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Challenger Mobile AB (publ)
Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31
Med Bolaget eller Challenger avses Challenger Mobile AB (publ) med organisationsnummer
556671-3607.
Challenger Mobile AB är moderbolag i koncernen som även består av det helägda dotterbolaget
Challenger Mobile Technology AB.
Siffror inom parentes är motsvarande siffra för 2016.

Sammanfattning av första kvartalet
Nettoomsättningen: 84 tkr (0,4 tkr).
Resultat efter efter skatt: -578 tkr (-710 tkr).
Resultat per aktie: -0,5 öre/aktie
Omsättningsökningen består av nya intäkter från kopplade samtal i Oman. I huvudsak är omsättningen
hänförlig till den första lanseringen i Oman. Minskade räntekostnader från refinansiering av lån har
vidare sänkt kostnaderna.

Väsentliga händelser under första kvartalet
- Tjänsten FRiENDi VoIP lanserades publikt i Oman under januari 2017. Detta är den andra tjänsten
som lanserats i Oman baserad på bolagets installation i landet.
- Bolaget genomförde under i mars 2017 en företrädesemission med syfte att stärka balansräkningen.
Nyemissionen fulltecknades och tillför bolaget 11,2 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen
registrerades efter kvartalets slut och är därför inte beaktad i denna rapport.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
- Genomfördes kvittningsemission om 7 814 226 aktier serie B riktad till fordringsägare i bolaget.
Emissionen genomfördes till samma pris som den tidigare företrädesemissionen.
- Marknadsaktiviteterna har ökats och som ett led i detta har en erfaren konsult anlitats för att bistå i
säljarbetet av bolagets tjänster till operatörer och tjänsteleverantörer.

VD kommenterar
2017 inleddes med en nyligen lanserad tjänst i Oman, Renna Talk, och full beredskap för att
säkerställa problemfri uppstart och drift. Tjänsten rullade på bra och användarna installerade apparna i
ökande takt. Detta satte fart hos konkurrerande FRiENDi Mobile som lanserade sin tjänst, FRiENDi
VoIP, redan under januari. Hittills har FRiENDi endast lanserat tjänsten i mindre omfattning. Vi
förväntar oss väsäntligt ökade volymer från FRiENDi. Vi har under kvartalet sett intäkterna från de
första månadernas drift av dessa system, med merparten från den första lanseringen med av Renna
Talk. Vi arbetar nu tillsammans med lanserande operatörer för att fler skall attraheras av tjänsterna
och öka volymerna av samtal vilket även skulle generera ökade intäkter för Challenger.
Under mars 2017 genomfördes en företrädesemission. Emissionen fulltecknades och tillförde bolaget
Emissionen 11,2 MSEK efter emissionkostnader. Bolaget följde sedan upp med en kvittningsemission
riktad till ett antal fordringsägare för att ytterligare stärka balansräkningen. Jag vill tacka alla som
medverkade i emissionerna som nu stärkt bolaget inför framtida affärer och möjliggör drift under tiden
vi bygger egna intäkter från nyligen lanserade och framtida tjänster.
Vi har under början av året ökat marknadsaktiviteterna för att marknadsföra våra nya lanseringar och
visa hur vi kan erbjuda andra operatörer motsvarande produkter och tjänster. Som ett led i detta har vi
anlitat en konsult med stor erfarenhet av global telekomförsäljning samt påbörjat en bredare
marknadsaktivitet för att bygga flertalet parallella spår på fler marknader.
Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB
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Verksamheten
Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar baserade på en egen plattform
för mobil IP kommunikation. Bolaget erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster för kundföretag
med stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska plattformen stödjer integration
med kunders befintliga system för exempelvis CRM, betalning och kundsupport.
Sedan 2015 sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag, Challenger Mobile Technology
AB. Moderbolaget Challenger Mobile AB sköter administration, ekonomi och sälj/marknad samt
koncernsamordnande verksamhet.
Produkten är färdigutvecklad och fungerande vilket nu har bevisats i med flera publika lanseringar.
Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt uppdatera appar och
front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med
bibehållen god kvalitet.

