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Erbjudandet i sammandrag 

 
Teckningstid: 2 – 18 september 2009. 

Teckningskurs: 0,95 SEK per B-aktie. 

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar lägst 2 500 000 och högst 3 050 000 B-aktier. 

Teckningspost: Minsta teckningspost är 5 000 B-aktier. 

Betalning: Kontant likvid skall erläggas senast den 30 september 2009. 

Antal aktier innan emission: Totalt 6 360 000 aktier (1 218 000 A-aktier) 

Värdering: 6 042 000 SEK (pre-money)  

Listning på AktieTorget: B-aktien i Bolaget är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel 
beräknas bli den 23 oktober 2009. 

ISIN-kod: SE0002943431 

 
Teckningsoptioner: För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption.  

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie.  

Nyttjandeperiod: 23 oktober 2009 – 15 februari 2010. 

Teckningskurs: 1 SEK per B-aktie. 
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”Datorspelsutveckling 

är en oerhört 
spännande bransch 

med stora 
intäktsmöjligheter” 

 

”Vi står stadigt med 
fötterna på jorden men 

siktar definitivt mot 
stjärnorna, inte mot 

trädtopparna” 
 

VD HAR ORDET 

Datorspelsutveckling är en oerhört spännande bransch med stora intäktsmöjligheter. Det är en 
bransch stadd i ständig förändring, som bjuder på stora utmaningar och fantastiska möjligheter att nå 
en världspublik. Särskilt segmentet för onlinespel har visat på en stark tillväxt de senaste åren. I en tid 
då traditionella spel lider under piratkopiering går onlinespel från styrka till styrka och står för 
tillväxten i en bransch som bara växer och växer. Bara i Europa omsatte spelbranschen över 10,4 
miljarder dollar under 2008. 
 
Vi utvecklar ett socialt spel med namnet Million 
Morning, med anspelning på interaktion miljontals 
människor emellan. Vi har valt att bygga vårt spel 
utifrån en kombination av affärsmodellen Free-to-
Play (F2P) och den nya teknologin Web3D, vilka 
tillsammans möjliggör kostnadsfritt 3D-spel direkt 
via webbläsaren. Till skillnad från andra leverantörer 
slipper våra användare att ladda ned stora filer. 
Million Morning streamas och spelas i alla vanliga 
webbläsare. Tillgänglighet är a och o för att bygga 
volym i onlinespel. 
 
Den ständigt ökande tillgången till bredband är gynnsam för spelunderhållning. Utmaningen är idag 
att hitta distributions- och intäktsmodeller som utnyttjar den enorma marknad som håller på att 
mogna. Eftersom Junebuds sociala spel, Million Morning, är webbaserat och bygger på konstanta 
uppdateringar är det i princip immunt mot piratkopiering. 
 
Under början av 2000-talet arbetade jag, tillsammans med Junebuds medgrundare och projektledare 
Carl Lundgren, på det svenska spelutvecklingsföretaget DICE. Både Carl och jag arbetade med 
Sveriges mest framgångsrika datorspel hittills, Battlefield 1942. Efter många års praktisk erfarenhet 
från spelbranschen har vi konstaterat att ett lyckat spelutvecklingsföretag börjar med en bra affärsidé. 
Under sommaren 2008 konkretiserades våra idéer och vi beslutade oss för att ta fram prototyper för 
Million Morning. Vi har nu kommit långt i vår utveckling och planerar att under tredje kvartalet 2009 
inleda en stängd betatestning, där hundratals individer ska testa och utvärdera vårt nya spel. Vår 
målsättning är sedan att påbörja en öppen betatestning under mitten av fjärde kvartalet 2009 och 
därefter stegvis lansera spelet på marknaden strax efter årsskiftet. 
  

Vi kommer steg för steg att ta oss mot vårt första 
delmål, nämligen att nå 60 000 registrerade 
användare. Vid det antalet användare beräknar vi 
kunna uppvisa ett positivt kassaflöde. Det är vår 
målsättning att detta kommer att ske så tidigt som i 
månadsskiftet mars-april nästa år! Vidare är vår 
målsättning att i slutet av 2010 uppnå 400 000 
registrerade användare. I ett längre tidsperspektiv 
ser jag dock att vi knyter alltfler användare till vårt 
spel. Vi står stadigt med fötterna på jorden men 
siktar definitivt mot stjärnorna, inte mot 
trädtopparna. 

 
Det är ett verkligt  privillegium att få arbeta med de motiverade och skickliga människorna på 
Junebud. Vi är ett sammansvetsat team av veteraner och unga talanger, där varje medlem är 
handplockad och tillför någonting unikt till Bolaget.  Baserat på utvecklingsteamets kompetens har vi 
goda förhoppningar om att vi ska lyckas med det vi gör; att utveckla, lansera och driva Million 
Morning. 
 
För att möjliggöra finansiering av vårt fortsatta utvecklingsarbete, för att nå fram till en lansering av 
Million Morning och för att nå ett positivt kassaflöde, genomför vi nu en nyemission. Vi är orubbliga i 
vår tro på att vi kommer att lyckas och välkomnar Er att ta del av vår spännande resa. Välkommen som 
aktieägare i Junebud!  
 
Ola Holmdahl VD, Junebud AB (publ)  
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OM MEMORANDUMET 

Definitioner 

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget” eller “Junebud” 
avses Junebud AB (publ) med organisationsnummer 556768-8675.  
 

Undantag från prospektskyldighet 

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Detta memorandum 
avseende nyemission är undantaget från prospektskyldigheten enligt ”Lagen om handel med 
finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är 
att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro 
under en tolvmånadersperiod. 
 

Memorandumets distributionsområde 

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt 
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte 
distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen 
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i 
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 
 

Memorandumet tillgängligt 

Memorandumet finns tillgängligt på Junebuds huvudkontor samt på Bolagets hemsida 
(www.junebud.com). Memorandumet kan också nås på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).  
 

Uttalanden om framtiden 

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar 
styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för 
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, 
såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  
 

AktieTorget 

Junebud har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, 
omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en överenskommelse med 
AktieTorget om informationsgivning. Junebud avser att följa tillämpliga lagar, författningar och 
rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan 
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för 
detta på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).  
 
AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en 
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett 
effektivt aktiehandelssystem (SAXESS), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till 
Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget 
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa 
i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns 
även att följa på Text-TV och i dagstidningar.  
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER  

Vid extra bolagsstämma i Junebud AB (publ) den 11 augusti 2009 beslutades att genomföra en ökning 
av aktiekapitalet genom en riktad nyemission om lägst 2 500 000 och högst 3 050 000 B-aktier. 
Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 2 897 500 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå 
till cirka 230 000 SEK. 
 
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i Junebud AB 
(publ) till en kurs av 0,95 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att 
öka med 244 000 kronor, från 508 800 kronor till 752 800 kronor och antalet aktier kommer att öka 
med 3 050 000 aktier från 6 360 000 aktier till 9 410 000 aktier.  
 
Malmö den 1 september 2009  
 
Junebud AB (publ)  
Styrelsen  
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BAKGRUND OCH MOTIV 

Tillväxten för onlinedatorspel har de senaste åren varit markant. En bidragande orsak till detta är 
den växande tillgången till datorer och kraftfulla bredbandsuppkopplingar världen över. Det 
vanligaste tillvägagångssättet, när en spelare ska börja spela ett onlinespel, är att ladda ner en stor 
fil till datorn och sedan installera denna manuellt. Den tröskeln behöver inte Junebuds spelare 
komma över – spelet spelas nämligen direkt via användarens webbläsare. Via webbläsaren får 
spelaren tillgång till ett gratis spel i 3D-grafik. Att erbjuda spelare gratis spel är en affärsmodell som 
kallas Free-to-Play (F2P) och är i dagsläget redan vanligt förekommande både i Asien och i 
Nordamerika. I Europa är F2P fortfarande relativt oetablerat, det är här Junebud kommer in i 
bilden. 
 

En idé föds 

När två av Bolagets grundare, Ola Holmdahl och Carl Lundgren, under början av 2000-talet arbetade 
på spelutvecklingsföretaget Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) föddes idén om att istället 
för att gång på gång utveckla teknologi till nya datorspel låta ett spelföretag ägna sig åt att utveckla 
själva spelen, det vill säga kärnverksamheten. På marknaden befintliga tekniska lösningar har använts 
för att möjliggöra utveckling och drift av Bolagets sociala spel; Million Morning.  
 
Under åren därefter arbetade Ola och Carl på var sitt håll, Carl som projektledare inom spelbranschen 
och Ola som lärare inom densamma. Tanken på att starta någonting eget med inriktning mot spel- och 
inte teknologiutveckling, kvarstod dock. Både Ola och Carl kunde, efter många års erfarenhet från 
spelbranschen, emellertid konstatera att en fungerande affärsidé var väsentlig att färdigställa innan 
själva utvecklingsarbetet av spelet inleddes. Affärsidén växte under årens lopp fram och under 
sommaren 2008 konkretiserades duons idéer i och med att Carl lade fram en handlingsplan, deras 
gemensamma projekt inleddes och prototyper för Million Morning sattes upp. Här knöts också Fredrik 
Olofsson, en rutinerad programmerare, till gruppen. Under december 2008 anställdes Johannes 
Helgeson på heltid som koncepttecknare och 3D-grafiker i Junebud. Ola, Carl och Fredrik samt ett 
team av handplockade medarbetare arbetade från sommaren 2008 till våren 2009, utan ersättning, 
med att driva projektet framåt. Innan Bolaget bildades, i november 2008, har ett stort antal obetalda 
utvecklingstimmar tillryggalagts och betydande inledande arbete utförts. Under våren och 
försommaren 2009 har ytterligare ett stort antal obetalda arbetstimmar lagts ned. Efter Junebuds 
bildande har cirka 1,4 MSEK tillförts Junebud och Bolaget har idag nio anställda, varav sju på heltid.  
 

Det sociala spelet 

Million Morning är ett onlinespel med tonvikt på social interaktion. Spelet utvecklas utifrån en 
kombination av affärsmodellen Free-to-Play (F2P) och den nya teknologin Web3D. Spelet är gratis, 
men användarna kan välja att köpa uppgraderingar till sina karaktärer (avatarer), exempelvis en hatt, 
ett annorlunda klädesplagg eller ett roligt tillbehör. I Bolagets spel finns det möjlighet att lära känna 
nya människor, träffa spelare från hela världen med gemensamma intressen och diskutera specifika 
ämnen i olika forum. I spelet kommer det även att finnas minispel för användaren att spela. Million 
Morning riktar sig till ungdomar i åldern 12 till 18 år, en grupp som enligt Bolagets bedömning har stor 
erfarenhet av onlinespel samt av att umgås med vänner och shoppa via Internet. Det finns enligt 
Bolagets bedömning följande fördelar med Bolaget och dess sociala spel: 
 
Jämfört med den traditionella spelbranschen 

 Ingen fysisk produkt och obegränsat ”shelf life”. 

 Inga mellanhänder, förläggare och/eller distributörer, vilket skapar mer fördelaktiga 
marginaler för Bolaget. 

 Live Development – Löpande produktförbättring och marknadsundersökning samt kortare 
utvecklingscykler.  

 
Jämfört med befintliga F2P-aktörer 

 Inga stora nedladdningar krävs, Million Morning spelas direkt i webbläsaren. 

 Spelet är byggt på en enkel och populär 3D-grafik. Väldigt få aktörer inom Bolagets genre 
erbjuder lika hög kvalitet på 2D- och 3D-grafiken. Den höga kvaliteten på Million Mornings 
grafik grundas i erfaren och kompetent personal samt en effektiv och sammansvetsad 
organisation som utvecklar spelet. 

 Bolaget är lokaliserat mot den europeiska marknaden, de flesta andra aktörerna inom 
segmentet är lokaliserade mot Asien eller Nordamerika.  
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60 000 användare – positivt kassaflöde 

Enligt Bolagets tidsplan beräknas Million Morning att lanseras i början av 2010, efter det att betatester 
av spelet har genomförts. Vid 60 000 registrerade användare, som enligt Bolagets målsättning skall 
uppnås omkring månadsskiftet mars-april 2010, bedöms Junebud nå ett positivt kassaflöde. Vidare är 
Bolagets målsättning att ha uppnått 400 000 registrerade användare vid utgången av 2010. Junebuds 
intäkter kommer att genereras i form av så kallade mikrotransaktioner, det vill säga försäljning av 
uppgraderingar till spelarens karaktär. 
 

