


 
Distributionsområde

Aktierna är inte  föremål för handel eller  ansökan därom i  något  annat land än Sverige.  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 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.

Allmän information

Enligt lag (1991:980) om finansiella instrument, 2 kapitel 1 §, gäller att prospekt skall upprättas då värdepapper 
tas upp till handel på en reglerad marknad. AktieTorget är enligt lagstiftningen ingen reglerad marknad utan har 
tillstånd från Finansinspektionen att bedriva handel utifrån en MTF-handelsplats (Multilateral Trading Facility), och 
då finns ingen prospektskyldighet. AktieTorget har däremot ett eget regelverk för att tillse att de som investerar i  
aktier på AktieTorget får en fullgod information om företagen.  Det regelverket ålägger företagen att upprätta ett  
memorandum  som  i  princip  följer  Finansinspektionens  krav  och  som  skall  godkännas  av  AktieTorgets 
anslutningskommitté.

AktieTorget  är  ett  värdepappersbolag  som  driver  en  handelsplattform  och  tillhandahåller  ett  effektivt 
aktiehandelssystem (INET Nordic),  tillgängligt  för  banker  och fondkommissionärer  anslutna  till  Nasdaq OMX 
Stockholm. 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. 

Tredjepartsinformation

INEV Studios har inte granskat siffror,  uttalanden, marknadsdata eller  annan information som tredje part har 
använt  i  sina  studier,  varför  styrelsen  i  Bolaget  inte  påtar  sig  något  ansvar  för  riktigheten  för  sådan  i 
memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt 
ovan har, så vitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta memorandum 
har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den  
återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa 
tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på 
nuvarande  marknadsförhållanden,  verksamhet  och  lönsamhet.  Dessa  uttalanden  är  välgrundade  och 
genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar 
och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning över de faktorer 
som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget liksom den bransch inom vilket det  
bedriver verksamhet.
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Bolagsinformation

Firmanamn: INEV Studios AB (publ)

Handelsbeteckning: INEV

ISIN-kod: SE0005568482

Säte: Stockholms kommun, Stockholms län

Organisationsnummer: 556800-7461

Datum & land för bolagsbildning: Sverige, 12 februari  2010

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Kontorsadress
INEV Studios AB (publ)
Rosenlundsgatan 20
102 62 Stockholm
www.inevstudios.com
Telefon +4670 876 38 41
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Med ”INEV Studios” alternativt ”Bolaget” menas INEV Studios AB (publ) med organisationsnummer 556800-7461, 
samt dess dotterbolag. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet riktar sig 
ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. 
Memorandumet  får  inte  distribueras  till  eller  inom  annat  land,  bland  annat  USA,  Kanada  och  Japan,  där 
distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant 
land. Svensk materialrätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum. Tvist rörande detta memorandum skall 
avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Informationen i memorandumet är såvitt styrelsen 
känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild.
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INEV Studios i korthet

Verksamheten
INEV Studios med organisationsnummer 556800-7461, och säte i Stockholm är ett bolag 
med verksamhet inom appbranschen. Utvecklingen sker till IT-plattformen iOS som står för 
majoritet av omsättningen i världen för mobila enheter. Bolaget utvecklar primärt enkla och 
funktionella appar som har bred kundgrupp och kan lanseras på flertalet marknader utan 
större merarbete. Utvecklingen sker tillsammans med samarbetspartners i  andra delar av 
världen. INEV Studios driver annonsnätverket adProton, där INEV Studios marknadsför sina 
spel och säljer annonsutrymme till andra företag. INEV Studios äger till 100% dotterbolaget 
Fondkraft International som erbjuder en oberoende och kostnadsfri tjänst till privatpersoner 
som vill göra sitt PPM-val. 

Affärsidé
INEV Studios affärsidé är att utveckla appar för den internationella marknaden, samt att sälja 
annonsutrymmen genom annonsnätverket adProton.

Vision
INEV Studios vision är att bli en ledande utvecklare av spel och samarbetspartner för andra 
utvecklare som önskar att publicera sina spel genom INEV Studios.

Bolagets målsättning
Bolagets målsättning är att skapa ett bolag med tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv, 
samt att apparna ska användas på samtliga kontinenter.

