denna marknad är nu på väg att bli nästa stora genombrottsmarknad inom IT, med 
stor sannolikhet kommer den att bli den största IT-marknaden någonsin.  
Vill du och/eller ditt företag vara med om att exploatera denna nya tillväxtmarknad? 
 
Se demofilmer som visar hur genialt enkelt MMC är att använda, för alla: 
www.welltonway.com 
alternativt engelsk demofilm: 
www.welltonway.com/english/movie  
 
4.2 Produkten/systemet, Wellton Way MultiMedia Center (MMC 2008). 
En enda vardagsrumsdator och en enda fjärrkontroll med MMC ersätter all konventionell och 
befintlig hemelektronik i vardagsrummet. Förutom detta ger MMC mänger av nya praktiska 
och spännande funktioner. Alla dessa funktioner är lätt åkommliga via en enda fjärrkontroll. 
Nya tillkommande funktioner installeras automatiskt via nätet. Man behöver m.a.o. inte mer 
köpa hem nya apparater, man har alltid de senaste funktionerna i sitt vardagsrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkten MMC 2008 (R6) är i själva verket ett helt system uppbyggt av ett stort antal 
program. För drygt ett år sedan bestod den dåvarande versionen MMC R3 av 240 olika 
program. Därefter lanserades successivt efterföljande versioner, samt under hösten 2007 den 
första versionen av den 5e generationen ”MMC R5”, som lanserades under oktober 2007 samt 
som innehöll betydligt färre program. Enkelt uttryckt kan man säga att MMC bytt och förfinat 
systemets ”motor” vilket inneburit en väsentligt ökad stabilitet, och ett säkrare och enklare 
system att hantera, t ex vid tekniska uppgraderingar. Under början av 2008 lanseras version 
R6, ”Wellton Way MMC 2008” som dessutom innehåller en rad nya spännande funktioner 
och finesser inom bl.a. HD-området, för smidig personifiering med egna knappar och menyer 
samt högkvalitativa samt personliga designprofiler. 
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Även om MMC är unikt enkelt att använda är den bakomliggande tekniska komplexiteten 
mycket avancerad. Systemet består av analog teknik, digital teknik, TV-teknik, radioteknik, 
bild, ljud, EPG, codecs mm. Alla dessa tekniker måste samverka så att användaren upplever 
MMC som en enda enkel enhet, ”tryck på en knapp”. 
 
Det vikigaste av allt är att MMC är så enkelt att använda att även den stora majoriteten 
lågnivåanvändare, och de som inte alls kan använda datorer, med lätthet kan använda MMC. 
Om man inte kan erbjuda detta kan man inte heller ha ett Media Center i vardagsrummet, 
eftersom alla, även de som är svaga datoranvändare, vistas i vardagsrummen.  
 
MMC är nu ett mycket stabilt fungerande system. MMC är ett system som ständigt uppdateras 
och nya funktioner tillförs i takt med den allmänna teknikutvecklingen, detta för att behålla 
MMCs stora försprång på marknaden. 
 
4.3 Wellton Way Media Center AB (publ.) 
Bolagsnamnet Wellton Way och MMC är internationellt väl känt av tusentals företag.  
Wellton Way och MMC är också känt bland stora globala företag som, Microsoft, Yahoo, 
Google, Skype, Ericsson, Vodafone m fl. Wellton Way är naturligtvis även väl känt i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Nya versioner. Wellton Way MMC 2008 (R6).  
Under slutförande är en helt ny produktgeneration från Wellton Way, baserad på erfaren-
heterna från MMC i versionerna 1, 2, 3 4, 5, samt den senaste utvecklingen på media center 
området. De nya produktgenerationerna heter Wellton Way MMC 2008 (R6). Första 
versionen av R4 lanserades 2007, men R4 saknade vissa väsentliga funktioner som t ex HD-
ready, Vistakompatibel. MMC 2008 (R6) lanseras under Q1 2008. MMC 2008 är numera 
även Vista-kompatibel och HD-Ready. Samtliga innehavare av en tidigare version av Wellton 
Way MMC får alltid uppgradera sin version till den senaste versionen, utan kostnad. 
 
4.5 Nyckelpersonal och konsulter. 
Nyckelpersonalen inom Wellton Way Media Center AB är specialister på MMC och har 
upparbetade och omfattande kontakter runt om i världen. Nyckelpersonalens mycket höga 
kompetens inom denna industrigren har givit hög trovärdighet gentemot många företag och 
individer i industriella kretsar, även på mycket hög företagsledande nivå. 
 
VD, Claes Wellton. “Pappan” till MMCs enkelhet, knapplogik, upprepning, likformighet mm, 
vilket är själva grunden för att systemet går att använda av alla familjemedlemmar.  
Det är helt nödvändigt att denna funktion och detta beteendekunnande finns. Denna funktion 
handlar inte om datorkunskap, utan om lång erfarenhet och ödmjukhet inför människors 
beteende, kultur och tröghet inför nya produkter. Tekniker och utvecklare har normalt inte 
denna förmåga.  
Detta är troligen ett av skälen till att Microsofts tusenhövdade personal inte lyckats med sin 
vardagsrumsprodukt, de är helt enkelt för datorkunniga, och därmed för datororienterade. 
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Claes har tidigare, vid två tillfällen grundat bolag, Imp Data och Lap Power, som bägge växt 
snabbast i Sverige, trots att de växt organiskt, och trots att de inte haft nämnvärt stort eget 
startkapital. Lap Power blev dessutom svensk börsvinnare två år i sträck. 
 
Teknisk chef, Anders Nilsson. ”Pappan” till MMC:s tekniska uppbyggnad och tekniska 
design. Anders N är systemarkitekten, ”spindeln i nätet”, som styr perifera tekniker och 
teknikföretag. Anders utför även utveckling på detaljnivå, och är slutlig systemtestare. 
Anders N och Claes har arbetat tillsammans i flera företag under 20 år och har utvecklat en 
fruktbar symbios mellan de två världarna, teknik och marknad. 
 
vVD Affärsutvecklings- och Strategiexperten, Christofer Friberg. Christofer är drivande i den 
övergripande affärsutvecklingen för bolaget. Internationellt erfaren affärsutvecklare och såväl 
intra- som entreprenör. Besitter omfattande internationella kunskaper och erfarenheter från 
affärs-, strategi- och marknadsutveckling samt från tidigare ledningspositioner inom såväl 3M 
som NOKIA såväl som ett antal andra banbrytande hi-tech-företag inom TIME-sektorn 
(Telecom, Internet, Media, Entertainment) samt Health-Science.  
 
Marknadsexpert, Nicolas Persson. Nicolas är ett kitt och en inspirationskälla, ett ”klister” 
mellan Claes och Anders. Nicolas har ett mycket stort kontaktnät och är mycket receptiv inför 
nya trender och idéer. Han är tekniskt kompetent och extremt snabbrörlig, och tillför 
vanligtvis många utvecklingsmöjligheter. 
 
Programutvecklare, Anders Smedman. Anders Nilssons ”högra hand” som arbetar med 
systemets tekniska bas/kärna. Anders N och Anders S har delat upp arbetsuppgifterna efter 
var och ens spetskompetens. Anders Smedman har arbetat med utvecklingen av MMC under 
5 år. Anders S har även tidigare i andra företag arbetat tillsammans med Anders N och Claes. 
 