Litet bolag med gedigen erfarenhet i botten 

Junebud är ett relativt nystartat bolag som bildades 2008, men personerna bakom Junebud har 
gedigen erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Innan Junebuds bildande har ett stort antal 
inledande arbetstimmar lagts ned, vilket har lagt grunderna till var Bolaget befinner sig idag. Vidare 
har Junebud lagt stor vikt vid att sätta samman en stabil stomme av väl utvalda medlemmar i Bolagets 
team. Teamet består av en noggrant sammansatt blandning av erfarna aktörer inom spelbranschen 
och handplockade studenter från utbildningen för dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde.  
 
Grundaren, VD:n och chefsdesignern Ola Holmdahl samt grundaren, projektledaren och tekniske 
speldesignern Carl Lundgren har båda lång erfarenhet av utvecklingsarbete och projektledning inom 
spelbranschen. Såväl Ola som Carl har arbetat på spelutvecklingsföretaget Digital Illusion Creative 
Entertainment (DICE), där de bland annat framgångsrikt var delaktiga vid utvecklingsarbetet av 
Battlefield 1942. Vidare har Ola arbetat som lärare vid Högskolan i Skövde, där han var 
programansvarig vid utbildningen för dataspelsutveckling och Carl har under många år varit verksam 
som producent vid ett antal datorspelsprojekt, bland annat på Massive Entertainment. De anställda i 
Junebud har stor kompetens inom sitt respektive område och har även valts ut beaktat att de har 
erfarenhet av att leda grupper. Vid en expansion kan de nuvarande anställda agera som projektledare 
och gruppledare för nyanställda i Junebud, vilket är en proaktiv strategi för att främja en framtida 
expansion. För att underlätta en snabb tillväxt har Bolaget dessutom tillsett att dokumentera allting 
som görs och teamet står, enligt Bolagets bedömning, väl rustade för en aggressiv expansion inom en 
snar framtid. 
 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Vanligt i ett datorspelsutvecklingsföretag är att företaget länge och väl dras med stora 
utvecklingskostnader långt innan spelet lanseras på marknaden. I Junebuds fall förväntas Million 
Morning att lanseras redan i början av 2010, efter en, med spelbranschens mått mätt, kort period av 
utvecklingsarbete. Anledningen till detta är att Bolaget använder sig av utvecklingsmetoden Live 
Development, ständigt pågående utvecklingsarbete. Förutom att Live Development är en 
kostnadseffektiv metod att arbeta med, finns det ytterligare ett antal positiva aspekter att 
uppmärksamma: genom att ständigt beakta feedback och köpbeteende från användarna av spelet kan 
uppdateringar utifrån användarnas önskemål enkelt och snabbt justeras, vilket i sin tur leder till en 
ständigt förbättrad upplevelse för användarna och således fler och fler nöjda användare. Inte att 
förglömma är att betydande inledande arbete och ett stort antal arbetstimmar har lagts ned innan 
Bolagets bildande, vilket har bidragit till Bolagets låga utvecklingskostnader.  
 
Vidare är det ett vedertaget tillvägagångssätt inom spelbranschen att marknadsföra onlinespel via så 
kallad Viral och Guerilla Marketing. Det är två bevisat effektiva marknadsföringsmetoder inom 
Bolagets verksamhetsområde som också är väldigt kostnadseffektiva. Exempelvis Acclaim Games och 
Nexon Corporation, som båda är stora aktörer inom onlinespel och F2P, har använt sig av denna typ 
av marknadsföring under en längre tid. Båda aktörerna har enligt vad Bolaget erfarit sett stora fördelar 
med dessa marknadsföringsmetoder, i form av stadig tillväxt på företagens respektive spelsidor. 
Junebud kommer att använda sig av dessa metoder för att marknadsföra det sociala spelet. Att Bolaget 
har valt att använda sig av middleware och att anställa relativt få programmerare för att utveckla alla 
tekniska lösningar kring spelet internt, är även detta ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på.  
 

Expansiv marknad 

Marknaden för datorspel har under de senaste åren expanderat kraftigt. Till exempel ökade under 
2008 datorspelsmarknaden globalt med cirka 35 procent.1, jämfört med 2007. Onlinespel är det 
segment som driver tillväxten och segmentet omsatte under 2008 sju miljarder dollar.2 

 
1. Swedish Games Industry, news letter 
2. Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på “European Game Developer’s Conference” 2008. 
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Styrelsen i Junebud AB (publ) 
Malmö den 1 september 2009  

 
Björn Flintberg Styrelseordförande 
Ola Holmdahl  Styrelseledamot och VD 
Carl Lundgren  Styrelseledamot och vVD 
Fredrik Olofsson Styrelseledamot  
Andreas Wennström Styrelseledamot 
Johannes Helgeson  Suppleant  
Jörgen Karlsson  Suppleant  
 

Bolagets spel utvecklas utifrån en kombination av F2P och den nya teknologin Web3D. F2P, precis 
som övriga onlinespelsmarknaden, är under kraftig utveckling. Under 2008 omsatte F2P i Kina och 
Korea tillsammans cirka 4 miljoner dollar. 3 Vidare beräknas F2P att mellan 2009 och 2011 växa 
globalt med 25 % årligen.4 F2P är väldigt populärt såväl i Asien som i Nordamerika, men har ännu inte 
fått det stora genombrottet i Europa. Det finns dock några starka aktörer på den europeiska 
marknaden, exempelvis finländska Habbo (tidigare Habbo Hotel) som har varit verksamma sedan 
2001. Baserat på de senaste årens snabba utvecklingstakt i Asien och Nordamerika bedömer Bolaget 
att F2P har stor potential att växa kraftigt och bli framgångsrikt även i Europa, där Junebud initialt 
avser att verka.  
  
3. Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på “European Game Developer’s Conference” 2008. 
4. www.arstechnica.com 
 

Nyemission 

Junebud genomför nu en nyemission, för att tillföra Bolaget rörelsekapital för att finansiera och 
vidareutveckla Bolaget och dess sociala spel Million Morning, fram tills dess att positivt kassaflöde är 
beräknat att uppnås. Under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad kommer Junebud att 
tillföras cirka 2,9 MSEK, före emissionskostnader. För att Junebud ska tillföras rörelsekapital fram till 
dess att Bolaget beräknar uppnå positivt kassaflöde, krävs det att emissionen tecknas till lägsta nivå, 
det vill säga 2 375 000 SEK. Junebud beräknar att positivt kassaflöde kommer att genereras omkring 
månadsskiftet mars-april 2010. Om lägsta nivå för genomförande ej uppnås kommer emissionen inte 
att genomföras. Styrelsen i Bolaget är väl medvetna om att det bedömda kapitalbehovet för att kunna 
nå ett positivt kassaflöde och en långsiktig bäraktighet i Junebud i sammanhanget är relativt litet. 
Styrelsen har gjort bedömningen att det skulle vara kontraproduktivt att utöka emissionen, även om 
det naturligtvis skulle skapa en finansiell buffert. Detta beaktat att det skulle medföra en ökad 
utspädning för såväl befintliga som blivande aktieägare. 
 
Emissionslikviden kommer nästan uteslutande att användas till utveckling av Million Morning, 
däribland lönekostnader. En mindre del av emissionslikviden kommer att användas till administrativa 
kostnader, lokalhyra och kostnader för mjukvara. Endast en minimal del kommer att användas till 
marknadsföring av spelet, bland annat för att finansiera banners på utvalda webbsidor. I övrigt 
kommer Bolaget i första steget att använda sig av såväl Viral som Guerilla Marketing, som båda är 
beprövade och kostnadseffektiva marknadsföringsmetoder inom Bolagets verksamhetsområde.  
 

Aktiens prissättning 

Aktiens prissättning har fastställts av Junebuds styrelse.  Prissättningen är baserad på att ett stort 
antal obetalda utvecklingstimmar har lagts ned, såväl innan som efter Bolagets bildande.  Detta har 
medfört att Bolagets sociala spel, Million Morning, är beräknat att lanseras redan i början av 2010. Att 
Junebud under våren 2009 tillfördes kapital (cirka 1,4 SEK) har också varit en prissättningsparameter. 
Även Junebuds framtida potential har beaktats vid aktiens prissättning. Avslutningsvis har värdet på 
jämförbara internationella företag beaktats då priset på aktien satts. 
 

Listning på AktieTorget 

Under förutsättning av att emissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs har AktieTorget 
godkänt Junebud AB (publ) för listning på AktieTorget. Listningen på AktieTorget skapar utökade 
möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess sociala spel. Vidare underlättas 
kapitalanskaffning till Bolaget, vilket gör att Junebud kan hålla en hög utvecklings- och 
expansionstakt. En listning på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt 
underlättas. Bolaget avser i dagsläget inte att ansluta sig till någon annan marknad.  
 

Ansvar 

Styrelsen för Junebud är ansvarig för innehållet 
i detta memorandum. Nedan angivna personer 
försäkrar härmed gemensamt som styrelse att 
de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, 
såvitt de vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Erbjudandet 

Erbjudandet omfattar lägst 2 500 000 B-aktier och högst 3 050 000 B-aktier samt lägst 1 250 000 
teckningsoptioner och högst 1 525 000 teckningsoptioner av serie 2009/2010 i Junebud AB. Vid full 
anslutning i föreliggande nyemission kommer Bolaget att tillföras 2 897 500 SEK före 
emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att tillföras ytterligare 
1 525 000 SEK. Utfallet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande snarast 
möjligt efter teckningsperiodens slut. 
 

Teckningsberättigade 

Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
allmänheten, institutionella investerare och Bolagets styrelse. 
 

Teckningskurs 

Teckningskursen är 0,95 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej. 
 

Teckningsoptioner 

För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010. 
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en kurs om 1,00 SEK från och med den 23 
oktober 2009 till och med den 15 februari 2010. 
 

Teckningstid 

Anmälan om teckning skall göras under perioden 2 – 18 september 2009. 
 

Anmälan 

Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 5 000 B-aktier eller jämna poster om 5 000 B-aktier. 
Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 18 september 2009, 
kl. 17:00 på nedanstående adress, fax eller e-post: 
 
Sedermera Fondkommission AB   
Corporate Finance Telefon: +46 431-47 17 00 
Importgatan 4 Fax: +46 431-47 17 21 
262 73 Ängelholm E-post: nyemission@sedermera.se 
 
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Endast en anmälningssedel per köpare får inlämnas. Inkommer flera anmälningssedlar från 
samma investerare kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får 
göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. 
 

Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen. Styrelsen har 
beslutat att lägsta teckningsgrad för att fullfölja emissionen är 2 375 000 SEK. I det fall lägsta 
teckningsgrad i emissionen inte uppnås kommer emissionen ej att fullföljas. 
 

Principer för tilldelning 

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, vid överteckning skall aktietecknare enligt styrelsens 
bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt ansökt antal aktier, avrundat nedåt till jämn 
aktiepost. Överskjutande aktier fördelas genom lottning. För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en 
teckningsoption av serie 2009/2010. 
 
Tilldelning beräknas ske omkring den 23 september 2009. Snarast därefter kommer avräkningsnota 
att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget 
meddelande. 
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Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna 
eller i vissa fall helt utebli. 
 

Betalning 

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, 
samt skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av 
avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om 
betalning från en sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan 
mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. 
 

Registrering och redovisning av tilldelade aktier 

Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 42, 2009. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto. Avisering till 
aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 

Investerare bosatta utanför Sverige 

Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera på ovanstående 
telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta 
memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

 
Utdelning 

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret 2009. De nya aktier som utges 
efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2009/2010 skall medföra rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i 
aktieboken och därmed behörig att mottaga utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning 
verkställts 
 

Handel på AktieTorget 

Junebud har för avsikt att lista bolagets B-aktie på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till den 
23 oktober 2009. Handelsbeteckningen kommer att vara JUNE. Junebuds B-aktie har ISIN-kod 
SE0002943431. En handelspost kommer att uppgå till 5 000* aktier.  
 
