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KORT OM COMMUNITY ENTERTAINMENT (CEAB) OCH 
LITE FAKTA OM FRÅGESPORT
CEAB har under många år utvecklat frågesport i syfte att hitta en 
stabil och lönsam kommersiell affärsmodell. Frågesport har alltid varit 
ett populärt inslag i många olika sammanhang inte minst inom TV-
underhållning. Om man googlar på ordet ”frågesport” får man 1,3 
miljoner träffar, slå in gameshow och siffran ökar till 10,4 miljoner och 
på begreppet ”Gameshows USA” får man 488 miljoner träffar. I USA 
har man tre långkörare, ”It’s Academic” som visades i TV första 
gången 1961. It’s Academic är en tävling där studenter tävlar i histo-
ria, vetenskap, litteratur, religion, politik och sport varje lördag förmid-
dag i över 50 år.  Sen har vi ”Jeopardy”, en av Amerikas populäraste 
frågesporter som visades första gången i mars 1964. Jeopardy enga-
gerar i genomsnitt 25 miljoner tittare i veckan i USA och deras webb-
portal har 400 000 unika besökare varje vecka som tävlar online. 1975 
kom sen ”Wheel Of Fortune”, ett format som fortfarande rankas topp 
fem bland gameshows i USA.     

CEAB har idag utvecklat en ny teknisk plattform i HTML5 vilket 
innebär att vi nu även stödjer spel via mobila enheter.  Detta steg blev 
nödvändigt för att kunna möta de krav som ställts av bl.a. Eyeworks 
Scandinavia för det TV-format de utvecklat i samarbete med vårt 
dotterbolag MillionMind Technology AB. Formatet heter ”BullsEye” 
och bedöms kunna få en lysande och lång framtid av folk i TV-
industrin. Detta ska nu bevisas och därför ser vi med stor spänning fram 
emot lanseringen i svensk TV nu i höst som blir första testet för forma-
tets popularitet.   

Sedan starten 2010 har MillionMind nu levererat ett 50 tal 
lyckosamma kampanjer med sin produkt ”Quiz Widget”. Under 2012 
har vi ytterligare identifierat en bredare användning av frågesport för 
smart och interaktiv kommunikation. Fokus har varit att integrera mot 
underhållningssektorn, främst TV-segmentet men även utbildning 
(både till skola och företag).    

MÅL 2013/2014
Våra mål sen tidigare kvarstår där CEAB siktar på:

att bli Nordens ledande leverantör av online underhållning av 
frågesport i olika förpackningar
  

att etablera CEAB som innehållsleverantör i TV-program där 
frågesport är en bärande idé. Under 2013 lanseras det första TV-for-
matet i svensk TV i samarbete med Eyeworks Scandinavia, dotterbolag 
till Eyeworks i Holland med representation i ett 30-tal länder och en 
internationell välgörenhetsorganisation.
  

att under 2013 teckna avtal med flera av de större medieaktörer 
som vi idag för samtal med.
  

att under 2014 lansera ytterligare ett TV-format i Norden och ett i 
Europa eller övriga världen.
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MILLIONMINDS PLATTFORM I EGET NYTT TV-FORMAT
Community Entertainment och Eyeworks Scandinavia AB har under 
2012 träffat ett samarbetsavtal där man utvecklat ett nytt TV-format 
under namnet ”BullsEye”. Formatet förenar TV och webb på ett helt 
nytt sätt. MillionMinds nya HTML5 plattform för frågesport är en 
viktig del i konceptet och gör det möjligt för tittarna att interagera med 
programmet. 

En pilot (ett färdigt 23 minuters tv-avsnitt) har producerats och 
visats för ett antal relevanta aktörer såväl på den svenska som interna-
tionella mediemarknaden. En svensk TV-kanal lanserar under hösten 
2013 ett antal avsnitt. Vid positivt mottagande av tittarna kommer 
formatet kunna fortsätta att visas i svensk TV. Flera andra länder är 
aktuella för lansering i samarbete med den internationella välgörenhets-
organisation som ingår som sponsor och förmånstagare i formatet i 
Sverige.    

Värdet i varje land varierar beroende på antal episoder per 

vecka samt storleken på marknaden. Varje marknad representerar ett 
miljonvärde varje säsong programmet sänds. En synergieffekt är att 
plattformen kommer att synas på ett antal nya marknader där vi kan 
erbjuda annat än bara användning till TV-format. 

”BullsEye har förutsättningar att kunna bli en ny populär frågesport 
då det har ett nytt modernt grepp och integration med webben. Under 
de kommande 10 åren kommer många framgångsrika format behöva 
uppvisa en stark koppling till Internet. BullsEye har allt som behövs 
för att lyckas såväl  nationellt som internationellt.  Formatet är en 
kunskapstävling med ett slumpmoment där man kan vinna pengar i 
varje frågeomgång 24/7 på nätet som i TV-studion. Att formatet samti-
digt samlar in pengar till välgörenhet adderar en ny dimension. Det ska 
bli mycket spännande att se vad BullsEye kommer få för mottagande 
och genomslag på den internationella stora marknaden för fråge-
sporter”, säger Nils-Åke Fahlén, VD i CEAB. 
  