TV och programutvecklare, Graeme. Graeme har under tre år arbetat på heltid som konsult för 
Wellton Way. Graeme är en av världens skickligaste utvecklare vad gäller integration mellan 
TV/IT/IP. Detta teknikområde är mycket smalt därför finns det inte särskilt många bra 
specialister i världen. Tekniken förutsätter ett mycket brett analogt och digitalt kunnande. 
 
Hem och hushållsexperten, Daniel Persson. Daniel har varit den praktiska länken rörande det 
faktiska användandet av MMC och hårdvaran (datorn) i vardagsrummet. Detta har omfattat 
allt från antennfrågor, hårdvaruanpassningar och praktiskt handhavande. Denna feedback från 
användarna har vi Daniel varit av stort värde under hela utvecklingsprocessen. 
 
Övergripande support- och WebMaster-ansvarig, Roger Sandin. Roger är väl insatt i den 
dagliga praktiska användningen och supporten av MMC samt de eventuella problem av olika 
slag som hushåll kan uppleva, oftast beroende på bristande kunskap vad gäller 
installationsfunktioner som normalt kräver ett någorlunda datorkunnande. Därtill även 
WebMaster och administrativt supportansvarig i kontakterna med bolagets aktieägare. 
 
Till dessa nyckelpersoner finns ett antal samarbetspartners, externa personer och företag av 
stor vikt för MMC. 
 
Tillkommande personal: Marknadsförare/säljare samt ekonomipersonal. 
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4.6 Styrelsen Wellton Way Media Center AB (publ.) 
 
Bolagets styrelse 
 
Styrelsen Wellton Way Media Center AB (Publ.) består av följande ledamöter 
 

• Christer Hallberg, Styrelseordförande 
 

Styrelseordföranden Christer Hallberg har under 30 år varit egen företagare i olika 
branscher. Christer Hallberg var t ex en föregångare när han under mitten av 90-talet 
började utveckla och sälja elektroniska journalhanteringssystem för den svenska 
marknaden, PC-IDÈ med produkten PC-Praxis. 
 
• Claes Wellton Persson, Ledamot och VD 

 
“Pappan” till MMCs enkelhet, knapplogik, upprepning, likformighet mm, vilket är själva 
grunden för att systemet går att använda av alla familjemedlemmar.  
Det är helt nödvändigt att denna funktion och detta beteendekunnande finns. Denna 
funktion handlar inte om datorkunskap, utan om lång erfarenhet och ödmjukhet inför 
människors beteende, kultur och tröghet inför nya produkter. Tekniker och utvecklare har 
normalt inte denna förmåga. Detta är troligen ett av skälen till att Microsofts 
tusenhövdade personal inte lyckats med sin vardagsrumsprodukt, de är helt enkelt för 
datorkunniga, och därmed för datororienterade. Claes har tidigare, vid två tillfällen 
grundat bolag, Imp Data och Lap Power, som bägge växt snabbast i Sverige, trots att de 
växt organiskt, och trots att de inte haft nämnvärt stort eget startkapital. Lap Power blev 
dessutom svensk börsvinnare två år i sträck. 

 
• Christofer Friberg, Ledamot 

 
Christofer är drivande i den övergripande affärs- och bolagsutvecklingen inom Wellton 
Way, sedan 2004 då han rekryterades till bolaget. Internationellt erfaren affärsutvecklare 
och såväl intra- som entreprenör. Besitter omfattande internationella kunskaper och 
erfarenheter från affärs-, strategi- och marknadsutveckling samt från tidigare lednings-
positioner inom breda globala företag såsom bl.a. 3M som NOKIA. Därutöver medför 
Christofer även erfarenheter från ett flertal ledningspositioner inom internationell 
affärsutveckling och uppbyggnad inom framför allt banbrytande hi-tech-företag inom bl.a. 
TIME-sektorn (Telecom, Internet, Media, Entertainment) samt Health Science. 

 
Utöver ovanstående styrelseledamöter utgör David Sommestad, jur kand bolagets juridiska 
rådgivare och styrelsens sekreterare. David Sommestad tjänstgjorde under större delen av 
uppbygganden av Wellton Way såsom ansvarig för den juridiska avdelningen.     
 
Styrelsen kommer enligt plan senare att utökas i samband med val av utökad styrelse på en 
kommande bolagsstämma. 
 
4.7 Revisor Wellton Way Media Center AB (publ.) 
Revisor: Revisionsbolaget Lindebergs Grant Thornton AB är vald revisor med Maria 
Jalkenäs, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor. 
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4.8 Kortfattad reviderad kostnadsbudget för Wellton Way under 2007. 
 
Beräknad kostnadsmassa under 2007 den utgiftsbudget som lades under februari 2007: 
 

1. Löner inklusive lönebikostnader, 9 personer……………cirka 390 000 kr per månad. 
 
2. Konsulter, teknik, juridik m fl…………………………  cirka 160 000 kr per månad. 

 
3. Hyra…………………………………………………   cirka   50 000 kr per månad. 

 
4. Övrigt: telefon, porto, kontorsmateriel, resor, en bil, mm, cirka  100 000 kr per månad. 

 
5. Exklusive marknadsföringskostnader (rörliga), samt extra ordinära uppstartskostnader. 

 
Total driftskostnad, cirka 700 000 kr per månad exkl marknadsföringskostnader samt extra 
ordinära uppstartskostnader = 8 400 000 kr under 2007. 
Denna budget har reviderats p g a att Wellton Way inte ökade kapitalet och aktieinveste-
ringarna till avsedda 9 miljoner kr samt skjutit upp försäljningen i avvaktan MMC 2008. 
Kostnadsmassan för Wellton Way för 2007 skars därför ned med cirka 30 %, inklusive de 
extra ordinära uppstartskostnader och de extra ordinära annonskostnader som uppkom under 
våren 2007. 
 
Försäljningsintäkterna under 2007 beräknas bli mycket små, närmast inga, p g a den 
reviderade kostnadsbudgeten och försäljningsbudgeten, men framförallt eftersom 2007 års 
versioner har saknat Vista kompabilitet och har inte varit HD-Ready, dessa versioner har 
därmed bedömts som inte så lämpliga att sälja.  
Försäljningsintäkterna beräknas öka förhållandevis drastiskt under andra halvåret 2008. 
 
Wellton Way kommer under början av 2008 verka för att öka (ta in mer kapital) bolagets eget 
kapital ytterligare. Detta beräknas ske genom att Claes Wellton (Claes Wellton som 
representant för de fem huvudägarna som tidigare tagit ansvaret och uttunningen för tillförsel 
av kapital till bolaget.). Huvudägarna säljer m a o sina aktier som tidigare och överför 
försäljningslikviden till Wellton Way, via ovillkorade aktieägartillskott. Detta för att övriga 
aktieägare inte skall tunnas ut. 
 
Media Centers har en enorm potential. I Sverige finns 4,3 miljoner vardagsrum, i världen 
finns det över 1 miljard vardagsrum.  
I ovan nämnda utgiftsbudgetbudget har inte beaktats de volymer och de intäkter som kan 
uppkomma om och/eller när stora PC-tillverkare, stora elektronikkedjor m fl börjar satsa i stor 
skala på Wellton Way. Inte heller det tillskott som den nya produkten Media Show kan 
tillföra Wellton Way.  
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4.9 Värdering, SEK 75 miljoner kronor under 2007, fr.o.m. Q1 2008 SEK 100 miljoner, 
Wellton Way Media Center AB (publ.). 
 