Även teckningsoptionerna avses anslutas till och vara föremål för handel på AktieTorget. Första dag 
för handel beräknas vara omkring den 23 oktober 2009. 
 
*AktieTorget har för avsikt att under hösten 2009 ändra handelsposten för samtliga aktier som är 
ansluta till AktieTorget till 1 aktie. Datum för detta är ännu ej bestämt, men beräknas ske efter det 
att Junebud har listats på AktieTorget.  
 

Övrigt 

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska 
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. 
 

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: 

Junebud AB Sedermera Fondkommission AB 
Tel: +46 702-65 16 50 Tel: +46 431-47 17 00 
E-post: info@junebud.com E-post: nyemission@sedermera.se  
 
Memorandum och anmälningssedel kan laddas ner på Bolagets hemsida (www.junebud.com) 
alternativt beställas från Bolaget på telefon 0702-65 16 50. Memorandum och anmälningssedel kan 
även laddas ner på www.sedermera-invest.se eller beställas från Sedermera Fondkommission AB på 
telefon 0431-47 17 00.  
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JUNEBUD AB (PUBL) 

Verksamhet 

Junebud AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play (F2P).  
Junebud utvecklar ett socialt spel, Million Morning, som enligt Bolagets tidsplan kommer att lanseras 
under början av 2010. Million Morning utvecklas utifrån en kombination av F2P och den nya 
teknologin Web3D och kommer att drivas som en tjänst med fokus på social interaktion. Det sociala 
spelet skall även omfatta flera minispel. Bolagets verkar för ett antal positiva värden inom såväl miljö, 
demokrati och kreativitet. Junebud strävar efter att vara det ”det schyssta spelföretaget”.  
 

Organisationsstruktur 

Junebud AB (publ) har inga dotterbolag och är inte del av någon koncern.  
 

Bolagsinfo 

Firmanamn  Junebud AB (publ) 

Handelsbeteckning/kortnamn   JUNE 

Säte  Skåne län, Malmö kommun 

Organisationsnummer  556768-8675 

Datum för bolagsbildning  2008-10-27 

Datum när Bolaget startade sin verksamhet  2008-11-03 

Land för bolagsbildning Sverige 

Hemvist Sverige 

Juridisk form  Publikt aktiebolag 

Lagstiftning  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Adress  c/o Minc, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö 

Telefon 0702-65 16 50 

Hemsida www.junebud.com 

 

Affärsidé 

Junebuds affärsidé är att erbjuda ett gratis socialt spel för barn och ungdomar. Intäkter skall erhållas 
genom mikrotransaktioner. Spelet baseras på att användarna interagerar med andra spelare. Bolagets 
koncept är att kombinera F2P med Web3D-teknologi. Genom meriterad och erfaren personal ska 
Bolaget bli en marknadsledande aktör i Europa inom segmentet F2P.  
 

Affärsmodell 

Junebuds affärsmodell är baserad på den asiatiska affärsmodellen för datorspel; Free-to-Play (F2P).  
Modellen är mer eller mindre framtvingad av den piratkopiering av datorspel som raserade den 
asiatiska försäljningen av traditionella datorspel på kort tid. Affärsmodellen har visat en stark tillväxt 
de senaste åren.  
 
Affärsmodellen bygger på att en användare spelar ett spel som görs tillgängligt gratis på spelbolagets, i 
detta fall Junebuds, webbsida. Bolagets intäkter genereras i form av så kallade mikrotransaktioner, det 
vill säga försäljning av uppgraderingar till spelarens karaktär (avatar) i Junebuds sociala spel, 
exempelvis en hatt, ett annorlunda klädesplagg eller ett roligt tillbehör. Gratis datorspel lockar cirka 
tio gånger fler spelare än vad traditionella spel gör.5 Mellan 5 och 15 procent av dessa spelare väljer 
sedan att köpa uppgraderingar.6 Bolaget beräknar att medelintäkten per användare (ARPU) kommer 
att uppgå till 6 SEK per månad. 
 
5. Min Kim, Nexon Corporation 
6. Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på “European Game Developer’s Conference” 2008. 
 

Bolaget kommer i framtiden använda sig av ett frivilligt prenumerationssystem, kallat freemium. 
Denna modell bygger på att användaren i Bolagets sociala spel kan betala en frivillig månadsavgift om 
cirka 50 SEK. På så sätt kan användaren få rabatt på uppgraderingar samt mindre bonusföremål och 
tjänster. Detta skulle för Bolaget innebära fasta intäkter på månadsbasis. Innan freemium-modellen 
integreras måste Junebud noga utvärdera hur Bolaget på bästa sätt tillser att det inte uppstår alltför 
stora skillnader mellan de användare som väljer att betala den månatliga prenumerationsavgiften 
gentemot de som väljer att spela spelet gratis. De betalande användarna måste känna att ett mervärde 
ges samtidigt som det inte kompromissas med spelupplevelsen för de icke betalande användarna. När 
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Exempel på en avatar i Million Morning 

utvärdering av dessa parametrar är gjorda kommer Junebud att implementera denna freemium-
modell. Exakt tidpunkt för detta är ännu inte fastställd. 
 

Målsättning 

Junebuds sociala spel, Million Morning, är ännu inte lanserat. Bolaget beräknar att lanseringen av 
spelet kommer att ske i början av 2010. Bolagets målsättning är att omkring månadsskiftet mars-april 
2010 ha uppnått cirka 60 000 registrerade användare på spelets webbsida. Vid 60 000 registrerade 
användare beräknas Bolaget uppnå ett positivt kassaflöde. Vid utgången av 2010 är Bolagets 
målsättning att ha uppnått 400 000 registrerade användare.  
 

Vision 

När Junebud, via Million Morning, har genererat betydande intäkter och en stabil bärighet i Bolaget, 
avser Junebud att bredda verksamheten genom att utveckla nya onlinespel. Bolaget har då för avsikt 
att bibehålla ett team som kontinuerligt skall vidareutveckla och hantera löpande drift av Million 
Morning och dess underliggande minispel. Därutöver avser Bolaget att utse ett eller flera team som 
arbetar med utveckling av ett eller flera nya onlinespel, för att stärka Junebuds position på marknaden 
samt reducera Bolagets riskprofil. 
 

Historik 

När Ola Holmdahl och Carl Lundgren omkring år 2000 arbetade tillsammans på 
spelutvecklingsföretaget Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) föddes idén om att istället för 
att gång på gång utveckla teknologin till nya datorspel låta ett spelföretag ägna sig åt 
kärnverksamheten att utveckla spel. Istället för intern teknikutveckling kunde kommersiella tekniska 
lösningar köpas in till en låg kostnad. Under åren därefter arbetade Ola och Carl på var sitt håll, Carl 
som projektledare inom spelbranschen och Ola som lärare och ansvarig för 
dataspelsutvecklingsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Tanken på att starta någonting eget med 
inriktning mot spel- och inte teknologiutveckling, kvarstod dock. Duons idéer konkretiserades 
sommaren 2008 då Carl lade upp en handlingsplan, deras gemensamma projekt inleddes och 
prototyper för Bolagets sociala spel Million Morning sattes upp. Under den inledande tiden arbetade 
Carl och Ola med att driva projektet framåt, utan ersättning, parallellt med deras dåvarande respektive 
arbeten.   
 
Junebud AB (publ) bildades i november 2008. Under februari 2009 accepterades Bolaget som ett 
företag hos Minc, en företagsinkubator i Malmö som erbjuder innovationsföretag med hög 
tillväxtpotential bland annat kontor, coaching och expertrådgivning. Under maj 2009 genomförde 
Junebud en riktad nyemission, som tillförde Bolaget cirka 1,3 MSEK, vilket möjliggjorde fortsatt 
utveckling av Million Morning. Under juni 2009 hade Bolaget sju anställda och alfatester av Million 
Morning inleddes.  
 

Million Morning 

Junebud utvecklar ett socialt datorspel som bygger på att spelets 
användare interagerar med andra spelare. På spelets webbsida 
(www.millionmorning.com) kan användaren utföra ett antal olika 
aktiviteter och utmaningar, exempelvis samla pärlor, fånga fjärilar 
samt finna olika platser i spelet och besöka dem. Genom att 
använda 3D-spelteknologi för att exempelvis hoppa och dyka, 
skapas möjligheter för användarna att verka i den sociala världen 
på ett attraktivt sätt i jämförelse med 2D-baserade spel. Namnet 
på Bolagets sociala spel är Million Morning och syftar till 
miljontals människor som möts och samspelar tillsammans.  
 
En användare som önskar spela Bolagets spel ska inledningsvis 
registrera sig på spelets webbsida och skapar i samband med detta 
en så kallad avatar, en karaktär. Avataren anpassas utifrån olika 
parametrar, exempelvis ansiktsdrag, frisyr, längd samt hår- och 
ögonfärg.  
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Konceptbild från minispelet Wave Riders 

Därefter kan användaren skapa ett hem för avataren, som kan inredas med diverse föremål. I hemmet 
kan sedan användaren bjuda in sina vänner för att bland annat umgås virtuellt och samla olika föremål 
i spelet. I spelet finns det möjlighet att lära känna nya människor, träffa spelare från hela världen med 
gemensamma intressen och diskutera specifika ämnen i olika forum. Användaren kan även lösa 
diverse uppdrag i spelet och på så sätt erhålla olika belöningar.  
 
I den sociala världen kommer det även att finnas minispel för användaren att spela. Go-cart, Wave 
Riders och ”monsterfajt” är exempel på minispel som kommer att finnas i Million Morning. 
Inledningsvis kommer det att finnas ett begränsat antal minispel tillgängliga och allteftersom kommer 
antalet spel att utökas. Minispelen utvecklas till en början av Junebud. I ett senare skede kan även 
minispel utvecklade av externa parter inkluderas, för att ytterligare bredda och förbättra upplevelsen 
för spelets användare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det sociala spelet kommer att utspela sig i en virtuell värld som är uppbyggd av flera olika öar. På varje 
ö kommer användarens avatar att ha tillgång till sitt egna uppbyggda rum. Vid spelets lansering 
kommer en ö vid namn Summer Island att finnas färdig. På en ö kan det samtidigt finnas 100 
användare. När en version av Summer Island har maximalt antal användare, öppnas per automatik en 
ny version av Summer Island. På så vis kan Bolaget, på ett enkelt sätt, anpassa spelet efter hur många 
användare som är online vid ett specifikt tillfälle och på så sätt undvika en förvirrande upplevelse för 
användarna med allt för många spelare på samma ö samtidigt. När det finns flera olika versioner av 
Sommarön igång kan användaren enkelt välja vilken version som han eller hon önskar vistas på. Fler 
öar, exempelvis Adventure Island och Winter Island, kommer att adderas allteftersom och dessa 
sammankopplas med de befintliga öarna med hjälp av portaler.  
 
Initialt kommer Junebud att lansera Million Morning i en engelsk version till den skandinaviska 
marknaden. Anledningen till att Bolaget har valt att lansera spelet i en engelskspråkig version är för att 
underlätta framtida anpassning och breddning till övriga marknader. Bolagets ambition är att spelet 
skall vara attraktivt för såväl tjejer som killar i spelets målgrupp (12-till 18-åringar).  
 
Ingen stor nedladdning nödvändig 
Million Morning är ett så kallat Free-to-Play-spel (F2P). Spelet är gratis för vem som helst att spela. 
Vanligt vid användande av F2P är att en stor fil (cirka 1 GB) måste laddas ned för att komma igång och 
spela. För att kunna spela Junebuds spel är detta inte nödvändigt, eftersom det streamas och spelas 
direkt via spelets webbsida. Det som krävs för att komma igång och spela är Web3D-spelaren Unity. 
Om programmet inte redan finns installerat på spelarens dator måste detta laddas ned, nedladdningen 
tar då endast någon minut, beroende på användarens internetuppkoppling.  
 