Verksamhetsmål
- 2014 publicera minst 50 appar.
- 2014 uppnå 100 000 000 annonsvisningar i adProton på månadsbasis.
- 2015 publicera appar på alla stora plattformar. 
- 2015 uppnå 300 000 000 annonsvisningar i adProton på månadsbasis.
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Listning av INEV Studios

Styrelsen vill härmed informera allmänheten om att INEV Studios har godkänts för listning på 
AktieTorgets marknadsplats.

Styrelsen  för  INEV  Studios  beslutade  den  14  november  2013  att  ansöka  om  att  lista 
Bolagets  aktier  på  AktieTorgets  marknadsplats.  Per  den  30  november  2013  fanns  det 
5 000 000 aktier,  samtliga med lika röstvärde och kvotvärde om 0,10 SEK. Innan listning 
genomfördes en emission om 1 020 000 SEK till  priset 6 SEK per aktie, dessa aktier är 
under registrering hos Bolagetsverket, antalet aktier kommer därefter att vara 5 170 000.

Styrelsens försäkran
Anslutningsmemorandumet  är  upprättat  av  styrelsen  i  INEV  Studios  inför  listning  på 
AktieTorget.  Styrelsen  för  INEV  Studios  är  ansvarig  för  innehållet  i  anslutnings-
memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna 
påverka memorandumets syfte.

Varje  beslut  som  tas  angående  att  investera  i  Bolagets  aktier  bör  grunda  sig  på  en 
bedömning av memorandumet i sin helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med 
anledning  av  memorandumet  blir  tvungna  att  svara  för  kostnaderna  för  översättning  av 
memorandumet.

Motiv för listning
-   Att underlätta möjligheten till företagsförvärv genom betalning med aktier.
-   Att skapa tillgång till kapital från aktiemarknaden för eventuella framtida företagsförvärv.
-   Att synliggöra Bolaget och varumärket.

Aktiebok

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.

Handel på AktieTorget
Bolaget  har  godkänts  av  AktieTorgets  anslutningskommitté  för  upptagande till  handel  på 
AktieTorgets  marknadsplats.  Första  handelsdag  är  den  18:e  december  2013.  Handeln 
kommer att ske under handelsbeteckningen INEV med ISIN-kod SE0005568482.

Tidpunkter för finansiell information
INEV Studios lämnar återkommande finansiell information enligt följande plan. 
Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Bokslutskommuniké 14 februari 2014.
Kvartalsrapport 1 18 april 2014.
Halvårsrapport 18 juli 2014.

Styrelsen i INEV Studios
Stockholm i december 2013.
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VD har ordet

Spel är inte längre något enbart "nördar" ägnar sig åt, spelarna har såväl 
blivit  både  yngre  och  äldre  och  spelandet  sker  över  ett  flertal  olika 
plattformar  såsom  Facebook,  TV-spel,  PC-spel  och  framförallt  på 
Smartphones.  Spelandet  har  blivit  ett  vardagsnöje  för  de  flesta,  både 
hemma,  på  raster,  på  luncher  eller  när  man  är  på  resande  fot. 
Genomsnittsåldern  för  en  spelare  i  USA är  35  år  och  i  genomsnitt 
spelades  det  i  åtta  timmar  per  vecka  under  2010 enligt  Entertainment 
Software  Rating  Board.  Tack  vare  det  ökande  antalet  Smartphones  i 
världen  har  tillgängligheten  till  spel  ökat  kraftigt.  Detta  har  medfört  att 
spelandet i dag sker praktiskt taget överallt och av ung som gammal.

INEV Studios mål är att utveckla populära freemium-spel,  vilket är spel som är gratis att 
ladda ner men som genererar intäkter när användaren spelar spelet en längre period. Spelen 
ska framförallt attrahera människor som spelar t.ex. under resan till och från jobbet.

Utvecklingen sker framförallt i Asien genom samarbetspartners men den slutliga produkten 
färdigställs i Sverige. Utvecklingskostnaderna blir därmed väsentligt lägre och INEV Studios 
kan lansera ett större antal appar och på så sätt både öka chansen till en succéapp samt 
minska risken genom ökad spridning av risken på fler spel. Målsättningen är att apparna ska 
finnas tillgängliga på samtliga kontinenter.

adProton  är  vårt  annonsnätverk.  Då  konkurrensen  hårdnar  för  varje  dag  som  går  i 
spelbranschen ser vi hur viktigt det är med marknadsföring och vårt arbete med adProton blir 
allt  viktigare.  Med  adProton  kan  vi  sälja  annonsplatser,  marknadsföra  våra  egna  spel 
kostnadsfritt,  samt  använda  annonsutrymme  som  betalningsmedel  mot  ägande  i  spel 
utvecklade av andra företag. Under november 2013 förväntas vi uppnå över 15 000 000 
annonsvisningar och siktar på att uppnå 19 000 000 redan i januari 2014.