Wellton Ways verkliga värde är naturligtvis produkten MMC samt nyckelpersonalen, som 
samtliga är delägare i Wellton Way.Ett annat mycket stort ”mjukt” värde är att Wellton Way 
redan är väl känt, inte bara i Sverige, utan av tusentalet företag globalt. 
Produkten MMC har kostat cirka 75 miljoner kronor att utveckla sedan år 2000. Vi vet att 
produkten MMC är den enda fungerade produkt på världsmarknaden som alla klarar av att 
använda i vardagsrummet.  
M a o är produkten utvecklad, marknadstestad och världsledande, ur funktionell synpunkt. 
 
En värdering av Wellton Way skulle då kunna vara utvecklingskostnaden för den befintliga 
produkten, MMC. Med utvecklingskostnaderna som utgångspunkt för en värdering kan då 
Wellton Way värderas till 75 miljoner kronor. 
 
Ett annat sätt att värdera Wellton Way är att göra en framtidsprognos. T ex att försöka 
uppskatta hur många licenser som Wellton Way säljer år 2010. Att sedan därefter dra ifrån de 
uppskattade kostnaderna för att sälja X antal licenser år 2010, mellanskillnaden blir då 
Wellton Ways nettovinst år 2010. Den uppskattade nettovinsten multipliceras sedan med ett 
rimligt p/e-tal. Denna värdering skulle då motsvara Wellton Ways förväntansvärde.  
Ett sådant värde skulle kunna bli mycket högt. Kanske så högt att det just nu skulle framstå 
som orimligt. 
 
För att värdera Wellton Way till 75 miljoner enligt p/e-talsprincipen/förväntansvärdes-
principen skulle Wellton Way inom rimlig tid behöva göra en nettovinst om 5 miljoner 
kronor, om man använder p/e-tal 15. För att uppnå en nettovinst om 5 miljoner kronor, efter 
kostnader, skulle Wellton Way behöva sälja mindre än 80 licenser per dag.  
Man bör betänka att enbart i Sverige säljs det ungefär 2 000 datorer per dag till hushållen. 
Det torde m a o inte innebära någon större utmaning att sälja 80 licenser per dag. 
(I världen levereras nu drygt 400 000 datorer per dag till hushållen.) 
 
Ägarna och styrelsen för Wellton Way har beslutat att Wellton Way Media Center AB under 
Q1 2007 skall värderas till 75 miljoner, vilket utgör utvecklingskostnaderna.  
Värderingen 75 miljoner kronor är ett värde som samtidigt utgör ett modest förväntansvärde. 
Ägarna och styrelsen för Wellton Way hoppas att tidiga investerare i Wellton Way kommer 
att kunna ta del av en rejäl värdestegring inom ett par år. 
 
I och med den omfattande utvecklingen av MMC, numera MMC 2008, men framförallt den 
nya produkten Media Show har 2007 års värdering blivit obsolet. Värderingen av Wellton 
Way har därmed höjts med måttliga SEK 25 miljoner till SEK 100 miljoner f o m Q1 2008. 
Wellton Ways aktievärde har m a o ökats med över 30 % under det senaste året. 
 
Wellton Ways aktier kan i och med detta erbjudande köpas för sammanlagt 1 kr per B-aktie. 
Köpeskillingen 1 kr utgörs av två delar. Själva aktien köps för 0,006 kr, I samband med 
aktieköpet betalas också 0,994 kr per aktie utgörande ett ovillkorat aktieägartillskott. 
Anledningen till denna konstruktion är att den utgör en betydligt snabbare och enklare metod 

för att genomföra kapitalanskaffningen till Wellton Way Media Center AB (Publ.). Det 
sammanlagda priset för en aktie blir m a o 1 kr per B-aktie.  
Aktierna säljs i poster om 4 000 stycken B-aktier, för 4 000 kr per aktiepost. 
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5. Teckningsanmälan. Investering i Wellton Way Media Center AB (publ.)  
            Köp av aktier. 

 

Wellton Way Media Center AB erbjuder investeringar till nya aktieägare om maximalt  
SEK 9 miljoner under 2008. Totalt erbjuds allmänheten att köpa maximalt 9 miljoner B-
aktier, av bolagets totalt 100 miljoner aktier. Varje aktiepost omfattar 4 000 B-aktier, á 
sammanlagt 1 kr per aktie. För varje aktiepost som beställs sätter beställaren in 4 000 kr, till 
det för detta ändamål särskilda BankGirot: 5681-4833 OBS! Ange Dina personuppgifter, 
följande uppgifter, punkt a-c är obligatoriska.  
a) Namn 
b) Postadress 
c) Personnummer 
d) VP-kontonummer (Har du inte VP-konto öppnas ett sådant omedelbart och lätt genom att 
gå in till din/en bank, detta kan också ske senare.) 
e) Om du har ett depåkonto uppge bank/mäklare:……….Depånummer:……………………. 
 

Härmed beställer jag:…….stycken aktieposter á 4 000 B-aktier á 4 000 kr per aktiepost. 
Jag betalar omgående in:……………..kronor, utgörande betalning för de beställda aktie-
posterna, till det för detta ändamål reserverade BankGirot 5681-4833. 
 
Tilltalsnamn:……………………Efternamn:…………………………………………………... 
 
Adress:………………………………………………………………………………………….. 
 
Postnr:…………………………..Postadress:…………………………………………………... 
 
Telefonnummer:………/……………………Mobiltelefon:………/…………………………… 
 
E-postadress:………………………………………………………Faxnr:……/……………..** 
 
VP-kontonr:………………………………………… Födelsenr:………………-………….. 
 
Depåkonto. Bank/mäklare:………….Depåkontonnummer:…………………………………… 

 
 

Wellton Way Media Center AB (Publ.) kommer enligt plan att anordna handel med aktien med början 
snarast möjligt, med beräkning under första halvåret 2008. 
 
Din beställning och teckningsanmälan görs via något av följande två alternativ: 

Alt. 1: Klicka på följande länk www.welltonway.com/aktie (ett webformulär med aktuell 

teckningsanmälan öppnas i Din webläsare). Fyll sedan i Dina uppgifter och klicka på 
knappen längst ner på formuläret ”Skicka teckningsanmälan”. Din beställning skickas då 
automatiskt elektroniskt till Wellton Ways finansavdelning. 
Alt. 2: Skriv ned Dina uppgifter på denna Teckningsanmälan för hand och posta denna 
Teckningsanmälan till:  
Wellton Way Media Center AB (Publ.), Att: Finans, Box 7320, 103 90 Stockholm. 
 

Efter vi mottagit Din beställning och likvid kommer vi att sända Dig Din avräkningsnota. 
OBS: Kontot stängs när erbjudandet blivit fulltecknat. 
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6. Riskfaktorer 
 
Annonsrubrik: ”Skall vi tillsammans försöka förvandla dina 4 000 kr till 300 000 kr på några 
år?” 
 