14 

 

Bild från Million Morning 

Populär och enkel grafik 
Million Morning är byggt med enkel och populär grafik. Syftet med detta är att så många som möjligt 
ska kunna spela Bolagets spel. Junebuds målgrupp använder ofta andra och tredje generationens 
datorer som sällan har högsta prestanda. Spelets utvecklingsarbete utförs även detta på, med 
spelbranschens mått mätt, enkla datorer. Million Morning är uppbyggt så att det ska gå att spela i alla 
webbläsare samt på såväl PC som Mac. Spelet kan även enkelt integreras med olika sociala 
communities exempelvis Twitter, Facebook och MySpace. 
 
Traditionella spelsidor samt majoriteten av vanliga internetbaserade gratisspel är, enligt styrelsens 
bedömning, inga direkta konkurrenter till Bolaget, då den sociala verksamheten i dessa spel inte är det 
väsentliga. Enligt styrelsen bedömning är sociala spel med 2D-grafik ej heller några direkta 
konkurrenter till Junebud, då Bolaget med sin 3D-grafik erbjuder spelarna en helt annan upplevelse.  
 

 
 
 
Uppgraderingar 
Million Morning är som tidigare beskrivits gratis att spela. I spelet kommer det att finnas möjlighet 
att, mot en mindre kostnad, köpa olika typer av uppgraderingar. Att erbjuda gratisspel med möjlighet 
att köpa uppgraderingar är en vedertagen affärsmodell på onlinespelsmarknaden. En uppgradering 
kan bestå av exempelvis en hatt, ett annorlunda klädesplagg eller ett roligt tillbehör till spelarens 
avatar.  Det är väsentligt att det på spelets webbsida är enkelt att hitta och köpa uppgraderingar samt 
att alla användare är medvetna om vad som finns tillgängligt, vilket naturligtvis har beaktats i Bolagets 
utvecklingsarbete.   
 
Säkra betalningssystem och spenderarskydd 
Då betalning av uppgraderingar i Bolagets spel huvudsakligen kommer att ske online är det av största 
vikt att tillse att metoderna för betalning är såväl enkla som säkra. Det kommer att finnas flera olika 
möjligheter för Million Mornings användare att betala uppgraderingarna, bland annat via SMS, 
kreditkort, betalsamtal, PayPal samt Spend on Net kontantkoder. Det senare är ett väldigt säkert och 
tryggt sätt att handla på Internet med. Spend on Net fungerar som ett tillfälligt kontokort, men är 
opersonligt och har ett begränsat saldo.  
 
Junebud avser att sätta en övre gräns för hur mycket en användare kan spendera på uppgraderingar i 
det sociala spelet per månad, cirka 400 SEK. Detta för att i största möjliga mån se till så att 
minderåriga användare ej spenderar över sina eller familjens tillgångar.  
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Konceptbild av Summer Island i Million Morning 

MMOG och sociala spel 

Massively Multiplayer Online Game (MMOG) har under de senaste åren fått mer och mer 
uppmärksamhet av såväl spelare som media världen över. En av de tyngsta speltitlarna inom genren är 
World of Warcraft, som är ett rollspelsbaserat MMOG, så kallat MMORPG. I början av 2008 hade 
World of Warcraft 10 miljoner prenumerationer.7 Vid spelande av ett MMOG ligger fokus på själva 
spelupplevelsen, den sociala delen kommer ofta i andra hand.   
 
7. Blizzard Entertainment 

 
I motsats till MMOG, är den väsentliga aspekten i ett socialt spel, exempelvis Junebuds Million 
Morning, interaktionen med andra spelare snarare än själva spelupplevelsen i sig. Vidare är det, i det 
segment som Bolaget verkar inom (F2P), viktigt att lägga stor vikt vid att behandla alla spelare 
likvärdigt. Det är viktigt att det finns ett värde och känns meningsfullt att verka i det sociala spelet 
oberoende om en användare väljer att betala för uppgraderingar eller inte. Närvaron av icke-betalande 
spelare bidrar till att de betalande spelarna stannar kvar. Då unga användare i stor utsträckning har en 
stor vana och förståelse av att handla varor och tjänster via Internet, lämpar sig F2P mycket väl för 
denna målgrupp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsrika spel på marknaden 

Det finns en uppsjö av spelutvecklings- och datorspelsföretag såväl i Europa som i övriga världen som 
har utvecklat en rad framgångsrika onlinespel. Det finns några aktörer och spel som utmärker sig mer 
än andra: 
  
Second Life 
Second Life utvecklas av Linden Lab, som grundades 1999. Second Life är en virtuell värld som riktas 
till vuxna spelare. Second Life lanserades 2003. Principen som ligger till grund för Second Life är 
användargenererat innehåll, vilket innebär att tjänstens användare själva skapar bland annat hus och 
affärsverksamheter. Second Life har för närvarande cirka 15 miljoner användare. 8 
  
Club Penguin 
Club Penguin är en social onlinevärld för barn (6-14 år) som har utvecklats av New Horizon 
Interactive. Spelets stil är tecknad och interaktionen bygger på minispel, umgänge och upptäcktsfärder 
i en snötäckt polarvärld. Club Penguin lanserades 2005. 2007 uppnådde Club Penguin 12 miljoner 
registrerade användare och samma år köptes företaget upp av Disney för $350 miljoner. För 
närvarande har Club Penguin 19 miljoner registrerade användare. 8 
 
8. Kzero virtual consultancy (www.kzero.co.uk/blog/)  
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Habbo 
Habbo, som från början hette Habbo Hotel, har funnits sedan 2001. Idag finns det 31 lokala Habbo-
nätverk runt om i världen. Fler än 126 miljoner Habbo-karaktärer har skapats sen bildandet och 
Habbo har över 11,5 miljoner besökare varje månad. Bara under 2008 ökade antalet besökare med 
över 40 procent. 9 

 
9. www.di.se  
 

RuneScape 
RuneScape är ett brittiskt MMORPG, utvecklat av Jagex Ltd. och som ursprungligen lanserades 2001. 
Hela spelet omarbetades kraftigt och nylanserades 2004. En ”tiered subscription model” används, där 
spelare kan spela gratis eller betala olika grader av prenumerationsavgifter för premiumtjänster. 
Spelet har för närvarande 8,5 miljoner användare. 10  
 
10. http://sv.wikipedia.org/ 
 

Nedan följer en förteckning över medelintäkten per användare för spelen ovan. 
 
Aktör Medelintäkt per användare (ARPU), juni 200811  

Second Life $1,70 per månad 

Club Penguin $ 1,62 per månad 

Habbo $ 1,30 per månad 
RuneScape $ 0,84 per månad 
 
11. http://www.lightspeedvp.com samt http://lsvp.wordpress.com/2008/06/09/successful-mmogs-can-see-1-2-in-monthly-arpu/ 
 

Dizzywood 
Det sociala spelet Dizzywood är uppbyggt med 3D-grafik som i många aspekter påminner om 
Junebuds Million Morning. Dizzywood har funnits på marknaden sedan 2007 och har idag endast tre 
anställda. Efter genomförd betatestning av spelet (2007) växte snabbt antal registrerade användare till 
över 400 000. Enligt företagets egen utsago har Dizzywood tusentals nya användare varje månad. I 
maj 2009 hade Dizzywood över 1 miljon användare. Någon uppgift om Dizzywoods ARPU finns ej 
tillgänglig. 
 
MapleStory 
MapleStory är ett koreanskt MMORPG med 2D-grafik. MapleStory baseras på att en spelare ska 
besegra olika monster, för att på så sätt bygga upp och förstärka sin karaktär (avatar). MapleStory har 
funnits på marknaden sedan 2003 och har cirka 50 miljoner registrerade användare. Någon uppgift 
om MapleStory:s ARPU finns ej tillgänglig. 
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Tidsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvecklingsarbetet av Junebuds sociala spel inleddes under sommaren 2008. Efter cirka ett års 
inledande utvecklingsarbete genomförde Bolaget under juni 2009 en alfatestning av spelet. Detta 
innebar att en komplett basversion av spelet togs i bruk på Bolagets lokala server och att Bolaget i 
större utsträckning än tidigare kunde förädla och kvalitetstesta det sociala spelet internt, i en 
begränsad skala.  
 
Den stängda betatestningen av Million Morning är beräknad att påbörjas omkring slutet av det tredje 
kvartalet 2009. Under denna fas kommer ett hundratal inbjudna användare att få möjlighet att testa 
och utvärdera spelet. Därefter beräknas, under mitten av det fjärde kvartalet 2009, en öppen 
betatestning att inledas och då kommer ett tusental användare att testa spelet. 
 
Junebud beräknar att lanseringen av Million Morning kommer att ske i början av 2010. Bolagets avsikt 
är att denna gradvis kommer att skiktas från den öppna betafasen, detta för att få en så sömlös 
övergång som möjligt. Initialt kommer de befintliga användarna, som medverkat i betatestningen, att 
ha möjlighet att dela ut inbjudningar (nycklar) till vänner och bekanta. Tillgång till spelet ges endast 
till dem som har en sådan nyckel. Anledningen till detta är att Bolaget skall kunna kontrollera 
tillväxten av spelet och garantera stabilitet i detsamma vid en expansion.  
 

Live Development – utveckling av tjänsten 

Junebud använder sig av så kallad Live Development, vilket innebär att utvecklingsarbete av Bolagets 
sociala spel kommer ske kontinuerligt. Junebud kommer ständigt att utvärdera användarnas feedback 
samt handlingsbeteende och utifrån det underlaget göra uppdateringar utefter de behov och önskemål 
som finns. Enligt Bolagets bedömning finns det en stor vinning med detta tillvägagångssätt; 
marknadens behov tillfredställs snabbt, vilket resulterar i löpande och väl underbyggd 
marknadsanpassning. 

GENOMFÖRT 

GENOMFÖRT 

Tredje kvartalet 2009 

Fjärde kvartalet 2009 

Början av 2010 
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Spelet kommer inledningsvis att lanseras i en engelskspråkig version för den skandinaviska 
marknaden. Junebud avser att därefter lansera spelet på följande marknader: de engelskspråkiga 
delarna av Europa, övriga Europa, Nordamerika och slutligen Asien. För lansering på respektive 
marknad kommer det att krävas en viss anpassning av spelet. Med Junebuds utvecklingsmetod 
kommer detta anpassningsarbete att fortgå löpande vilket, enligt Bolagets bedömning, innebär mindre 
risk och lägre kostnader.  
 
Middleware 
Junebud använder sig, i största möjliga mån, av programvara (mjukvara) som är utvecklad av annan 
part, så kallad middleware samt övriga andrahandstjänster. Bolagets fokus ligger på att utveckla och ta 
fram ett attraktivt spel och inte på att utveckla olika tekniska lösningar för att spelet ska vara möjligt 
att spela. Junebud har tre programmerare anställda som använder, på marknaden befintliga program, 
som implementeras och anpassas utifrån Bolagets behov. 
 

Designdokument 

Vid traditionell spelutveckling utformas vanligen ett väldigt omfattande så kallat designdokument. 
Designdokumentet innehåller grundlig information avseende exempelvis spelets design och teknisk 
design. Givetvis finns en sådan designdokumentation av Bolagets spel. Som ett led i Junebuds flexibla 
sätt att arbeta har designdokumentationen utformats i flera mindre dokument, för att dessa ska vara 
lätta att uppdatera och enkla att hantera. 
 

Marknad 

Marknaden för datorspel har under de senaste åren expanderat kraftigt. Till exempel ökade under 
2008 datorspelsmarknaden globalt med cirka 35 procent jämfört med 2007. 9 Onlinespel är det 
segment som driver tillväxten och segmentet omsatte under 2008 sju miljarder dollar.10 En 
bidragande orsak till att spelmarknaden växer så kraftigt är ökad tillgång till bredband och datorer.  
 
9. Swedish Games Industry, news letter 
10. Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på “European Game Developer’s Conference” 2008. 