Marknad
Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande snabbt. Inställningen hos även
de mest konservativa mobiloperatörerna vänder från att blockera tekniken till att försöka nyttja den.
Dels efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken har fördelar kvalitets-,
funktionalitets- och prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att
slutkunder använder VoIP-tjänster från andra leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera
konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i egen
systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning
Slutkundslanseringar kring årsskiftet 2016/2017 i Oman är en vändpunkt för bolaget. Challenger
arbetar aktivt med att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på
styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner med
andra operatörer, med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.
Marknadsaktiviteterna har ökats för att hitta och driva igenom flera lanseringsprojekt.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har genomfört en nyemission under första
kvartalet för att tillföra bolaget kapital samt stärka balansräkningen. Efter rapportperiodens slut
genomfördes även en kvittningsemission till fordringsägare i bolaget med samma syfte. Med det
stärkta kapitalet har bolaget resurser att bygga intäkter från lanserade tjänster samt underlätta i arbetet
med nya affärsmöjligheter.
Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader men är redan rustade för att hantera betydligt större
mängder samtalstrafik med flera slutkunder. Nuvarande lanseringar och affärsmöjligheter beräknas ha
potential att generera intäkter för att nå lönsamhet utan att öka kostnaderna betydande.

Investeringar och utveckling
Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag används resurserna framför allt till
kundanpassningar samt att hålla systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med
samma goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för närvarande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags
risker som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet och situation.
Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga
intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.
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Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya
tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.
Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att bolaget verkar inom en ny och
känslig bransch, vilka tillsammans är osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i bolagets
årsredovisning för räkenskapsåret 2016, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1.

Revisors granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering
2017-08-23 Delårsrapport andra kvartalet 2017
2017-11-22 Delårsrapport tredje kvartalet 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets hemsida
www.challengermobile.se samt från www.aktietorget.se

Bolagets aktieägare
Bolaget är listat på marknadsplatsen Aktietorget och har ca. 900 aktieägare. Bolagets störste ägare är
Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet och 39,40 % av rösterna.
Antal aktier (vid rapportperiodens slut)
Serie A (300 000st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie.
Serie B (107 025 048st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie.
Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 107 325 048 st.
Efter registrering av emissionerna är antalet aktier totalt 168 801 798 st (varav 300 000 serie A och
resterande serie B).

För ytterligare information kontakta:
VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av företagets verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 24 maj 2017
Challenger Mobile AB
Styrelsen och verkställande direktören
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

2017-01-012017-03-31

2016-01-012016-03-31

84 440
84 440

433
433

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

-23 385
-133 653
-376 789
-449 387

-12 420
-163 634
-328 952
-504 573

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

8
-128 274
-577 653

3
-205 229
-709 799

Resultat före skatt

-577 653

-709 799

Årets resultat

-577 653

-709 799

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

-577 653

-867 543

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Not
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2017-03-31

2016-03-31

142 410
142 410

577 286
577 286

142 410

577 286

637 762
637 762

-

93 800
178 263
54 549
326 612

53 200
113 870
68 530
235 600

Kassa och bank

1 741 205

33 803

Summa omsättningstillgångar

2 705 579

269 403

SUMMA TILLGÅNGAR

2 847 989

846 689

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
IT-system

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Emissionskostnader
Emissionskostnader
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2017-03-31

2016-03-31

5 690 138
5 151 558
-18 162 910

5 690 138
2 151 558
-13 932 376

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

-7 321 214

-6 090 680

Summa eget kapital

-7 321 214

-6 090 680

-

2 479 423

-

2 479 423

1 112 035
7 061 863
1 995 305

1 600 000
4 653
492 096
282 770
2 078 427

10 169 203

4 457 946

2 847 989

846 689

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7(9)

Challenger Mobile AB
556671-3607

Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

2017-01-012017-03-31

2016-01-012016-03-31

84 439
84 439

433
433

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

-23 385
-124 666
-285 415
-349 027

-12 420
-163 634
-328 952
-504 573

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

8
-128 274
-477 293

3
-205 229
-709 799

Resultat före skatt

-477 293

-709 799

Årets resultat

-477 293

-709 799

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2017-03-31

2016-03-31

50 000
16 000 000
16 050 000

50 000
20 000 000
20 050 000

16 050 000

20 050 000

637 762
637 762

-

93 800
19 419
176 149
54 549
343 917

53 200
525 873
140 737
78 530
798 340

Kassa och bank

1 712 766

33 700

Summa omsättningstillgångar

2 694 445

832 040

18 744 445

20 882 040

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Emissionskostnader
Emissionskostnader
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

9(9)

Challenger Mobile AB
556671-3607

Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2017-03-31

2016-03-31

5 690 138
3 000 000
8 690 138

5 690 138
5 690 138

2 151 558
4 357 277
-6 085 423
-477 293
-53 881

2 151 558
9 379 941
5 022 664
-6 085 423
10 468 740

8 636 257

16 158 878

-

600 000
2 479 423
53 424
3 132 847

1 112 035
7 044 540
1 951 613
10 108 188

492 096
572 899
525 320
1 590 315

18 744 445

20 882 040

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (107 325 048 aktier)
Nyemission under registrering
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till närstående företag
Skulder till intresseföretag
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