Likväl som en investering om 4 000 kr i Wellton Way Media Center AB (Publ.) på några år skulle 
kunna öka i värde till t.ex. 300 000 kr tar man en risk att förlora sin investering om 4 000 kr.  
Att köpa aktier, lotter mm, innebär alltid en risk, vilket i princip gäller alla bolag, även mycket stora 
välkända bolag. 
 
En investering i Wellton Way Media Center AB (Publ.) måste betraktas med relativt hög risk. 
Investerare borde lämpligen göra en egen bedömning innan de investerar i Bolaget. Utöver 
informationen som presenterats i detta informationsmemorandum bör spekulanter överväga 
nedanstående riskfaktorer innan investeringsbeslut fattas. Riskerna som omnämns nedan är inte de 
enda riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet eller värdet på Bolagets aktier. Ytterligare 
risker, hittills okända eller för närvarande ovidkommande för företaget, kan komma att inverka 
negativet på Bolagets verksamhet och prospektet. Rent allmänt innebär en investering i värdepapper i 
tillväxtbolag som Wellton Way en risk som inte kan associeras med värdepapper i mer etablerade 
företag med längre historia. Om någon av följande risker skulle besannas, riskerar potentiella 
investerare att förlora hela värdet på sin investering i Bolagets värdepapper. 
 
Affärsrisker 
Wellton Way Media Center AB etablerades 2007 men baserades på produkt-, marknads- och 
affärsutvecklingen som föregick inom Wellton Way AB, som påbörjade sin verksamhet år 2000. Den 
finansiella historiken är därför begränsad. Företagsledningen har däremot mer än 30 års erfarenhet av 
marknadsmässig och industriell utveckling inom IT-, telekom och datorindustrin. Wellton Way är 
beroende av samarbeten med PC-/hårdvarutillverkare och distributörer med tillverkareanläggningar, 
utrustning samt med återförsäljare med verksamheter som ägs och drivs av tredjepart utanför Bolagets 
kontroll. Avbrott eller förlust av dessa samarbeten och partners kan orsaka avbrott eller påverka 
omfattningen i leveranser av kompletta MMC-system genom distributionskanalerna till slutkunder och 
därmed kan Bolagets rykte och tillförlitlighet påverkas. Detta kan orsaka negativa effekter på bolagets 
omsättning och vinst och kan dessutom leda till förlust av kunder. 
 
Produktrisker 
Dator-, konsumentelektronik-, mjukvaru- och multimediaindustrin där Bolaget verkar karaktäriseras 
av snabba förändringar i teknologi och tillämpningar. Följaktligen sker det en kontinuerlig utveckling 
av nya produkter och tjänster. Bolaget är beroende av organisationens förmåga att utveckla och 
marknadsföra nya produkter och tjänster i takt som bibehåller den ledande och konkurrenskraftiga 
positionen i jämförelse med den övriga marknaden. Det finns risker i samband med förmågan att 
vidareutveckla befintliga och utveckla nya produkter och tjänster och att kommersialisera dessa på ett 
framgångsrikt sätt. Oförmåga att anpassa verksamheten efter teknikskiften kan föra med sig att 
Bolagets produkter och tjänster blir föråldrade. Detta kan leda till inkomstbortfall och ökade 
utvecklingskostnader. 
 
Marknadsrisker 
Marknaden för media center programvaror och system är relativt ny och omogen och dessutom skiljer 
sig media center funktionerna och tjänsterna från traditionella konsumentelektronikprodukter. Det 
finns en risk att konsumenterna är mindre intresserade av media center-teknologin och tar avstånd från 
den, vilket kan leda till begränsat eller försenat genombrott i marknaden för media centers. Sådana 
reaktioner på marknaden kommer att begränsa Bolagets förmåga att växa. Bolaget verkar i en mycket 
konkurrenskraftig dator-, konsumentelektronik- och multimediaindustri. Därför kommer bolaget hela 
tiden att utsättas för intensiv konkurrens från olika mjuk- och hårdvarutillverkare samt operatörer med 
alternativa lösningar, produkter och tjänster.  
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Flertalet av dessa konkurrenter är avsevärt större med betydande finansiella resurser jämfört med 
Wellton Way, och dessutom har de fördelen med en redan stor egen kundbas. Bolagets framgång är 
framförallt beroende på dess förmåga att attrahera kunder från de existerande konsumentelektronik- 
och datoraktörerna samt från de konventionella operatörerna. 
 
Bolagets prissättning på MMC-licenser och affärsmodell är modulär och anpassningsbar utifrån olika 
marknadsperspektiv och samarbetsformer. Priserna på mjukvaror och systemlösningar inom området 
media center har dock minskat en hel del de senaste åren och väntas sjunka ytterligare. Det finns en 
trend att kunder inväntar vissa ”känslomässigt viktiga prisnivåer”, i jämförelse med konventionella 
produkter, på media center lösningar rent generellt. Bolaget kan därför tvingas minska sina priser eller 
förändra sin affärsmodell. Detta kan leda till att Bolaget tappar kunder och dessutom, genom lägre 
marginaler, försämrat resultat och lönsamhet. 
 
Finansiella risker 
Bolagets strategi innebär en betydande tillväxt. Ytterligare investeringar kan behövas både för att 
fullfölja den planerade tillväxten och för att svara upp emot nya tekniska innovationer och konkurrens. 
Det finns ingen garanti att Bolaget kan hämta in ytterligare kapital med fördelaktiga villkor eller 
kapital över huvud taget. Oförmåga att hämta in ytterligare kapital kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella tillstånd, lönsamhet och förmåga att nå uppsatta mål avseende tillväxt 
och lönsamhet. 
 
Aktiens osäkerhet och likviditet 
Bolagets aktier är för närvarande inte noterade på en officiell börsmarknad, och likviditeten i aktien är 
därför begränsad. Av denna anledning innebär en investering i Wellton Way en högre risk än en 
investering i ett bolag som är noterat på en officiell börsmarknad. 
 
Framtidsinriktad information 
Detta informationsmemorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden. Alla uttalanden som inte 
gäller historiska fakta i detta informationsmemorandum, inkluderat utan begränsning, de uttalanden 
som gjorts om Bolagets finansiella situation, affärsstrategi, planer och mål för framtida verksamheter, 
är att betrakta som framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden berör kända och okända risker, 
osäkerhet och andra faktorer som kan orsaka att Bolagets faktiska omsättning, lönsamhet och andra 
väsentliga värdeskapande åtgärder kan skilja sig markant från omsättning, lönsamhet och andra 
väsentliga värdeskapande åtgärder uttryckta eller underförstådda i dessa framtidsinriktade uttalanden. 
Dessa uttalanden är grundade på flera antaganden om Bolagets nuvarande och framtida affärsstrategier 
och den omgivning som Bolaget agerar inom i framtiden. Dessa framtidsinriktade uttalanden speglar 
bara Bolagets uppfattningar och bedömningar i nuläget när detta informationsmemorandum skrivs. 
Bolaget avsäger sig uttryckligen från ansvar och skyldighet att uppdatera eller revidera någon 
framtidsinriktad information i detta memorandum pga. kommande händelser, ändrade förutsättningar 
eller förändringar i Bolagets förväntningar med avseende på omständigheter som legat till grund för 
uttalandet. 
 
Verksamhetskritiska avtal 
Wellton Way är inte beroende av någon leverantör för att driva sin verksamhet. Det finns alternativa 
hård- och mjukvaror samt övriga produkter och tjänster för alla Wellton Ways nuvarande leverantörer. 
 