 
Även det segment som Bolaget mer specifikt verkar inom, F2P, är under kraftig utveckling. Under 
2008 omsatte segmentet i Kina och Korea tillsammans cirka 4 miljoner dollar.11 Vidare beräknas F2P 
att mellan 2009 och 2011 växa globalt med 25 % årligen. 12  
 
11. Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på “European Game Developer’s Conference” 2008. 
12. www.arstechnica.com 

 
Bolagets primära målmarknad är Europa, med en klar vision att expandera till Nordamerika och i ett 
senare skede; Asien. Bolagets spel, Million Morning, kommer att kräva en viss anpassning för 
lansering på respektive marknad. Enligt Bolagets bedömning är den europeiska marknaden ännu 
underexploaterad och det finns i dagsläget gott om utrymme för expansion för såväl Junebud som 
andra aktörer. Vidare bedömer Bolaget att risken för att marknaden ska mättas av F2P-företag är 
väldigt liten, men anser dock att det är viktigt att i ett tidigt skede lansera spelet på marknaden för att 
ta position.  
 
Optimering för olika marknader 
Junebud använder sig av ständigt pågående utvecklingsarbete; Live Development. Detta möjliggör för 
Bolaget, att parallellt med att en fungerande version av spelet finns uppe, successivt översätta, 
genomföra betatestning och lansera nya versioner av spelet anpassade till nya marknader.   
 

Marknadsföring 

Junebuds marknadsföring av Million Morning kommer mestadels att ske på ett, inom området 
vedertaget och beprövat sätt, nämligen via så kallad Viral och Guerilla Marketing. Exempelvis Acclaim 
Games och Nexon Corporation, som båda är stora aktörer inom onlinespel och F2P, har använt sig av 
denna typ av marknadsföring under en längre tid. Båda aktörerna har enligt vad Bolaget erfarit sett 
stora fördelar med dessa marknadsföringsmetoder, i form av stadig tillväxt på företagens spelsidor.  
 
Marknadsföringen kommer att ske i flera steg. Inledningsvis kommer, innan den offentliga releasen av 
Junebuds spel sker, en stängd betatestning att genomföras och ett hundratal utvalda användare 
kommer att bjudas in för att testa spelet. Dessa spelare kommer därefter även att fungera som 
”informella rekryterare” av nya spelare till utvecklingsarbetets nästa fas; en öppen betatestning. 
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”Bjud in dina vänner” är den mest kraftfulla 
marknadsföringsmetoden 

 
John Welch, Playfirst (2008) 

 
Efter det att den öppna betatestningen är genomförd kommer Million Morning att lanseras. Spelet 
kommer främst att marknadsföras genom Viral Marketing. Det innebär att befintliga spelare 
rekryterar (bjuder in) nya spelare i utbyte mot olika typer av belöningar, exempelvis en viss summa att 
handla uppgraderingar för i spelets shop. Under lanseringsfasen av spelet är det väsentligt att skapa 
medvetenhet omkring spelet bland den stora massan, därför kommer bannerannonsering att ske på 
utvalda webbsidor. Vidare kommer Bolaget, primärt under den inledande fasen av spelets lansering, 
att marknadsföra Million Morning genom så kallad Guerilla Marketing. Junebuds anställda och 
närstående till Bolaget kommer, genom att besöka olika internetforum och lägga in korta 
kommentarer om Million Morning, skapa en ökad medvetenhet om spelet. Vidare kommer Junebud, i 
syfte att marknadsföra spelet, att ta kontakt med de pressrelationer som Bolaget har. 
  
Bolaget kommer, fram till dess att ett ökat antal användare uppnås samt att ett positivt kassaflöde har 
genererats, att använda en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. Traditionell marknadsföring, 
genom exempelvis annonser i datorspelstidningar, kommer att realiseras först när ökade volymer har 
uppnåtts.  
 

Målgrupp och presumtiva kunder 

Junebuds målgrupp är ungdomar i åldersgruppen 12 till 18 år. Vid 12 års ålder tenderar barn att visa 
ökat intresse av rollspelsliknande och mer komplexa spelformer än vad som gjorts vid en lägre ålder. 
Enligt undersökningar från Asien och USA avtar ofta intresset för denna typ av spel vid ungefär 18 års 
ålder, då andra intressen får mer uppmärksamhet eller att individen spelar vidare, men ägnar sig då åt 
mer avancerade datorspel.  
 
Målgruppen 12- till 18-åringar karaktäriseras av att dessa har mycket fritid och ofta stor hängivenhet 
till onlinespel samt så kallade communities. Vidare är målgruppen vana användare av Internet och är 
ofta mycket bekanta och bekväma med att umgås i den virtuella världen.  
 
En viktig aspekt att beakta är bredbandstillgången för Bolagets användare världen över. I Sverige 
uppgår tillgången till bredband till cirka 70 %, 13 motsvarande siffra är i USA cirka 50 %.14 Enligt 
Bolagets bedömning har cirka 90 % av Junebuds målgrupp i Sverige tillgång till bredband.   
 
13. SCB, 2007 Internet Use among private citizens survey. 
14. Internetworldstats, marketresearch.com 

 

Konkurrenter 

Inom datorspels- och spelutvecklingsbranschen finns det idag ett stort antal aktörer. Aktörer som 
ägnar sig åt utveckling och driver sociala spel inom segmentet F2P är, enligt styrelsens bedömning 
Bolagets huvudsakliga konkurrenter. Nedan följer en kortfattad presentation av Junebuds primära 
konkurrenter.  
 

 Dizzywood (USA). Dizzywood har utvecklat ett socialt spel med 3D-grafik som i många 
aspekter påminner om Junebuds Million Morning. Ingen nedladdning behövs, spelas direkt i 
webbläsaren. Dizzywood har funnits på marknaden sedan 2007. Efter genomförd betatestning 
(2007) växte, på cirka tre månader, antal registrerade användare till över 400 000. Trots 
Dizzywoods stora användarantal har företaget endast tre anställda. Enligt företagets egen 
utsago har Dizzywood tusentals nya användare varje månad. I maj 2009 hade Dizzywood över 
1 miljon användare. 

 

 Nexon Corporation (Sydkorea) Nexon har funnits på marknaden sedan 1999, men 
introducerade F2P 2003 och räknas som en av pionjärerna inom området. Nexon har 
utvecklat och driver onlinespel såsom MapleStory, Mabinogi och Combat Arms. MapleStory 
har idag över 50 miljoner användare och finansieras genom mikrotransaktioner.  
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 Acclaim Games (USA) Acclaim Games har, i dess nuvarande konstellation, varit verksamma 
på marknaden sedan 2005. Företaget lanserar asiatiska spel för den europeiska och 
nordamerikanska marknaden. Acclaim Games har lanserat spel såsom BOTS, 9Dragons och 
Ponystars. Enligt Acclaims webbsida har de över sju miljoner registrerade användare.  
 

 Stallet.se (Sverige) Stallet.se har varit verksamma inom F2P sedan 2002 och är en 
community/social värld som riktas till ungdomar med hästintresse. Enligt företagets egen 
utsago har Stallet.se mellan 100 000 och 150 000 besökare per vecka. Företagets intäkter 
genereras av annonser och prenumerationskostnader.  
 

Traditionella spelsidor samt vanliga internetbaserade gratisspel är, enligt styrelsens bedömning, inga 
direkta konkurrenter till Bolaget, då den sociala verksamheten i dessa spel inte är det väsentliga. 
Enligt styrelsen bedömning är sociala spel med 2D-grafik ej heller några direkta konkurrenter till 
Junebud, då Bolaget med sin 3D-grafik erbjuder spelarna en helt annan upplevelse.  
 
Junebud bedömer att Bolagets spel, Million Morning, kan erbjuda ett bra komplement till de befintliga 
spel som finns idag, på en marknad som är kraftigt växande. Tack vare Bolagets flexibla organisation 
och de anställdas kompetens och erfarenhet kan Junebud, enligt Bolagets bedömning, erbjuda ett spel 
med bättre spelupplevelse jämfört med andra aktörer.  
 

Leverantörer och samarbetspartners 

Junebud har ett antal nära samarbeten med diverse leverantörer och aktörer. Bolaget har ett nära 
samarbete med Unity, som har utvecklat en webbspelare för 3D med samma namn. Junebud är 
prioriterade kunder hos Unity och har på så vis etablerat direkt och regelbunden kommunikation med 
Unity:s utvecklingsteam. Million Mornings grafik är framtagen för att användas tillsammans med 
Web3D-spelaren Unity. Vidare samarbetar Junebud med Sun Microsystems, avseende deras 
serverteknologi. Sun Microsystems projekt avseende detta heter Sun Darkstar och kan tillse att 
Junebuds önskade serverkapacitet alltid är tillräcklig utifrån Bolagets behov. Mjukvaran är gratis och 
fritt tillgänglig för Bolaget att använda. Bolaget är prioriterade användare även hos Sun Microsystems, 
vilket tillsammans med etablerad direktkontakt med flera av Sun Microsystems tekniker ger Bolaget 
tillgång till direktsupport, öppet kunskapsutbyte och ett vidare nätverk. Att Junebud kombinerar 
Unity:s Web3D-spelare med Sun Microsystems Sun Darkstar är någonting som har intresserat 
respektive företag och Junebuds utveckling följs med spänning från båda parter.  
 
Något avtal med en leverantör avseende överföringskapacitet (det vill säga den mängd data som kan 
överföras per tidsenhet, till exempel över modem) finns i dagsläget inte, men Bolaget har noga 
utvärderat olika aktörers utbud. Bolaget avser att samarbeta med olika parter, beroende på vilken typ 
av information som skall överföras. För överföring av känslig information, exempelvis 
betalningsuppgifter avser Junebud att samarbeta med en aktör som kan erbjuda säker 
informationsöverföring. För överföring av mindre känslig information, exempelvis hur spelet faktiskt 
ser ut, kommer Bolaget att samarbeta med företag som via så kallade clouds kan erbjuda överföring 
med stor kapacitet på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Noterbart är att såväl server- samt överföringskapaciteten är flexibel och kan anpassas efter antal 
spelare som använder Bolagets spel. Detta innebär att Bolaget i stor mån kan undvika onödiga 
kostnader.  
 
Bolagets samarbete med Spend on Net inleddes under våren 2009, då Junebud erhöll ett testkonto 
från Spend On Net. Arbetet med att integrera betalningslösningen i Bolagets sociala spel inleddes 
under mitten av juni 2009.  Spend on Net har utvecklat ett säkert betalningssätt via Internet, via 
kontantkoder som går att köpa i exempelvis 7-Elevens och Pressbyråns butiker. Spend on Nets 
kontantkoder fungerar på samma sätt som ett tillfälligt kontokort, men skillnaden är att det är 
opersonligt och har ett begränsat saldo. Kontantkoderna är ett säkert och tryggt betalningssätt för 
Junebuds målgrupp att använda när de handlar uppgraderingar i Bolaget spel.  
 
Junebud har även ett nära samarbete med Högskolan i Skövde, i synnerhet utbildningen för 
dataspelsutveckling. Tre anställda i Bolaget har handplockats för att arbeta som datorspelsutvecklare i 
Junebud. Vidare kommer två avgångselever från Chalmers Tekniska Högskola att göra sina 
examensarbeten på Junebud, vilket tillför extra kompetens till Bolaget under en begränsad tid.  
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Avatarer i Million Morning 

Under februari 2009 accepterades Junebud som ett företag hos Minc, en företagsinkubator i Malmö 
som erbjuder innovationsföretag med hög tillväxtpotential bland annat kontor, coaching och 
expertrådgivning.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Licenser 

Junebuds grundidé är att i största möjliga mån använda sig av bra och på marknaden befintliga 
mjukvaruprogram. Avseende Web3D-spelaren Unity har Bolaget idag tre licenser. Samtliga licenser 
har en engångskostnad om cirka 10 000 SEK, därefter tillkommer inga kostnader. Dessa tre licenser är 
fullt tillräckliga för Bolagets behov idag, men vid en eventuell expansion kan behov av ytterligare 
licenser uppstå.  
 