Inför  listning  genomfördes  en  emission  utan  företräde  för  befintliga  aktieägare  om
1 020 000 SEK till  priset  6  SEK per  aktie.  Detta  kommer med god marginal  täcka det 
kapitalbehov Bolaget står inför.

Jag hälsar er, blivande eller befintliga aktieägare välkomna till INEV Studios där en intensiv 
period av utveckling av appar kommer att  ske i  ett  högt tempo och där mycket kommer 
hända på kort tid.

Robin Stenman
VD, INEV Studios
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Verksamheten

Bakgrund
INEV Studios med säte i Stockholm påbörjade sin verksamhet under andra  halvåret 2011. 
Inledningsvis utvecklades appar, hemsidor och andra IT-system för primärt externa parter 
men även till egen användning och försäljning.

Bolaget  bedrev  en  konsultbaserad  verksamhet,  denna  affärsmodell  visade  sig  inte  vara 
lönsam utan snarare var ett nollsummespel för INEV Studios. Då beslutade styrelsen att 
förändra  verksamheten  och  fullt  fokus  skulle  läggas  på  att  utveckla  appar  med  egen 
försäljning.  

Verksamhetsstruktur
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adProton
adProton är ett annonsnätverk där hemside-
ägare  och  annonsörer  möts.  En  hemside-
ägare kan vara allt från en nyhetssida till en 
bloggare, en annonsör kan vara allt från ett 
större spelbolag till en liten hobbyutvecklare.

adProtons  system  matchar  ihop  hemsidor 
och annonser så att annonserna publiceras 
på relevanta hemsidor.

Annonsörerna betalar per annonsvisning och 
intäkterna delas mellan hemsideägaren och 
adProton.

INEV  Studios  har  under  2013  utvecklat 
hemsidor, exempelvis frostyapps.com, för att 
senare göra reklam för sina egna spel. INEV 
Studios såg stora fördelar med att driva egna 
hemsidor  i  reklamsyfte och har sedan dess 
utvecklat egna hemsidor löpande. I början av 
november  2013  lanserade  INEV  Studios 
annonsnätverket  adProton  till  vilket  INEV 
Studios  egna hemsidor  är  anslutna  och  till 
vilket  andra  hemsideägare  välkomnas  att 
ansluta  sig.  I  november  2013  nådde 
nätverket över 15 000 000 annonsvisningar. 
INEV  Studios  utvecklar  hela  tiden  egna 
hemsidor som ansluts till nätverket.

Under  juni  till  oktober  byggdes  hemsidor  utan  intäkter.  Under 
november  månad  lanserades  adProton  och  började  generera 
intäkter.
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Appar
INEV  Studios  utvecklar  idag  spel  och  program  mot  mobila  enheter  och  webbläsare. 
Utveckling sker i sådana miljöer som gör det möjligt att lansera mot flera plattformar. Spelen 
och programmen utvecklas av INEV Studios och tillsammans med samarbetspartner runt om 
i världen. Utvecklingstiden hålls kort och kostnaderna låga. INEV Studios har idag publicerat 
16 stycken helägda appar som finns tillgängliga App Store.

INEV Studios som redan är registrerad och godkänd utvecklare på App Store kan agera 
”publisher” åt andra utvecklare, vilket innebär att andra bolag kan publicera sina appar via 
INEV Studios och därigenom ta del av INEV Studios nätverk som marknadsfördel och slippa 
registreringsprocesser och kvalitetsgranskning.

Målet är att under 2014 publicera minst 50 appar, för att under 2015 öka antalet publicerade 
appar och expandera mot alternativa plattformar.

Synergierna mellan INEV Studios två affärsområden

Genom adProton kan INEV Studios nå ut  med sina egna spel  och program till  en bred 
målgrupp  och  stor  marknad  på  ett  kostnadseffektivt  sätt,  samtidigt  kan  adProton  fylla 
annonsluckor med INEV Studios egenutvecklade spel och program.