Kundberoende 

Wellton Ways kunder och partners är för närvarande en varierande grupp PC- och hårdvarutillverkare 
samt distributörer och återförsäljare inom dator- och konsumentelektronikbranschen. Sedan tidigare 
har kunderna för MMC-licenser typiskt utgjorts av datortillverkare av olika storlek. Wellton Way 
fortsätter nu och avser öka intensiteten i denna bearbetning samt breddar sig även, antingen direkt eller 
indirekt genom respektive datortillverkare, till samarbeten med de volymmässigt stora aktörerna inom 
konsumentelektronikbranschen samt operatörer och större industriföretag inom IT-branschen. 
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7 Kontakt 
 
7.1 Adress: 
Wellton Way Media Center AB (publ.) 
Döbelnsgatan 21 
Box 7320  
103 90 Stockholm 
Tel: 08-462 90 26 
Fax: 08-612 31 73 
 
7.2 Claes Wellton, VD 
E-post: info@welltonway.com  
Telefon: 08-462 90 26 
 
7.3 Christofer Friberg, vVD 
E-post: info@welltonway.com  
Telefon: 08-462 90 26 
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Bilaga 1 Pressmeddelande Wellton Way Media Show, 2008-02-06 
 
Wellton Way presenterar nu en ny, världsunik, och gratis variant av Wellton Ways 
knappgränssnitt (patentsökt) – Wellton Way Media Show. En fantastiskt snabb och 
enkel ”sökmotor” till det mest populära innehållet på webben, men också mycket mer. 
 
Wellton Way Media Show är ett unikt lättanvänt knappgränssnitt som ger dig blixtsnabb access till 
den mest spännande Underhållningen, de mest populära Webbsidorna, och till WebbTV som just nu 
växer så det knakar, WebbTV börjar nu dessutom levereras i så hög kvalitet att WebbTV inom kort 
kommer att bli ett alternativ till vanlig TV och filmkanaler. 
   
När du installerat Media Show på din dator får du m a o tillgång till i stort sett allt du är ute efter, när 
du bara har lust att koppla av och förströ dig. Ansluter du din dator till din TV kan du dessutom 
blixtsnabbt nå och titta på den populäraste underhållningen, hemsidorna, dina foton, din musik och 
dina videor på din storbildsskärm, i vardagsrummet. 
 
Wellton Ways knappgränssnitt är världens enda gränssnitt som alla människor klarar av att använda, 
även de närmare 2/3-delar av människorna som inte klarar av att använda datorer eller är svaga 
användare. Som alla förstår är det nödvändigt med ett superenkelt gränssnitt om hela familjen skall 
kunna få ut något nöje av detta, i t ex vardagsrummet. 
 
Media Show innehåller redan ett tusental förinstallerade knappar till Sveriges och världens mest 
efterfrågade underhållning och förströelse. Men du kan också mycket enkelt, under knappen Min 
Meny, lägga till egna knappar med dina egna favorithemsidor, programvaror mm. Media Show 
innehåller också arkivfunktioner för din egen musik, dina bilder och videos. 
 
Flera företag har redan vid förhandspresentationen av vår tidigaste betaversion visat stort intresse för 
Wellton Way Media Show. Mediaföretag och tidningar, operatörer, spelföretag, men även andra 
företag som t ex klädkedjor, möbelvaruhus, hemelektronikkedjor m fl kan ha intresse av att få en egen 
OEM-version av Media Show, med en eller flera egna knappar.  
Företagen vill ge bort sin egen version gratis för att ständigt vara på plats och ge möjlighet till direkt 
knappaccess till det egna företagets hemsidor i många familjers vardagsrum, varje kväll. Alla typer av 
företag kan m a o lätt bli ett ”mediaföretag” genom att ge bort sin egen version av Wellton Way 
Media Show och därmed få trogna kunder och läsare. 
 
Wellton Way ger nu under en introduktionsperiod bort vår första ”neutrala” svenska Beta-version av 
Media Show gratis till alla som önskar. Media Show kommer ständigt att uppdateras för att alltid 
erbjuda det senaste och det bästa innehållet under knapparna.  
 
Wellton Way Media Show blir troligtvis din underhållningsfavorit.  
Ladda hem Wellton Way Media Show nu: http://support.welltonway.com/mediashow  
 
Jämför därefter gärna Wellton Way Media Shows knappgränssnitts logik, djup och bredd med t 
ex Apples Iphones knappgränssnitt. Se själv den stora skillnaden. 
 
För mer information, kontakta Wellton Way Media Center AB (publ),  
Claes Wellton eller Christofer Friberg, 08-462 90 26 alt. info@welltonway.com 
www.welltonway.com  
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Bilaga 2. Säljbrev till potentiella OEM-kunder, februari 2008  
 
Nu har även ditt företag möjligheten att finnas direkt tillgängligt i vardagsrummen, varje kväll! 

 
Wellton Way har nu utvecklat en ny variant av Wellton Ways patentsökta knappgränssnitt, Wellton 
Way Media Show. Ett knappgränssnitt som alla klarar av att använda. 
 
Media Show är en blixtsnabb ”sökmotor” som via ett genialt enkelt knappsystem ger använ-daren 
tillgång till nätets mest spännande Underhållning, Webbsidor, WebbTV, och mycket annat. Wellton 
Way har förinstallerat cirka 1 000 knappar som leder till de mest populära Svenska och utländska 
sajterna. Perfekt när man vill koppla av i vardagsrumssoffan, eller framför sin dator. Media Show 
styrs enkelt med mus, tangentbord eller fjärrkontroll. 
Användaren kan dessutom mycket enkelt lägga in egna knappar till sina egna favoritsidor och 
favoritprogram, under knappen Min Meny. 
Media Show innehåller också arkivknappar som leder till användarens egen Musik, Bilder och 
Videos. 
 
Nu har även ditt företag möjlighet att skapa er egen OEM-variant av Media Show. 
Wellton Way lägger in knappar i tidiga attraktiva lägen på menyerna, knappar som direkt leder 
användaren till era hemsidor och till den information som ni önskar få presenterat för familjen i 
vardagsrummet. 
 
Eftersom Wellton Ways stora urval av knappar i Media Show attraherar hela familjens behov av 
underhållning, som man når med några snabba knapptryckningar, kommer ert företags knappar alltid 
vara i centrum när familjen vistas i vardagsrummet. 
 
Oavsett om ni är ett Mediaföretag, Operatör, Spelföretag, Klädföretag, Möbelföretag m fl kan ni välja 
att alltid befinna er i familjens underhållningscentrum, vardagsrummet, varje kväll. 
 
Wellton Way erbjuder nu ett begränsat antal företag att, till en rimlig kostnad, bli ett 
”Mediaföretag”. Ert företag kommer då alltid att vara på plats i familjens vardagsrum. 
 
Er investering blir inte större än att ni kan ge bort ert företags OEM-version gratis till era kunder. 
Värdet av att ständigt synas och alltid vara direkt tillgänglig i många familjers vardagsrum blir 
väsentligt större än er investering. Förutom detta erbjuder Wellton Way versioner som visar en 
reklambild några sekunder varje gång man växlar knapp, just då användaren är till 100% koncentrerad 
på bildskärmen. Sådana reklamintäkter kan bli mycket stora. 
 