Luxology Modo är ett program avsett för att producera 3D-grafik på ett snabbt och effektivt sätt. 
Junebud har köpt in två så kallade floating licenses från Luxology Modo. Floating licenses innebär att 
mjukvaran finns installerad på Bolagets samtliga datorer, men kan endast användas av två användare 
samtidigt. Detta tillvägagångssätt är ett led i Bolagets strategi om ett flexibelt och kostnadseffektivt 
arbetssätt. 
 
Vidare har Bolaget köpt in en licens av Maya 2009 Extended från Autodesk Maya, som är en 
avancerad mjukvara för att skapa 3D-grafik, animationer och specialeffekter. Maya 2009 Extended 
används av Bolagets animatör.  
 

Distribution 

Distribution av Million Morning kommer i Skandinavien och Europa att hanteras internt av Bolaget. 
Vid en lansering utanför Europa avser Bolaget att samarbeta med lokala aktörer för distribution av 
spelet. 
 
Junebud kommer att undersöka möjligheten att distribuera Million Morning, inte bara genom spelets 
webbsida, utan även genom befintliga spelportaler. Historiskt har det varit ovanligt att sociala och 
MMOG har distribuerats genom spelportaler, men F2P- och MMOG-företag har numera mer aktivt 
inlett bearbetning av kända spelportaler genom annonskampanjer. Junebud avser att bearbeta alla 
väsentliga spelsidor avseende ett framtida samarbete.  
 
Vidare är en stabil och etablerad bredbandsleverantör väsentlig för Bolaget att samarbeta med, för 
distribution av Million Morning. Det faktum att Junebud inte har något behov av en konventionell 
distributör, publicerare eller återförsäljare främjar det Junebuds marginaler.  
 

Väsentliga avtal 

Förutom avtal i den löpande verksamheten har Junebud inte tecknat några väsentliga avtal. Däremot 
utgör de avtal som tecknas i den löpande verksamheten tillsammans en väsentlig tillgång för Junebud.  
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 

Björn Flintberg – Styrelseordförande  

 
Födelseår 1972 

Ledamot sedan  2009 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 076-62 92 925 

 
Björn Flintberg har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och strategiskt arbete i små och stora 
företag, inklusive start-ups. Efter en universitetsutbildning i USA var Flintberg verksam i Framab, där 
han var ansvarig för omvärldsanalys och arbetade med kunder som IKEA och Volvo Cars. Under en 
period arbetade Flintberg med online communities på Framabs  "labs"-avdelning. Vidare har Flintberg 
startat upp och drivit flera företag tätt knutna till Internet och kommunikation, både rörande 
utbildning och underhållning. Flintberg har även arbetat som marknadschef i Seven Nox AB samt som 
fristående konsult med såväl stora offentliga aktörer, internationella EU-projekt som med svenskt och 
utländskt riskkapital. Idag arbetar Flintberg med upplevelsebaserat lärande, med fokus på gränslandet 
mellan pedagogik och teknik.  
 
Familjeband mellan Flintberg och personer i styrelse och ledning saknas. Flintberg har aldrig varit 
inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Flintberg äger 120 000 B-aktier i Junebud.  
 
Bolagsengagemang de fem senaste åren 
 
Pågående 

 Solaricon AB (styrelseledamot) 

 Seven Nox AB (styrelseledamot) 

 Dweebit (styrelseledamot) 

 Blowfish Entertainment (innehavare) 
 
Avslutade  

 Acorn English Malmö Aktiebolag (styrelseledamot och VD) 

 Poxian AB (styrelseledamot) 
 
 

Ola Holmdahl - VD och styrelseledamot 

 
Födelseår 1976 

VD och ledamot sedan  2008 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 070-26 51 650 

 
Ola Holmdahl har varit verksam i spelbranschen sedan 1996 och har stor erfarenhet av såväl 
utveckling som försäljning av datorspel. Holmdahl har varit anställd på Digital Illusions Creative 
Entertainment (DICE), där han bland annat var chefsdesigner för spelet Battlefield 1942. Från 2006 
till 2009 arbetade Holmdahl som lärare vid Högskolan i Skövde, där han även var programansvarig för 
utbildningen för dataspelsutveckling. Holmdahl är en av grundarna av Junebud och arbetar sedan 
2009 på heltid med spelutveckling i Bolaget, där han är verksam som chefsdesigner med huvudansvar 
för spelets utformning. Holmdahl har en magisterexamen i sociologi. 
  
Familjeband mellan Holmdahl och personer i styrelse och ledning saknas. Holmdahl har aldrig varit 
inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Vidare har Holmdahl, förutom sitt engagemang i styrelsen 
i Junebud, inga bolagsengagemang att redovisa. Ola Holmdahl äger 378 000 A-aktier och 702 000  
B-aktier i Junebud. 
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Carl Lundgren – Vice VD och styrelseledamot 

 
Födelseår 1976 

Ledamot sedan  2009 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 0734-19 88 05 

 
Carl Lundgren har arbetat i datorspelsbranschen sedan 1996 och har stor erfarenhet av att leda 
spelutvecklingsprojekt, bland annat på Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) och Massive 
Entertainment AB. Lundgren varit bland annat varit delaktig i utvecklingen av Battlefield 1942, World 
in Conflict, Ground Control II och har verkat som producent för Rallisport Challenge för Xbox. 
Lundgren är en av grundarna av Junebud och arbetar sedan 2009 heltid i Bolaget, som projektledare 
och teknisk speldesigner. 
 
Familjeband mellan Lundgren och personer i styrelse och ledning saknas. Vidare har Lundgren aldrig 
varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Carl Lundgren äger 378 000 A-aktier och 702 000  
B-aktier i Junebud. 
 
Bolagsengagemang de fem senaste åren 
 
Pågående:  

 Minea Softworks (innehavare) 
 
 

Fredrik Olofsson - Styrelseledamot 

 
Födelseår 1979 

Ledamot sedan  2009 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 073-52 07 333 

 
Fredrik Olofsson har under åren 2006 till 2009 arbetat i Massive Entertainments teknologigrupp samt 
som lead programmer för single player-delen av World in Conflict. Mellan 2004 och 2006 arbetade 
Olofsson som programansvarig för programmering på School of Future Entertainment i Karlshamn. 
Olofsson har en magisterexamen i programvaruteknik samt flera års matematikstudier bakom sig. 
Sedan 2009 är Olofsson på heltid verksam som chefstekniker i Junebud. 
 
Olofsson har, förutom sitt engagemang i styrelsen i Junebud, inga bolagsengagemang att redovisa. 
Vidare har Olofsson aldrig varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Familjeband mellan 
Olofsson och personer i styrelse och ledning saknas. Fredrik Olofsson äger 378 000 A-aktier och 
702 000 B-aktier i Junebud. 
  
 

Andreas Wennström – Styrelseledamot 

Födelseår 1976 

Ledamot sedan  2009 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 0705-76 02 03 

 
Andreas Wennström arbetar för närvarande som utredare av kontokorts- och internetbedrägerier vid 
Kriminaljouren, Polisen i Lund. Wennström har tidigare varit verksam i Japan, som medlem i Svenska 
Ambassadens Young Chambers Network. Vidare har Wennström en magisterexamen i 
företagsekonomi, med inriktning på strategisk ledning och technology management.  
 
Wennström har aldrig varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Familjeband mellan 
Wennström och personer i styrelse och ledning saknas. Andreas Wennström äger 120 000 B-aktier i 
Junebud.  
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Johannes Helgeson - Suppleant 

 
Födelseår 1986 

Ledamot sedan  2008 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 073-99 78 004 

 
Johannes Helgeson har en kandidatexamen i dataspelutveckling från Högskolan i Skövde och är sedan 
2008 heltidsanställd som koncepttecknare och 3D-grafiker i Junebud. Utöver sitt engagemang i 
styrelsen i Junebud har Helgeson inga bolagsengagemang att redovisa. Vidare har Helgeson aldrig 
varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Familjeband mellan Helgeson och personer i styrelse 
och ledning saknas. Johannes Helgeson äger 84 000 A-aktier och 156 000 B-aktier i Junebud.  
 
 

Jörgen Karlsson - Suppleant 

 
Födelseår 1976 

Ledamot sedan  2008 

Kontorsadress Anckargripsgatan 3, Malmö 

Telefonnummer 0735-57 88 10 

 
Jörgen Karlsson har under flera år arbetat som frilanstecknare och haft flertal uppdrag inom 
reklambranschen. Karlsson är sedan 2008 anställd på deltid som koncepttecknare i Junebud. Utöver 
sitt engagemang i styrelsen i Junebud har Karlsson inga bolagsengagemang att redovisa. Vidare har 
Karlsson aldrig varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs. Familjeband mellan Karlsson och 
personer i styrelse och ledning saknas. Jörgen Karlsson äger 120 000 aktier B-aktier i Junebud.  
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REVISOR OCH ANSTÄLLDA 

Revisor 

Niclas Lundin 
Deloitte AB 
Box 386 
201 23 Malmö 
 
Niclas Lundin är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och 
rådgivare.  
 
Tidigare revisor 
Magnus Persson 
SYDREV Revision & Redovisning AB 
Stora Östergatan 13 
271 34 Ystad 
 
Tidigare revisor, Magnus Persson, är godkänd revisor. Vid extra bolagsstämma den 25 juni 2009 
valdes Niclas Lundin (Deloitte AB), till ny revisor i Junebud. Anledningen till revisorsbytet är att 
Junebud, som ett led inför Bolagets listning på AktieTorget, valde att anlita en auktoriserad revisor. 
 

Anställda 

Per den 30 juni 2009 är nio personer anställda i Bolaget, varav sju heltidsanställda. Vidare kommer 
två avgångselever, under sex månader med start i juli 2009, från Chalmers Tekniska Högskola att göra 
sina examensarbeten på Junebud, vilket tillför extra kompetens till Bolaget under en begränsad tid.  
 
Anställda i Bolaget är en blandning av branschveteraner och avgångsstudenter från Högskolan i 
Skövde, utbildningen för dataspelsutveckling.  
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 

Junebud bildades 2008. Under det förkortade räkenskapsåret (2008-11-03 till 2009-06-30) har ingen 
ersättning utgått till styrelseledamöter. Ersättning till VD har utgått med 22 000 SEK per månad från 
och med juni 2009, dessförinnan har VD arbetat utan ersättning. Uppsägningstid för den samme två 
(2) månader. Ingen bonus eller liknande ersättning har utgått för Bolagets första räkenskapsår. Vidare 
finns det inte några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
avträdande från tjänst.  
 

Styrelsens arbetsformer 

• Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som 
helst frånträda sitt uppdrag.  

• Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete 
regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen 
av Bolagets styrelse. 

• Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.  
• Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt 

förpliktigat sig att följa denna. 
 

Tillgängliga handlingar 

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid: 
 

• Stiftelseurkund 
• Bolagsordning  
• Historisk finansiell information 

 
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor. 
 

Utdelningspolicy  

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2009. Utdelningen är 
inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för 
årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell 
vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i 
Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter 
preskription. 
 
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid 
årsstämma ger varje A-aktie i Bolaget tio (10) röster och varje B-aktie en (1) röst. Varje röstberättigad 
får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid 
emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt 
aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett 
bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en 
aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.  
 
Bolaget omfattas av AktieTorgets regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag 
anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva 
alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %. 
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga 
aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier innehavaren förut äger. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till 
aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns 
heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i 
Bolaget.  
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Övrigt 

• Stiftare till Bolaget är Svenska Standardbolag AB. 
     

• Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår 
under rubriken ”Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare”.   
 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har någonsin varit inblandad i 
konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.  
 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud 
eller har i övrigt anklagats av myndigheter. Ingen av dessa personer har åtalats för 
bedrägerirelaterade mål eller dylikt.  
 

• Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare.  
 

• Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i. Dock 
har VD och styrelseledamot Ola Holmdahl, vice VD och styrelseledamot Carl Lundgren samt 
styrelseledamot Fredrik Olofsson muntligt enats om att agera samfälligt rörande sin 
inblandning i Bolaget.  
 

• Junebud har inte varit och är inte part i någon rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under 
de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som kan uppkomma.  
 

• Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.  
 

• Det har inte förekommit några transaktioner mellan Bolaget och närstående till Bolaget.  
 