Vattenpass

Vårt  vattenpass  är  ett  av  App  Stores  mest  avancerade 
vattenpass och väldigt omtyckt av många. Vattenpasset har haft 
flertal lyckade topplaceringar på App Store som topp 5 i Sverige 
topp 20 i Norge och topp 20 i Danmark.
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Demion – Ett nytt MMORTS-spel till den mobila marknaden

INEV Studios utvecklar just nu ett massivt online spel som riktar sig främst till den mobila 
marknaden men planeras att senare lanseras på andra plattformar som Facebook och WEB.

MMORTS  står  för  Massively  Multiplayer  Online  Real  Time  Strategy  och  är  ett 
strategispel  där  miljontals  spelare  kan  spela  samtidigt,  med  och  mot  varandra.  Kända 
MMORTS spel på App Store är Game of War, Lords and Knights, Dragons of Atlantis, Crazy 
Tribes, Crime City med flera.

Systemet som ligger till grund för spelet Demion utvecklas som ett framework vilket gör att 
det är möjligt att återanvändas för utveckling av fler spel i framtiden.

Demion förväntas att lanseras i februari 2014.
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Fondkraft International

Fondkraft  International  med organisationsnummer  556850-3675,  ägs  till  100  % av INEV 
Studios. INEV Studios förvärvade Fondkraft International under fjärde kvartalet 2013 av New 
Equity Venture Sweden AB. Köpeskillingen på förvärvet blev 2 000 000 SEK vilket senare 
kom  att  betalas  i  en  kvittningsemission.  I  och  med  förvärvet  uppstod  goodwill  om 
1 937 158 SEK.

INEV Studios värderade Fondkraft International vid förvärvstillfället utifrån:

-  IT-plattform:  Fondkraft  International:s  plattform  är  utvecklad,  testad  och  fullt  i  bruk. 
Plattformen består delvis av en ”robot” som sammanställer fondinformation i realtid för bästa 
möjliga  informationsgivning  till  PPM-sparare.  Vidare  sammanställs  och  vidareförmedlas 
fondspararens information till  de fonder  som spararen valt.                            

-  Ingångna avtal med fonder: Fondkraft International har ingångna avtal med PPM-fonder. 
Avtalen reglerar allmänna villkor,  längd och ersättningsmodeller.                         

-  Samarbeten: Fondkraft International är under förhandling med bolag som innehar kunder 
för  PPM-sparande.  Genom  Fondkraft  International  kan  kunderna  vidareförmedlas  till 
Fondkraft  International:s  avtalade  fonder.                                         

-  Affärsmodell: Fondkraft International har en klar affärsmodell med tydlig intjäningsförmåga, 
färdiga avtal och intäktsmodell. 

-  Konkurrensanalys:  konkurrensanalys  av  följande  tjänster  genomfördes  vid  förvärvet: 
Prognosia.se,  Pensiono.se,  Pensionskontroll.se,  Pensionsspara.se.        
          

Med INEV Studios tekniska kompetens kan plattformen förbättras och vidareutvecklas, för att 
bedriva verksamheten eller sälja plattformen.

Fondkraft International:s styrelse består av ledamot Robin Stenman och suppleant Thomas 
Jansson som båda även sitter i moderbolagets styrelse.

Fondkraft erbjuder en oberoende och kostnadsfri tjänst till privatpersoner som vill göra sitt 
PPM-val. Fondkraft bedriver själv ingen rådgivning eller förvaltning av något slag. Fondkraft 
innehar avtal med fem fonder. 
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Koncernens intäktsmodell

Koncernen har idag tre separata verksamhetsområden och tre olika intäktsmodeller.

Intäktsmodell för appar

Intäkt  sker antingen i  och med att  användaren betalar  vid  nedladdning av  app,  eller  att 
användaren betalar för tilläggsmaterial och/eller uppgraderingar under tiden de nyttjar appen. 
Intäkt per nedladdning kan variera och är oftast mellan 4,5 - 15 SEK. Intäkt för betalning av 
tilläggsmaterial och uppgraderingar är mellan 4,5 - 1 000 SEK.