”BullsEye har alla viktiga element från klassiska gameshow-format. 
Detta i kombination med de möjligheter vi nu öppnar för tittarna att 
själva vara en större del av programmet öppnar helt nya möjligheter”, 
säger Alexander Jamal, VD i Advance Scandinavia, ett dotterbolag till 
Eyeworks. ”För Eyeworks är detta ett strategiskt viktigt 
utvecklingsprojekt inte bara i Skandinavien utan för Eyeworks globalt”, 
säger Tobias Bringholm, VD i Eyeworks Scandinavia.

CEABs kärnverksamhet  

Efter lansering i Sverige kommer Eyeworks erbjuda formatet i sitt 
nätverk i ett trettiotal länder. Varje marknad för BullsEye represent-
erar ett miljonvärde. CEAB erhåller förutom licensavgift, som 
varierar med storlek på marknad, även royalty som beräknas på 
totala produktionsvärdet. Med ett antagande att formatet över tid kan 
televiseras i ett 30 tal marknader innebär detta en årlig intäkt på 
mellan 30 – 45 MSEK. Givetvis kan det bli både färre som fler 
marknader där formatet kan komma att visas i TV. Diskussioner pågår i 
flera länder där vi tror att höstens TV-mässa MIPCOM i Cannes 
kommer ge fler intressenter för lansering under 2014.



BOLAGETS KOMMUNIKATIONSPLATTFORM I ÖVRIGT
MillionMind har under de första månaderna 2013 träffat Quizavtal med 
Expressen, Swedma, Eurovator, Svenskt Näringsliv, Svenska Fans, 
Sportnik m.fl. om års licenser för informations- och reklam-
kampanjer på vår plattform. I takt med internationalisering av våra 
TV-format kommer vi kunna expandera på nya marknader med dis-
tributörs- och återförsäljaravtal för denna del av verksamheten. Prob-
lemen för ny innovativ interaktiv kommunikation är global och expo-
neringen av MillionMinds plattform öppnar sådana möjligheter. Vi tror 
att ett första avtal kan ingås med en större mediepartner i Belgien redan 
till hösten 2013.  För året 2013 med genomslag till Q3/Q4 har bolaget 
i sin budget antagit att ett 20 tal licenser tecknats samt även ha ett antal 
svenska återförsäljaravtal med större organisationer med många med-
lemmar. Fakturering i Q4 bara för denna del i verksamheten uppskattas 
ligga klart över koncernens sammanlagda kostnader innebärande ett 
positivt kassaflöde vid årets slut.  

STRATEGI
CEABs övergripande strategi är att liera sig med starka, företrädevis 
mediepartners, där distribution online är en viktig nyckel till framgång. 
Vi tror också på att skapa starka band med s.k. affilliate partners t.ex. 
reklam- och webbyråer. Vi kan också tänka oss att lokalt på andra mark-
nader bolagisera eller skapa breda projektsamarbeten med lämp-
liga parter på dessa marknader för bolagets olika produkter, format och 
plattformar. 

STYRELSENS BESLUT OM EMISSION AV AKTIER 
På styrelsemöte den 25 februari i Community Entertainment AB (publ) 
har styrelsen fattat beslut, med stöd av bemyndigande av årsstämman 
23 maj 2012, om nyemission av högst 10.305.202 aktier varvid 
aktiekapitlet kan komma att ökas med 1.030.520,20 kr. Kurs vid 
teckning är 0,16 kr/aktie. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget 
en million sexhundrafyrtioåtta tusen åttahundratrettiotvå kronor och 32 
öre (1.648.832,32) kronor.  

MOTIV OCH LIKVIDANVÄNDNING
Förseningar i lansering av BullsEye samt den lagliga processen i Norge 
med vår avtalspart Genera Networks har inneburit utebliven debitering 
av såväl licensavgifter som anpassningskostnader om ca 1 MSEK. All 
investering i TV-piloten för BullsEye med påföljande webbanpass-
ningar har vidare haft negativ inverkan på bolaget kassa. Den företrädes-
emission som nu genomförs om högst 1.648.832,32 kronor kommer 
att användas i huvudsak till färdigställande av MillionMinds nuvarande 
plattform i dotterbolaget MillionMind Technology AB för lanseringen i 
svensk TV hösten 2013.   

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen försäkrar att den vidtagit alla rimliga försiktighets-
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Styrelsen den 25 februari 2013
Community Entertainment Svenska AB (publ)

Bengt Almqvist, Ordförande 
Nils-Åke Fahlén, VD/ledamot    
Joel Almstedt, ledamot    
Klas Åström, ledamot 
Jens Alex, ledamot



INBJUDAN TILL TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION
Härmed inbjuds aktieägarna i Community Entertainment AB (publ) 
(nedan ”Community Entertainment” eller ”Bolaget”), i enlighet med 
villkoren i detta dokument, att för tio (10) per avstämningsdagen inne-
havda aktier i Bolaget teckna en (1) ny aktie till kursen 0,16 kronor per 
aktie.
 
Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 10 305 202 
aktier, har beslutats av styrelsen den 25 februari 2013 med stöd av 
bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2012. 

Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 1 648 832,32 
kronor, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 50 000 
kronor. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 11 mars 2013 är aktieägare i Com-
munity Entertainment äger företrädesrätt att för tio (10) innehavda 
aktier teckna en (1) ny aktie. 

TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare i Community Entertainment erhåller för varje innehavd 
aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teck-
na en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,16 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt 
till deltagande i emissionen är den 11 mars 2013. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 6 mars 2013. 
Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emis-
sionen är den 7 mars 2013.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden 
från och med den 14 mars 2013 till och med den 4 april 2013. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort 
från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från 
Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 14 
mars 2013 till och med 28 mars 2013. Aktieägare skall vända sig 
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 4 april 
2013 eller säljas senast den 28 mars 2013 för att inte förfalla värdelösa.

Villkor  
anvisningar 



DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 

mars 2013 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda 

aktieboken, erhåller förtryckt emissions-redovisning med vidhängande in-

betalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan 

företräde. Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt 

Aqurat Fondkommissions hemsida för nerladdning. Den som är upptagen i den 

i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, 

erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som 

redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. 

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning 

senast den 4 april 2013. Teckning genom betalning skall göras antingen med 

den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller enligt 

instruktion på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för 

teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för 

teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej 

användas. 

2) Särskild anmälningssedel 

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 

emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter 

förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som 

underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmäl-

ningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas samt belopp att 

betala. Vid betalning skall VP-kontonummer anges som referens. Ofullständig 

eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedan-

stående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 

skickas, faxas eller mejlas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission 

tillhanda senast klockan 15.00 4 april 2013. 

Aqurat Fondkommission AB 

Ärende: Community Entertainment AB 

Box 7461

103 92 Stockholm

Besöksadress: Målargatan 7 

Telefon: 08-544 987 55

Fax: 08 - 684 05 801

E-post: info@aqurat.se 

Hemsida: www.aqurat.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank 

eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. 

Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från 

respektive förvaltare.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Aktie som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas dem som tecknat med 

stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, 

varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana 

personer utnyttjat för teckning. Eventuella återstående teckningsrätter skall till-

delas personer som anmält intresse för teckning utan teckningsrätter och/eller 

eventuella emissionsgaranter. 

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälnings-

sedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från 

www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB 

tillhanda senast kl. 15:00 den 4 april 2013. Anmälan är bindande. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas 

genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid 

skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det 

ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. 

Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 

försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 

Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units 

komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande 

lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Emissionsredovisning och 
anmälningssedlar 



AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, 

Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att 

teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon 

enligt ovan för information om teckning och betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket 

normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 

VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett 

på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot 

tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. 

HANDEL I BTA
Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 14 mars 2013 fram 

till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i vecka 

17, 2013. 

OMVANDLING AV BTA TILL AKTIER 
Så snart emissionen registrerats hos Bolags-

verket omvandlas BTA till aktier. Det skickas inte ut någon särskild avisering 

från Euroclear avseende detta.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentlig-

göra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmed-

delande och anslås på Bolagets hemsida. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstäm-

ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har 

registrerats vid Bolagsverket.

AKTIEBOK
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress 

Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid ny-

teckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns 

tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRLÄNGNING OCH ÅTERKALLANDE AV ERBJUDANDET
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för 

erbjudandet. Detta meddelas genom Bolagets vanliga informationskanaler. 

Erbjudandet kan inte återkallas efter teckningsperiodens inledning.  

HANDEL I AKTIEN 
Aktierna i Community Entertainment handlas på Aktietorget. Aktien handlas 

under kortnamnet CEAB och har ISIN SE0000707283. Efter det att emissionen 

blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att ansöka om listning av de 

nya aktierna vid Aktietorget. 

VILLKOR I SAMMANDRAG

Teckningsperiod: 13 mars – 4 april. 
Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie
Likviddag: 4 april. För teckning utan företräde i enlighet med 
avräkningsnotan.

Aktien utställs på innehavaren, utan inskränkningar vad gäller 
överlåtelse. Aktieboken hanteras elektroniskt av Euroclear 
(VPC).



FÖRE EMISSION
Typ av instrument  Antal 

 Tot. utställda aktier 31/12 2012    98 418 472

 Tot. utställda optioner 31/12 2012 *    40 515 845

 Totalt aktier och optioner CEAB   138 934 317

* Inkluderar ej inlösta teckningsoptioner TO7 och TO8 jan 2013 

EFTER (FULLTECKNAD) EMISSION APRIL 2013
Typ av instrument Antal 
Tot. utställda aktier 1/2 2013   98 418 472
Tot. utställda IA 1/2 2013 **     4 633 542
Tot. utställda optioner1/2 2012    40 515 845
Aktier emission mars/april 2013    10 305 202
 Totalt instrument CEAB *** 153 873 061

 ** IA representerar interimsaktier utställda till följd av teckning med stöd av TO7 och 8 31 jan 2013
*** Efter full teckning i pågående emission efter justering av IA för TO7 och 

Värdering av bolaget efter pengar till emissionskurs 0,16 kr  ca.18 MSEK 

Ägande 
Värdering