• Utöver de lock-up avtal som finns beskrivna under huvudrubriken ”Ägarförhållanden” och 
underrubriken ”Lock-up agreements”, har styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
med aktieinnehav har inte godtagit att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå 
rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. 
 

• Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn 
till verksamheternas art och omfattning.  
 

• Sedermera Fondkommission AB äger en mindre andel aktier i Bolaget och kan komma att 
teckna aktier i emissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga 
tecknare. 
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AKTIEKAPITAL 

• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 508 800 kronor och högst 2 035 200 kronor. 
• Antalet aktier skall vara lägst 6 360 000 och högst 25 440 000. 
• Registrerat aktiekapital är 508 800 kronor. 
• Kvotvärde är 0,08 kronor.  
• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.  
• Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 6 360 000 stycken, 1 218 000 

stycken av dessa är A-aktier. A-aktien medför tio (10) röster per aktie medan B-aktier medför 
en (1) röst per aktie.  

• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 
Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med 
Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.   
Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.  

• Emissionsinstitut och kontoförande institut: Sedermera Fondkommission AB med adress 
Importgatan 4, 262 73 Ängelholm. 

• Aktiens ISIN-kod är: SE0002943431.  
 

Aktiekapitalets utveckling  

 
År Händelse Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 
Ökning av 

aktiekapital 
Totalt antal 

aktier 
Totalt 

aktiekapital 

2008 Bolagsbildning 100,00 1 000 100 000 1 000 100 000 

2009 Split 0,025 3 999 000 0 4 000 000 100 000 

2009 Nyemission 0,025 2 360 000 59 000 6 360 000 159 000 

2009 Fondemission 0,08 0 349 800 6 360 000 508 800 

2009 Nyemission* 0,08 3 050 000 244 000 9 410 000 752 800 

 
* Under förutsättning att emissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad.  

 

Regelverk 

Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag 
som är anslutna till AktieTorget. Följande regelverk är tillämpliga: 
 

• Aktiebolagslagen 
• Lagen om handel med finansiella instrument 
• AktieTorgets anslutningsavtal 

 

Övrigt 

• Det finns inga nyemissioner under registrering.  
 

• Det finns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till 
teckning av annat värdepapper.  
 

• Det finns inga utestående optionsprogram. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller 
några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.  
 

• Under det senaste och nuvarande räkenskapsåren har inga officiella uppköpsbud gjorts av 
någon tredje part.  
 

• I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad nyemitteras  
3 050 000 B-aktier. Detta innebär en utspädning om 32,4 % för befintliga aktieägare som inte 
tecknar aktier i den aktuella emissionen.  
 

• Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant (market maker) för att 
minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Åtagandet påbörjas i 
samband vid Bolagets första handelsdag på AktieTorget.   
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Ägarförteckning per den 6 augusti 2009 

 
Namn A-aktier (st) B-aktier (st) Kapital (%) Röster (%) 

Ola Holmdahl 378 000 702 000 16,98 25,87 

Carl Lundgren 378 000 702 000 16,98 25,87 

Fredrik Olofsson 378 000 702 000 16,98 25,87 

Johannes Helgesson 84 000 156 000 3,77 5,75 

Jörgen Karlsson 0 120 000 1,89 0,69 

Övriga 0 2 760 000 43,40 15,93 

Totalt 1 218 000 5 142 000 100,00 100,00 

 
 

Ägarförteckning efter genomförd emission 

 
Namn A-aktier (st) B-aktier (st) Kapital (%) Röster (%) 

Ola Holmdahl 378 000 702 000 11,48 22,00 

Carl Lundgren 378 000 702 000 11,48 22,00 

Fredrik Olofsson 378 000 702 000 11,48 22,00 

Johannes Helgesson 84 000 156 000 2,55 4,89 

Jörgen Karlsson 0 120 000 1,28 0,59 

Övriga 0 2 760 000 29,32 13,55 

Aktier som nyemitteras* 0 3 050 000 32,41 14,97 

Totalt 1 218 000 8 192 000 100,00 100,00 

 
* Nyemitterade aktier i samband med erbjudandet i detta memorandum, under förutsättning av fulltecknad nyemission. 

 

Lock-up agreements 

Avtal om 24 månader 
Huvudägare och styrelsemedlemmar, Ola Holmdahl, Carl Lundgren, Fredrik Olofsson och Johannes 
Helgesson, har via ett lock-up agreement förbundit sig att behålla åtminstone 90 % av sina innehav i 
Bolaget under 24 månader, räknat från Bolagets första handelsdag på AktieTorget.  
 
Avtal om 12 månader 
Styrelseordförande Björn Flintberg samt tre anställda, Karin Rindevall, Katarina Sandell samt Markus 
Palviainen, har via ett lock-up agreement förbundit sig att behålla åtminstone 90 % av sina innehav i 
Bolaget under 12 månader, räknat från Bolagets första handelsdag på AktieTorget. 
 
Villkor 
Utan hinder av ovanstående får dock (gäller båda avtalen ovan): 

 Aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier.  

 Avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. 

 Om det finns synnerliga skäl, får dock AktieTorget medge ytterligare undantag.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

Inledning 

Junebud AB (publ) bildades 2008-10-27 och inledde sin bolagiserade verksamhet i november 2008. 
Junebud bedriver spelutveckling av ett datorspel med inriktning mot social interaktion. Det sociala 
spelet Million Morning har ännu inte lanserats. Spelet beräknas, enligt Bolagets tidsplan, att lanseras i 
början av 2010. Därav har Bolaget inte genererat några intäkter under det första räkenskapsåret.  
 
Räkenskaperna i den finansiella översikten är hämtade från Junebuds reviderade årsredovisning, för 
det förkortade räkenskapsåret 2008-11-03 till 2009-06-30. Räkenskaperna i dess nedanstående form 
har dock inte granskats av Bolagets revisor. Kassaflödesanalysen som är inkluderad i den finansiella 
översikten är upprättad i det specifika syftet att ingå i detta memorandum. Kassaflödesanalysen är inte 
granskad av Bolagets revisor. 
 
 

Resultaträkning 

 
(SEK) 2008-11-03 

 
2009-06-30 

  Rörelsens kostnader 
 Övriga externa kostnader -228 602 

Personalkostnader -305 155 

Av/nedskrivningar av materiella och 
 immateriella anläggningstillgångar -5 441 

  Rörelseresultat -539 198 

  Resultat från finansiella poster 
 Resultat efter finansiella poster -539 198 

  Resultat före skatt -539 198 

  ÅRETS RESULTAT -539 198 
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Balansräkning 

 
(SEK) 2009-06-30 

  

  TILLGÅNGAR 
 

  Anläggningstillgångar 
 Immateriella anläggningstillgångar 
 Balanserade utgifter för licenser och programvaror 74 556 

 
74 556 

  Materiella anläggningstillgångar 
 Inventarier, verktyg och installationer 37 429 

 
37 429 

  Summa anläggningstillgångar 111 985 

  Omsättningstillgångar 
 Kortfristiga fordringar 
 Övriga fordringar 46 556 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 300 

 
49 856 

  Kassa och bank 816 225 

  Summa omsättningstillgångar 866 081 

  SUMMA TILLGÅNGAR 978 066 
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Balansräkning forts. 

 
(SEK) 2009-06-30 

  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

  Eget kapital  
 Bundet eget kapital 
 Aktiekapital (6 360 000 aktier) 159 000 

 
159 000 

  Fritt eget kapital 
 Överkursfond 1 239 000 

Årets resultat -539 198 

 
699 802 

  Summa eget kapital 858 802 

  Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder 1 650 

Övriga skulder 50 903 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 66 711 

 
119 264 

  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 978 066 

  

  

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2009-06-30 

  Ställda säkerheter 
 Ställda panter och säkerheter Inga 

Övriga ställda panter och säkerheter Inga 

  Ansvarsförbindelser 
 Ansvarsförbindelser Inga 

 
 
 
 
 

Förändring eget kapital 

 
(SEK) Aktiekapital Överkursfond Årets resultat 

    

    Årets förändringar av eget kapital 
   Bildande av bolag 100 000 0 0 

Disposition av föregående års resultat 0 0 0 

Nyemission 59 000 1 239 000 0 

Årets resultat 0 0 -539 198 

Belopp vid årets utgång 159 000 1 239 000 -539 198 
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Kassaflödesanalys 

 
(SEK) 2008-11-03 

 
2009-06-30 

  Den löpande verksamheten 
 Resultat efter finansiella poster -539 198 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 5 441 

 
-533 757 

  Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
 förändringar av rörelsekapital -533 757 

  

  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -49 856 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 119 264 

  Kassaflöde från den löpande verksamheten -464 349 

  Investeringsverksamheten 
 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -76 516 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -40 910 

  Kassaflöde från investeringsverksamheten -117 426 

  Finansieringsverksamheten 
 Förändring eget kapital - Överkursfond 1 398 000 

  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 398 000 

  Årets kassaflöde 816 225 

Likvida medel vid årets slut 816 225 

 

 
 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 

 

  Likvida medel 
 Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
 Kassa och bank 816 225 

 
816 225 
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Rörelseresultat, omsättning, kassaflöde och soliditet 

Rörelseresultat: 
Junebud bildades 2008 och har fram till den 2009-06-30 endast bedrivit utveckling av Bolagets 
sociala spel, Million Morning. Spelet är beräknat att lanseras i början av 2010 och Bolaget har under 
det förkortade räkenskapsåret inte bedrivit någon försäljning och har således inte redovisat någon 
omsättning. Rörelsekostnaderna uppgick under det första räkenskapsåret till -539 198 SEK, 
huvudsakligen kostnader relaterade till utveckling av Million Morning. Rörelseresultatet uppgick för 
det förkortade räkenskapsåret således till -539 198 SEK.  
 
Kassaflöde: 
Genom en riktad nyemission tillfördes Bolaget, under maj 2009, cirka 1,3 MSEK. Ett negativt 
rörelseresultat om -539 198 SEK medförde dock att kassaflödet minskade och uppgick vid 
räkenskapsårets slut till 816 225 SEK.  
 
Soliditet:  
Bolagets soliditet uppgick per den 2009-06-30 till 87,8 %.  
 

Finansiella resurser och finansiell struktur 

Junebud har för tillfället vare sig långfristigt eller kortfristigt lånehov. För att tillföra Bolaget kapital 
avser Junebud att genomföra den nyemission som beskrivs i detta memorandum, som vid fulltecknad 
emission tillför Bolaget drygt 2 MSEK. Vidare tillfördes Junebud, under maj 2009, cirka 1,3 MSEK, via 
en riktad nyemission.  
 
Junebud saknar i dagsläget rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten i önskvärd takt 
under den kommande 12-månadersperioden. För att Junebud ska tillföras rörelsekapital fram till dess 
att Bolaget beräknar uppnå positivt kassaflöde, krävs det att emissionen tecknas till lägsta nivå, det vill 
säga 2 375 000 SEK. Junebud beräknar att positivt kassaflöde kommer att genereras omkring 
månadsskiftet mars-april 2010. Vid fulltecknad nyemission tillförs Junebud cirka 2,9 MSEK, före 
emissionskostnader. Om lägsta nivå för genomförande ej uppnås kommer emissionen inte att 
genomföras. Om emissionen inte genomförs kan Bolaget inte driva verksamheten i önskvärd takt utan 
andra kapitaltillskott. Om kapital inte kan tillföras, kommer Bolaget att bedriva verksamheten i en 
lägre takt än planerat och lanseringen av Bolagets sociala spel Million Morning kan komma att 
försenas.  
 

Begränsning i användandet av kapital 

Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.  
 

Väsentliga förändringar 

Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller 
ställning på marknaden sedan 2009-06-30.  
 

Nyckeltal * 

 

 
2008-11-03 

 
2009-06-30 

  Nettoomsättning (SEK) 0 

Rörelseresultat (SEK) -539 198 

Soliditet (%)** 87,8 

Utdelning (SEK) 0 

 
* Nyckeltalstabellen har inte granskats av Bolagets revisor. 
 