Intäktsmodell för adProton

adProton  är  ett  annonsnätverk  och  dess  huvudsyfte  är  att  vara  den  som  kopplar  ihop 
annonsörer med hemsideägare och tar ut en provision vid varje transaktion. Annonsören 
betalar  först  in  den  budget  som  ska  användas  till  annonsering  till  adProton,  adProton 
behåller sin provision och därefter betalar ut det som tillfaller hemsideägaren. Intäkterna per 
annonsvisning beror på en mängd olika faktorer exempelvis  typ av annons,  i  vilket  land 
annonsen  visas  och  hur  bra  konverteringsgraden  är  för  annonsören1.  På  grund  av  att 
intäkterna baseras på olika faktorer och den korta verksamhetshistoriken är det svårt för 
INEV Studios att estimera framtida intäkter från adProton.

 
Intäktsmodell för Fondkraft International

Fondkraft International får ersättning då sparare vidareförmedlas via hemsidan Fondkraft.se 
till fonder Fondkraft International har avtal med. Ersättningen kan variera beroende på vilken 
fond spararen vidareförmedlas till.

Koncernstruktur

Moderbolag
INEV Studios AB (publ) 
 - Affärsområden: Annonsnätverk, Spelutveckling.
Dotterbolag
Fondkraft International AB (100%)

1 Konverteringsgrad - mått på den andel besökare som genomför önskad handling.
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Affärsmodell

INEV Studios utvecklar appar, främst spel för en bred målgrupp. Apparna lanseras på App 
Store. Utvecklingen sker tillsammans med samarbetspartner i  andra delar av världen och 
sätts ihop till färdig produkt i Sverige.

Då konkurrensen inom marknaden hela tiden ökar, vilket i sin tur leder till  att behovet av 
marknadsföring ständigt ökar,  har INEV Studios valt att utveckla och organisera sitt  eget 
annonsnätverk  adProton.  Genom adProton  säljer  INEV Studios  annonsutrymme och gör 
reklam för sina egna appar.

Marknad
INEV Studios är idag närvarande på App Store. App Store finns tillgängligt på i stort sett alla 
marknader  i  världen.  Idag  talas  om  att  andra  operativsystem  för  mobila  enheter  och 
plattformar som Android tar användare från Apple. Fortfarande är köpbenägenheten på App 
Store mycket högre 2. På sikt kan det finnas anledning att utveckla appar även för andra 
plattformar.    

INEV Studios utvecklar kontinuerligt nya appar. Målet är att publicera minst 50 appar under 
2014. Apparna tillverkas med språkstöd och för användning på flertalet marknader. På App 
Store lanserades det under november 2013 närmare 20 000 stycken appar varav 5 000  var 
spel 3. Marknaden är enorm och distributionssättet kostnadseffektivt. Då antalet nya appar 
ständigt ökar, ökar även behovet av marknadsföring för att sticka ut. Marknadsföring sker 
oftast  genom  köp  av  reklam  i  traditionell  media,  reklam  i  andra  appar  och  reklam  via 
annonsnätverk som adProton.

Konkurrenter
Det  lanseras  idag  närmare  20  000  appar  per  månad  till  App  Store.  Flertalet  av  dessa 
kommer från mindre aktörer men det finns även stora aktörer som G5 Entertainment, Rovio, 
Zynga, Mojang, King. Inget tyder på att konkurrensen kommer att avta utan snarare öka. 
INEV Studios mål är att slå igenom som nischaktör alternativt lyckas som en av de stora 
aktörerna. Det är omöjligt för någon att förutspå vilken app som kommer vara nästa stora 
succé.  Att  konkurrensen ökar innebär även att  behovet  av annonsering ökar vilket är  till 
fördel för INEV Studios annonsnätverk adProton.

2 Business Insider, oktober 2013, http://www.businessinsider.com/google-play-revenue-pales-in-comparison-to-app-store-2013-
10

3 148apps, http://148apps.biz/app-store-metrics/?mpage=submission
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Finansiell information

Den  finansiella  information  som  återges  nedan  är  för  de  tre  första  kvartalen  2013.  De 
presenterade räkenskaperna för  2013 har granskats av  Bolagets  revisor i  samband med 
upprättandet  av  memorandumet.  Revisors  granskningsrapport  återfinns  på  sida  28. 
Dotterbolaget  Fondkraft  International  har  i  dagsläget  ingen  omsättning  och  är  under 
utveckling för lansering under 2014.