Wellton Way Media Show kommer att bli många familjers underhållningsfavorit, se själv: 
http://support.welltonway.com/mediashow , kontakta oss för vidare information. 
 
Wellton Way Media Center AB (publ.) 
Stockholm den Xx februari 2008 
Claes Wellton VD 
070-562 39 80, claes.wellton@welltonway.com (Pressmeddelande bifogas.) 
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Bilaga 3. Delårsrapport Wellton Way Media Center AB (publ.) 
 
 

Wellton Way Media Center AB (publ.)     

Org.nr 556718-8486         
          
          

DELÅRSRAPPORT 2006-12-29 -- 2007-04-30     
          
Bolaget bedriver utveckling och försäljning av programvaror för datorer, TV, mobiltelefoner och därmed 
förenlig verksamhet.         
          
Bolaget bildades 2006-12-29. Första räkenskapsåret avslutas 2007-12-31.    
          
Nettoomsättningen för perioden har uppgått till 2 tkr och resultatet efter finansnetto   
till - 1 074 tkr.          
          
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 63 tkr och i immateriella  
anläggningstillgångar till 563 tkr. I posten immateriella tillgångar ingår aktivering av varumärken  
med 500 tkr som är en apportegendom. Likvida medel vid periodens utgång uppgår till 2 902 tkr.  
          
          
RESULTATRÄKNINGAR Not  2006-12-29     
Belopp i tkr    2007-04-30     
          
Nettoomsättning    2     
Övriga rörelseintäkter    17     
     19     
          
Rörelsens kostnader  1  -1,093     
          
Rörelseresultat    -1,074     
          
Resultat från finansiella        
investeringar    0     

          

Resultat före skatt    -1,074     

          

Schablonskatt    0     

          

Periodens resultat    -1,074     

          

          

Not 1. I rörelsens kostnader ingår avskrivningar på materiella & immateriella anläggningstillgångar  

 med 28 tkr.         
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Bilaga 3 forts. 

 
          

Wellton Way Media Center AB (publ.)     

Org.nr 556718-8486         

          

          

BALANSRÄKNINGAR Not       

Belopp i tkr    2007-04-30     

          

Anläggningstillgångar    598     

Omsättningstillgångar    3,079     

Summa tillgångar    3,677     

          

Eget kapital  2  3,333     

Kortfristiga skulder    344     

Summa eget kapital och skulder   3,677     

          

          

Not 2. Eget kapital (tkr)  Aktie- Fritt eget     
    kapital Kapital Summa    

 
Registrerat 
aktiekapital  100  100    

 Apportemmission  500  500    
 Erhållna aktieägartillskott  3,807 3,807    
 Delårsresultat    -1,074 -1,074    
    600 2,733 3,333    
          
 Av bolagets aktier utgör 10 000 000 A- aktier med röstvärde 10 och 90 000 000 B- aktier med röstvärde 1. 
          
          
Stockholm den 15 juni 2007        

          

          

Claes Wellton Persson         

Verkställande direktör        

          

          

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR SRS. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit  

något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.   

          

Stockholm den 20 juni 2007        

          

Lindebergs Grant Thornton AB        

          

Maria Jalkenäs         

Auktoriserad revisor         

 
Faktainformation: Fristående faktainformation från bolaget, utan beröring till ovanstående delårsrapport. Efter 
tidpunkten för den revisorsreviderade finansrapporten per april 2007 har bolaget erhållit ytterligare cirka 1,7 
miljoner kr från nya aktieägare. 
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Bilaga 4 Bolagsstämmoprotokoll 2007/06/13 Wellton Way Media Center AB (publ.) 
 
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Wellton Way Media Center AB (publ.) 
(556718-8486) den 13 juli 2007 i Stockholm. 
 

1 § 
Val av ordförande på stämman 
Stämman öppnades av David Sommestad, som ombetts av styrelsen att vara ordförande. 
Stämman valde David Sommestad till ordförande. 
 

2 § 
Val av protokollförare vid stämman 
Stämman valde Roger Sandin till protokollförare. 
 

3 § 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
Godkändes röstlängd enligt bilaga 1. 
 

4 § 
Godkännande av dagordning 
Godkändes den föreslagna dagordningen. 
 

5 § 
Val av en eller två justeringsmän 
Valdes Sebastian Persson och Daniel Persson att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet. 
 

6 § 
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad. Noterades att kallelse införts i Post&Inrikes Tidningar 
samt Svenska Dagbladet, i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen, den 14 juni 2007. 
 

7 § 
Verkställande direktörens anförande 
VD informerade om bolagets finansiella ställning, och presenterade en av bolagets revisor genomförd 
avstämning per den 30 april 2007 (bifogad). VD informerade vidare om bolagets planer att bli noterade vid 
allmän marknadsplats. Styrelsen och VD arbetar för att detta skall ske under hösten 2007. 
 

8 § 
Förslag till beslut om avstämningsförbehåll, och erforderlig ändring av bolagsordningen.  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skall vara ett avstämningsbolag. Stämman gav 
styrelsen mandat att genomföra nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet, innefattande föreslagen ändring 
av bolagsordningen (Ny § 12: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1749) om kontoföring av finansiella instrument) 
 

9 § 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission 
Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att intill tiden för nästa årsstämma genomföra nyemission avseende 
maximalt 30.000.000 aktier i serie B, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med 
styrelsens förslag (bifogat) 

 
10 § 

Avslutande av stämman 
Inga andra ärenden uppkom till behandling, och ordföranden förklarade därför stämman avslutad. 

 
Protokollförare:           Justeras: 
 
Roger Sandin             David Sommestad       Sebastian Persson Daniel Persson 
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Bilaga till Bolagsstämmoprotokoll – Röstlängd 
 
 

Namn Representerad 
av 

A-aktier B-aktier Röster 

Claes Wellton 
Persson 

 10000000 10800000 110800000 

Anders Nilsson   15520000   15520000 

Nicolas Persson Claes Wellton   15520000   15520000 

Daniel Persson   15520000   15520000 

Sebastian Persson   15520000   15520000 

Anders Smedman     1200000     1200000 

Roger Sandin     1000000     1000000 

David Sommestad       500000       500000 

Mats Sommestad       100000      100000 

Christer Hallberg     3000000     3000000 

Totalt:  10000000 78680000 178680000 
 
Drygt 94 % av bolagets totala antal röster var enhälliga i bolagsstämmans beslut.  
 
 
Bilaga 2 – Styrelsens förslag 
 
 
8) FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN  
Styrelsen föreslår i fråga om bolagsordningen att i anledning av bolagets förestående notering på 
allmän marknadsplats registrera bolaget som ett avstämningsbolag och ansluta sig till VPC, och därför 
göra följande tillägg till bolagsordningen:  
Ny § 12: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1749) om 
kontoföring av finansiella instrument  
Styrelsen har beslutat att avstämningsförbehållet skall gälla tidigast från och med den 1 augusti 2007, i 
det fall bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag.  
 
9) BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION  
Bolaget kommer under det närmaste året att intensifiera insatserna för marknadsbearbetning samt 
påbörja en internationell expansion. För att kunna genomföra dessa två åtgärder med den snabbhet och 
slagkraft som bolagets styrelse finner lämplig föreslås att bolagsstämman ger styrelsen mandat att, om 
kapitalbehov föreligger, intill tiden för nästa årsstämma besluta om att genomföra nyemission 
avseende maximalt 30.000.000 aktier i serie B, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. I 
det fall styrelsen, med mandat från bolagsstämman, beslutar om att genomföra nyemission skall denna 
ske med marknadsmässigt värde på aktierna. Aktiekapitalet skall maximalt kunna ökas med 30 
MSEK. 
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Bilaga 5. Kortfattad delårsrapport för 2007 per sista september 2007,  
               Wellton Way Media Center AB (publ), 556718-8486 
              ( Denna rapport är inte avstämd av aukt revisor ) 
 
Resultaträkningar 2006-12-29 t o m 2007-09-30, Belopp i kkr  
 
Nettoomsättning                                                                      41 
Rörelsens kostnader (9 månader)                                     -3 588 
Avskrivningar                                                                   -     28 
Rörelseresultat före skatt                                                  -3 575 
Finansnetto                                                                       -       2 
Schablonskatt                                                                            0 
Periodens resultat                                                              -3 577 
 
 
 
Balansräkningar 2006-12-29 t o m 2007-09-30   
 
Anläggningstillgångar                                                          912 
Kassa och bank                                                                  2 263 
Summa tillgångar                                                               3 175 
 
Eget kapital                                                                       -2 487 
Skulder samt uppl kostn samt förutbet intäkter                -   688 
Summa eget kapital och skulder                                       -3 175 
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Bilaga 6, Den reklamfinansierade versionen av MMC 
 
Den reklamfinansierade versionen av MMC. 
  

 

Wellton Way har i tillägg till MMC också påbörjat utvecklingen av en funktionsmodul för en 
reklamfinansierad version med mycket omfattande marknadspotential. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I korthet kan den reklamfinansierade versionen beskrivas på följande sätt, med en bild i TV-
rutan se ovan, och uppställning av likviditetsflöden, se bifogad PDF.  
 
Nedan följer några grundläggande punkter gällande de praktiska förberedelserna för aktuell 
lösning. 
  
1. Wellton Way tar fram en databas och ett client server system som sänder en ny reklambild 
till varje enskild MMC-innehavare varje gång som innehavaren använder fjärrkontrollen, för 
att t ex byta kanal, ändra ljudvolym, byter funktion från t ex TV till radio, Internet etc  
Denna reklambild visas under cirka 4 sekunder. Reklambilden upptar cirka 20-25% av 
bildytan. Detta sker via Internet, varje reklambild kan sägas vara en "hemsida", som ligger på 
TV-bilden. 
  
2. Under en tre timmars TV-kväll kommer 90 olika reklambilder visas utan att TV-
programmen släcks ned. (360 sekunder reklam, att jämföra med dagens reklamavbrott som 
släcker TV-bilden under cirka 2 000 - 2 500 sekunder under 3 timmars TV-tittande.) 
 
3. När man använder fjärrkontrollen riktar man vanligtvis all uppmärksamhet mot skärmen 
vilket gör att man närmast garanterat uppmärksammar reklambudskapet, vilket då också 
innebär att reklamköparen får garanterad valuta för sina pengar.  
(Detta får inte en reklamköpare via tidningsannonser, DR, TV-reklam etc.) 
  
4. En mycket konservativ intäktsberäkning visar att för varje visad bild per hushåll kan en 
reklamköpare betala 30-50 öre. Annan reklam, t ex reklam i en tidning, där kostar en av 
läsaren uppmärksammad annons cirka 3-5 kronor vilket är ett 10 ggr högre pris att betala för 
reklamköparen. 
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5. Förutom detta kommer varje hushålls intresseprofil vara lagrad, även hushållets adress. 
Detta innebär att t ex ett ungkarlshushåll slipper mensskydds-, schamporeklam mm. 
Detta innebär också att företag kan göra lokal reklam; "ICA-Baronen denna vecka, köttfärs 
9.90 per kilo". Att reklamen kan riktas till lämplig målgrupp och dessutom geografiskt ökar 
värdet för reklamköparen med 2-4 ggr. 
  
6. Systemet kommer också att byggas så att ett dygns reklambilder lagras kronologiskt i en 
databas på innehavarens hårddisk. Man kanske ser en reklambild t ex "Provkör nya Volvon" 
(bild på Volvon), innehavaren blir intresserad, men han vill just då fortsätta titta på den film 
han ser. Han kan då vid ett senare tillfälle gå in i dagens databas och klicka på reklambilden 
och då komma till Volvos hemsida som visar hur man beter sig för att få en provkörning. 
(Dessa klick till en hemsida kan också generera intäkter.) 
  
7. Reklambilderna kommer också att visas i alla reklamfria kanaler som t ex TV1, TV2 och 
Filmkanaler. I sådana kanaler får reklambilderna naturligtvis ett extra högt uppmärksamhets-
värde. Viktigt att notera är att det inte finns några juridiska hinder att visa information från 
Internet på en TV-skärm under ett TV-program. 
 
8. Systemet kommer också att ta hänsyn till att familjen befinner sig på semester, hushåll som 
sällan använder TV mm. Vi har räknat med att hushållen tittar på TV och gör andra aktiviteter 
med MMC i vardagsrummet 3 timmar per dag under 240 dagar per år, genomsnittligen. 
 
9. Reklamen beställs reklamköparen via en särskild hemsida. Reklamutförandet görs där av 
kunden själv, kunden behöver bara följa ett dussin mycket enkla instruktioner. Fysisk hjälp 
kommer att finnas tillgängligt om så önskas vilket innebär att produktionskostnaderna blir 
närmast negligerbara. Betalning sker i samband med beställningen. 
  
10. Det mest lämpliga affärsupplägget är att Wellton Way och en samarbetspartner (troligen 
en teleoperatör) bildar ett separat bolag tillsammans med ett reklamsäljande bolag.               
Detta separata bolag hanterar hemsidan, intäktsströmmar, fördelning av intäkter mm.            
Wellton Way och samarbetspartnern skall ha kontroll över bolaget genom att vara 
majoritetsägare. Wellton Way och samarbetspartnern kommer i och med denna konstruktion 
också tillgodogöra sig en del av detta separata bolags nettovinster. 
 
11. Uppstart och skarp marknadstest av systemet kan lämpligen ske genom att använda denna 
form av reklam i Wellton Way fria 3-månadersversionen. Man kan då börja med att låta 
utvalda företag annonsera gratis, mot löfte att medverka till utvärdering. När man nått en bit 
in i utvärdering kan man successivt börja ta betalt, en mindre kostnad i början, och mer mot 
slutet. 
 
12. Eftersom den reklamfinansierade versionen kommer att ge hushållen gratis 
bredbandsuppkoppling kan man efter utvärdering lätt få till stånd ett samarbete med en 
operatör i respektive land. Vi har varit i kontakt med de flesta operatörerna i Sverige på 
högsta ledningsnivå. Alla är mycket intresserade, men är för dagen osäkra på hur stora 
kostnaderna skulle bli om de hoppar på affärskonceptet direkt, före en utvärdering.                   
Ett samarbete med en teleoperatör skulle ge operatören en mängd nya bredbandskunder, mer 
trofasta kunder etc. 
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13. REKLAMINTÄKTERNA SKULLE KUNNA BLI SÅ STORA, ATT DE HUSHÅLL 
SOM VILL ANVÄNDA DENNA REKLAMFINANSIERADE REKLAMVERSION AV 
WELLTON WAY MMC, SKULLE KUNNA FÅ ALLT DETTA HELT GRATIS: 
 
A: En gratis vardagsrumsdator, värde för familjen cirka (SEK 8 000) SEK 150 per månad. 
 