** Justerat eget kapital / balansomslutning. 
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Tidpunkter för ekonomisk information 

 
Innevarande räkenskapsperiod: 2009-07-01 – 2010-06-30 
  
  
Halvårsrapport (juli – december) 2009: 2010-02-18 
Delårsrapport (juli – mars) 2010: 2010-05-20 
Bokslutskommuniké (juli – juni) 2010: 2010-08-19 

 

Investeringar och materiella anläggningstillgångar 

Under Junebuds första verksamhetsår har Bolaget investerat cirka 100 000 SEK i diverse 
mjukvaruprogram som nu används i Bolagets löpande verksamhet. Junebud har inga pågående eller 
beslutade framtida specifika investeringar som styrelsen tagit beslut om. 
 
Bokfört värde av Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick per 2009-06-30 till 37 429 SEK 
och består huvudsakligen av datorer.  
 

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information 

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I den införlivade 
årsredovisningen (se nedan) ingår revisionsberättelsen för den via hänvisning införlivade finansiella 
informationen, noter och redovisningsprinciper. Införlivat material skall läsas som en del av 
memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor och 
hemsida (www.junebud.com). 
 
Införlivas via hänvisning 
Årsredovisning Junebug AB   2008-11-03 – 2009-06-30 
 
Notera att ett namnbyte, från Junebug AB till Junebud AB (publ), genomfördes under augusti 2009.  
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RISKFAKTORER  

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Junebud AB (publ). Det är 
därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker 
är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs 
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer 
kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i 
memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 
 

Bolaget 

Kort historik 
Junebud bildades 2008. Bolagets sociala spel, Million Morning, har ännu inte lanserats och Bolaget 
har inte genererat några intäkter. Bolagets kontakter med såväl kunder som samarbetspartners är 
relativt nya. Relationerna kan därav vara svåra att utvärdera, vilket kan komma att påverka Junebuds 
framtidsutsikter.   
 
Finansieringsbehov och kapital 
Junebuds utvecklingsarbete och planerade expansion innebär ökade kostnader för Bolaget. Styrelsen 
gör bedömningen att Bolaget, för att kunna nå ett positivt kassaflöde, kommer att behöva tillföras 
kapital. Junebud genomför därför en nyemission. Det finns alltid en risk förknippad med 
kapitalanskaffning och nyemissionen som beskrivs i detta memorandum har inte garanterats via 
garantiteckning. I det fall fastställd lägsta nivå för genomförande av emissionen inte skulle uppnås, 
kan Junebud komma att behöva söka annan extern finansiering. Det finns inga garantier för att detta 
kan göras.  
 
Försening avseende utvecklingsarbete och/eller marknadsgenombrott kan i framtiden innebära 
uteblivna intäkter för Junebud. Det kan inte uteslutas att Junebud i framtiden kan behöva anskaffa 
ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. 
 
Samarbetspartners 
Som en naturlig del i Junebuds löpande verksamhet har Bolaget ett antal samarbetspartners. Det kan 
inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna 
ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Junebuds 
samarbetspartners till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av 
nya samarbetspartners bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.  
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
Samtliga av Junebuds medarbetare har stor kompetens och/eller lång erfarenhet inom 
datorspelsbranschen. Junebud har ett litet team av specifikt utvalda personer som är korsberoende av 
varandra och samtliga är svåra att ersätta. En förlust av en eller flera nyckelpersoner skulle medföra 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Vikten av denna risk bedöms minska i 
takt med att organisationen växer.  
  
Kapacitetsrisk 
För att Bolagets spel, Million Morning, skall fungera så problemfritt som möjligt, krävs bland annat 
tillräckligt med överförings- och serverkapacitet. Om intresset för Bolagets spel skulle vara större än 
vad Bolaget har beräknat, finns det en risk att spelet blir överbelastat, långsamt och kraschar ofta. 
Det finns en risk att Bolagets samarbetspartners inom dessa områden inte kan tillse att detta fortlöper 
utan problem. Detta kan leda till en försämrad upplevelse för användaren och i förlängningen påverka 
Junebuds intäktsmöjligheter.  
 
Konkurrenter 
Vissa av Junebuds konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En 
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av 
försämrad försäljning. Vidare kan spelföretag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med 
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets segment; F2P. Ett större antal 
tillkommande aktörer kan innebära en mättad marknad. Idag finns det utrymme för expansion, men 
det är ingenting som garanterar att fallet kommer att vara så i framtiden. Ökad konkurrens kan 
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. 
 



37 

 

Konjunkturutveckling  
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och 
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. 
Junebuds framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom 
Bolagets kontroll.  
 
Politisk risk 
Junebud beräknas att, efter lanseringen av Million Morning, vara verksamt i och genom ett stort antal 
olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra 
villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i 
dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Junebuds verksamhet och resultat. 
 
Marknadstillväxt 
I samband med lansering av Junebuds spel, Million Morning, är Bolagets sikte expansivt riktat. En 
etablering av det sociala spelet i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra 
att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt 
kan även innebära att Junebud gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre 
lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt 
sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet, bland annat genom 
svårigheter att rekrytera ny personal. Det finns också en risk för att Million Morning inte uppnår 
tillräcklig acceptans på marknaden i samband med lanseringen av spelet.  
 
Utvecklingskostnader 
Junebud kommer att nyutveckla och ständigt vidareutveckla Bolagets spel. Tids- och kostnadsaspekter 
för utvecklingsarbetet kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Det finns en risk att 
utvecklingsarbetet kan ta längre tid och bli mer kostnadskrävande än planerat. 
  

Aktien 

Ingen tidigare offentlig handel med aktien 
Junebuds aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken 
handel och vilket intresse som Bolagets aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns 
också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande. 
 
Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare 
Huvudägare och styrelsemedlemmar i Junebud ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering, 
vilket har konkretiserats i lock-up agreements. Detta finns närmare beskrivet under rubriken ”Lock-up 
agreements”.  På längre sikt finns dock en risk för att nuvarande aktieägare avyttrar delar eller hela 
sina innehav i Junebud. 
 
Kursvariationer 
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en listning på AktieTorget. 
Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte 
nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka 
Junebuds aktiekurs negativt. 
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BOLAGSORDNING 

Bolagsordningen är antagen vid årsstämma den 4 augusti 2009.  
 
§ 1  Firma 
Bolagets firma är Junebud AB. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Malmö. 
 
§ 3 Verksamhet 
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla, publicera och sälja spel och spelrelaterade tjänster, 
produkter och teknologier. ”Spelrelaterat” inkluderar bl.a. sådant som forum- och communitytjänster, 
trycksaker och merchandising och därmed liknande verksamheter.  
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 508 800 kronor och högst 2 035 200 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 360 000 och högst 25 440 000. 
 
§ 6 Aktieslag 
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie 
medför en (1) röst per aktie. 
 
A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela 
aktiekapitalet. 
 
Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare 
av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut 
äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom 
lottning. 
 
Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om 
deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de förut äger. 
 
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 
 
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission 
av teckningsoptioner och konvertibler. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av 
visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
 
Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling 
skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A 
som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid 
Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken. 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter. 
 
§ 8 Revisor 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 
 
§ 9 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska 
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. 
 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 10 Anmälan till stämma 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 
28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 
§ 11 Årsstämma 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller 

revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 
§ 12 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 0701 - 0630. 
 
§ 13 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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SKATTEFRÅGOR 

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning 
kan aktualiseras av handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och 
juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast 
avsedd som allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som 
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av 
handelsbolag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på 
dennes specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan 
aktualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att 
innehålla källskatt.  
 

Fysiska personer 

Kapitalvinster på svenska marknadsnoterade aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. 
Vänligen notera att aktier som före noteringen klassificeras som kvalificerade fåmansbolagsaktier 
behåller denna klassificering i fem år. I det fall denna situation är förhanden föreligger särskilda 
beskattningsregler varför vi rekommenderar a skatteexpert rådfrågas särskilt.  Uppkommer 
kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten kan 
kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I den del förlusten inte kan 
kvittas mot vinster på värdepapper av samma slag medges avdrag med 70 % av förlusten i 
inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. Uppkommer 
totalt underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst- och 
näringsverksamhet samt fastighetsavgift. Reduktion medges med 30 % av underskott upp till 100 000 
SEK. För underskott däröver medges reduktion med 21 %. 
 
Utdelning på aktier i svenska marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget 
kapital för personer som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.  
 

Juridiska personer 

Juridiska personer hemmahörande i Sverige beskattas för utdelningar och kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 26,3 %. Avdrag för kapitalförlust 
vid avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid 
avyttring av aktier och andra delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande 
kapitalvinster under senare år. Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska 
personer. Särskilda regler gäller för s.k. näringsbetingade andelar.  
 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 

För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från en svensk juridisk 
person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade 
aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av 
Euroclear Sweden AB vid utdelningstillfället. Särskilda regler gäller dock för utdelning på s.k. 
näringsbetingade aktier. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. 
Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster 
vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat 
svenska aktier om överlåtaren vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller under de 
föregående tio kalenderåren varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln 
är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.  
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ORDLISTA 

Alfatester: Alfa-fasen och relaterade tester (alfatester) inleds då utvecklingen av ett 
datorspel har nått ett stadium där det fungerar pålitligt för internt bruk. 
Detta innebär i regler att grundläggande funktioner, till exempel att 
starta och spara spelet, finns på plats och fungerar pålitligt. Grafik och 
högre funktioner, till exempel spelregler och nätverkslösningar, är under 
denna fas under pågående utveckling. Alfatester genomförs internt och 
av den personal som utvecklar spelet i fråga.  

 
ARPU: Average Revenue per User. Medelintäkt per användare.  
 
Avatar: Person/karaktär i ett onlinespel. En elektronisk representation eller 

visualisering av en person eller spelare (spelarobjektet) inom exempelvis 
datorspel. 

 
Betatester: Beta-fasen och relaterade tester (betatester) inleds då utvecklingen av ett 

datorspel har nått ett stadium där det bedöms stabilt nog för extern 
testning. Detta innebär i regel att de flesta, men inte alla, funktioner 
finns på plats och fungerar relativt pålitligt. Under betatestningen utförs 
stresstester, användbarhetstester samt balansering och iterering av 
spelets regler och gränssnitt. För genomförande av betatester används 
utomstående personer. Stängd betatestning begränsas till handplockade 
externa testare. Till öppen betatestning bjuds ett kontrollerat antal 
externa testpersoner in. 

 
Clouds: Banker av datorer som kan erbjuda överföringsmöjligheter med extremt 

hög kapacitet. 
 
Community:   Mötesplats på Internet, exempelvis Facebook och MySpace. 
 
Free-to-Play (F2P): Även kallat ”Micro Transaction Games”. En ny affärsmodell för datorspel 

som har uppvisat en stark tillväxt de senaste åren. Baseras på att ett spel 
är gratis att spela, försäljning sker genom mikrotransaktioner.  

 
Guerilla Marketing: Marknadsföring via, vad som kan anses vara okonventionella metoder. 

Kräver tid, energi och fantasi hellre än en stor budget. 
 
Middleware:  Programvara (mjukvara) som är utvecklad av annan part. Köps eller 

licenseras in. 
 
Mikrotransaktioner: Försäljning av billiga uppgraderingar i ett onlinespel. 
 
MMOG: Massively Multiplayer Online Game. En typ av datorspel som tillåter 

spelare att simultant interagera med varandra i en spelvärld som de 
ansluter till via Internet. 

 
MMORPG: Massively multiplayer online role-playing game. En genre av datorspel, 

där ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld.  
 
Shelf life: En varas livslängd i en butiks sortiment. I spelbranschen tävlar 

utvecklare traditionellt om det begränsade utrymmet på butikens hyllor, 
särskilt de attraktiva platserna i ögonhöjd. Normalt får ett högbudgetspel 
tre veckor på en sådan ”elithylla”, innan det ersätts (om det inte säljer 
bra).  

 
Viral Marketing: En kostnadseffektiv och inom spelbranschen vedertagen 

marknadsföringsmetod. Marknadsföring sker via ”word of mouth”- och 
”bjud in dina vänner”-metoder.  
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