B: Gratis bredbandsuppkoppling, värde för familjen cirka SEK 200 per månad  
 
C: Gratis MMC, värde för familjen cirka SEK 100 per månad 
 
D: Gratis integration mellan vardagsrumsdatorn med MMC och familjens mobiltelefoner, 
värde för familjen cirka SEK 50 per månad. Detta programsystem som är under utveckling 
ger mobiltelefonsinnehavaren tillgång till allt som är lagrat i vardagsrumsdatorn, musik, 
bilder, filmer, spel mm, men även tillgång till de TV-kanaler och radiokanaler som man har 
hemma. 
  
Totalt skulle familjen få ett värde om cirka SEK 500 per månad. 
  
 
FRÅGAN MAN KAN STÄLLA SIG ÄR, HUR MÅNGA PROCENT AV SVERIGES 
ALTERNATIVT VÄRLDENS HUSHÅLL SKULLE VILJA HA DESSA FÖRMÅNER 
GRATIS?  
 
DEN ENDA BEGRÄNSADE EFTERGIFTEN BLIR ATT "BELASTAS" MED ENDAST  
90 REKLAMBILDER, TOTALT 360 SEKUNDER PER KVÄLL.  
BILDER SOM INTE DIREKT STÖR TV-TITTANDE OCH ANDRA AKTIVITETER? 
  
EN RIMLIG UPPSKATTNING, TROR VI, ÄR ATT MINST EN FJÄRDEDEL AV 
HUSHÅLLEN SKULLE VILJA HA DESSA FÖRDELAR INOM ETT TILL TVÅ ÅR.  
ENBART I SVERIGE SKULLE DETTA INNEBÄRA DRYGT 1, MILJONER HUSHÅLL.  
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TV-bildskärmen, världens mest effektiva annonseringsyta. 
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Advertisement sales company

The revenues from advertisement customers are estimated to USD 75 per household and month excl. 
VAT (see separate analysis). Out of these USD 75 per month USD 52 are transferred directly to the 

end customer in the way that the end customer receives a free-of-charge living room computer, free-
of-charge broadband Internet connection and free-of charge Wellton Way-products.

Distribution of monthly revenues:

PC-

manufacturer

Finance-

company

Dealer Broadband-

operator

Advertisement          

sales company

Wellton

Way

USD 12 USD 4 USD 2 USD 22 USD 4 USD 14 USD 16/ 

month/household

Here the end 
customer receives a 
value of USD 18 per 
month

All in all the end customer receives values of 

USD 52 per month, as a result of using Wellton 
Way’s commercially advertisement financed 
version. Wellton Way’s profit will be USD 14 per 
month (USD 168/customer/ year).

The revenues and business model impact - preliminary

Here the end 
customer receives a 
value of USD 22 per 
month

Here the end 
customer receives a 
value of USD12 per 
month

Cooperation

Partner

  
  
 

Preliminär intäkts och affärsmodell för annonssäljande bolag med utgångspunkt av Wellton Ways 

reklamfinansierade modell av MMC.  
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Bilaga 7: Massmedial kampanj från nätforum.  
 

Förtalskampanj mot Wellton Way, men framförallt mot VD Claes Wellton. Som några har 

uppmärksammat så har en del så kallade nättidningar, särskilt en nättidning, där framförallt en tjej 
aktivt bedriver en trakasserande och personlig förtalskampanj mot Claes Wellton, en kampanj som 
även är fylld med påhittade familje-, och personangrepp. Denna/dessa nättidningar är ej med, och får 

ej vara med, i Tidningsutgivarföreningen eftersom de saknar utgivarbevis, vilket därför också innebär 
att det inte går att åtala dem enligt tryckfrihetsförordningen. JK, Justitiekanslern, som är åklagare vid 

tryckfrihetsbrott har dock ändå gjort en omsorgsfull utredning rörande detta förtal mot Claes Wellton, 
och har i sin utredning kommit fram till att ”det ankommer i stället på allmän åklagare att pröva 
anmälan” mot nättidningen (Se JK Dnr. 2799-07-31).   

Wellton Way eller Claes Wellton är däremot naturligtvis inte anmälda för någonting eftersom Claes 
Wellton eller Wellton Way  inte gjort sig skyldiga till några felaktigheter. Nättidningen har bland 

annat påstått att Wellton Way/Claes Wellton har polisanmälts, vilket är lögn. Man påstår också att 
Claes Wellton vägar betala underhåll till sin son vilket också är en lögn eftersom Claes betalar det 

som domstolen har bestämt. Man påstår vidare att Wellton Way i sitt IM ljuger om att alla de större 
teleoperatörernas VD:s besökt Wellton Way för genomgång, vilket också är en osanning eftersom alla 
dessa har varit hos Wellton Way, några av dem t o m flera gånger. Nättidningens tjej kallar också 

Claes Wellton ” bluff”, ”kriminell”, vilket naturligtvis också är rena lögner. De är få företag och 
personer bemödar sig så mycket om att försöka göra allting rätt och riktigt som Wellton Way Media 

Center AB, och Claes Wellton. 
 
Ironi och skämt får man naturligtvis tåla om man är en offentlig person, det kan ju ibland t o m vara 

roligt för den inblandade personen som man skämtar om. Alla dessa påhopp, som helt saknar ironi,  
t.o.m. personliga familjepåhopp för att skada barn, humorbefriade lögner som saknar sans och måtta, 

får till följd att man börjar undra vad som driver vissa människor att vanemässigt vara så oseriösa, 
tarvliga och ljuga så ohämmat om andra människor? Kan det vara avundsjuka på människor som har 
arbetat hårt och blivit framgångsrika? Ja, det är svårt att veta, problem tycks de emellertid ha?     

Man kan ju också undra över varför dessa personer visar sådant förakt för läsarna att de gärna och 
uppsåtligen ljuger för sina egna läsare. Det måste kännas svårt för alla riktiga journalister och 

tidningar som bemödar sig om att vara seriösa, att se detta beteende från nättidningar som saknar 
utgivarbevis. Nättidningar som försöker framstå som om de vore riktiga tidningar, i konventionell 
bemärkelse. Dessa nättidningar skadar naturligtvis trovärdigheten för alla seriösa journalister.   

                                                                                                     
Det är naturligtvis väldigt tråkigt att behöva bemöta lögner. Som alla kan konstatera fortsätter dock 

Wellton Ways personal utvecklingen av sin verksamhet och sitt fantastiska användargränssnitt för 
vardagsrummen. Ett av VD Claes Welltons mål är bland annat att ”slå personligt rekord”. Tidigare 

har ju Claes Wellton byggt upp två företag som blivit Sveriges mest snabbväxande företag, ett av 
dessa blev dessutom börsvinnare två år i rad. Claes Welltons personliga bedömning är att Wellton 
Way har alla möjligheter att bli ett av Sveriges mest framgångrika företag, inom rimlig tid, några år. 