Resultaträkning
Koncernens resultaträkning 2013-01-01

-2013-11-30
2012-01-01

-2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 193 698 348 088

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-559 158
-19 153

0

-284 250
-501 317
-14 710

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

-384 613

80

-484 421

16

Resultat efter finansiella poster -384 533 -499 115

Årets resultat
Resultat per aktie

-384 533
-0,07

-499 115
-0,37
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Balansräkning
Koncernens balansräkning

2013-11-30 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

IT Plattform
Goodwill

98 841
1 937 158

58 841
0

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fodringar
Kassa och bank

2 035 999

0
246 622

58 841

633 941
27 553

Summa omsättningstillgångar 246 622 661 494

Summa tillgångar 2 282 621 720 335

Koncernens balansräkning
2013-11-30 2012-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital(5 000 000 aktier)
Överkursfond*
Fria reserver
Redovisat resultat

500 000
1 986 667

24 366
-384 533

133 333
0

523 480
-499 115

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

2 126 500

0

157 698

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder

91 938
64 183

218 725
343 912

Summa kortfristiga skulder 156 121 562 637

Summa eget kapital och skulder 2 282 621 720 335

* Överkursfond avser förvärvet av Fondkraft International
Nyemission om 1 020 000 SEK genomförd i december 2013 är ej med i balansräkning. 
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Kassaflöde
Koncernens kassaflödesanlys

2013-01-01
-2013-11-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-384 533
52 577

Betald inkomstskatt

-331 956

19 743

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital
   Förändring av fodringar
   Förändringar av kortfristiga skulder

-312 213

633 933
-455 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag

-134 273

-2 000 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyemission-kvittning

-2 000 000

134 267
2 219 067

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

2 353 334

219 061
27 553

246 614
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Kommentarer till den finansiella informationen

Allmänt
Moderbolaget INEV Studios i dagens tappning formades 2011 vilket gör att den finansiella 
informationen är kortfattad. 

Under 2013 har fokus varit riktat mot att utveckla bolagens plattformar och för att under 2014 
påbörja försäljning av produkterna och tjänsterna.  

All  framåtriktad information i  detta memorandum bygger på styrelsens bedömning av hur 
verksamheten kommer att utvecklas under de närmaste åren. Bedömning är till stora delar 
baserat på historisk data, men ska anses som osäkra.

Intäkter
Intäkterna för verksamhetsåret 2012 var 348 088 SEK. Intäkterna kom från försäljning av 
appar på App Store och genom försäljning av appar till tredje part. Under 2013 har intäkterna 
för de första elva månaderna minskat beroende på att få uppdrag till tredje part utförts samt 
att fokus legat på utveckling av nya appar, vilka kommer att lanseras löpande under 2014.

Kostnader

Bolagets kostnader i verksamheten under 2012 uppgick till 800 278 SEK. För de första elva 
månaderna  2013  uppgick  verksamhetens  kostnaderna  578  311  SEK.  Inga  utvecklings-
kostnader har periodiserats till  balansräkningen, samtliga utvecklingskostnader tas direkt i 
resultaträkningen.  Utvecklingskostnader kommer att  vara  Bolagets största  kostnadspost  i 
framtiden.  En  del  av  Bolagets  utvecklingskostnader  kommer  att  vara  provision  till 
samarbetspartners. Provision betalas ut efter att Bolagets slutkunder betalat för produkterna.

Goodwill
Goodwill  som  uppstod  vid  förvärvet  av  Fondkraft  International  kommer  att  skrivas  av 
planenligt under fem(5) år.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet  för  2012  var  -484  421  SEK,  och  för  de  första  elva  månaderna  2013 
-384 613 SEK. För 2014 förväntas rörelseresultatet vara positivt.

Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på eget kapital de första elva månaderna 2013 var -18 % och för totalt kapital 
-17 %. För 2014 förväntas avkastningen för såväl eget som totalt kapital vara positivt.

Investeringar
Under 2012 genomfördes inga investeringar i Bolaget. Under 2013 genomfördes förvärvet av 
dotterbolaget  Fondkraft  International  AB  för  2 000 000  SEK  varvid  goodwill  uppstod  om 
1 937 158 SEK. Koncernen kostnadsför samtliga utvecklingskostnader omgående vilket gör att 
investeringsnivån förväntas vara låg i framtiden.

Anläggningstillgångar
Per  2013-11-30  finns  anläggningstillgångar  om  2  035  999  SEK  i  moderbolaget  varav 
1 937 158 är goodwill genom förvärvet av Fondkraft International AB.
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Omsättningstillgångar
Per  2013-11-30  finns  omsättningstillgångar  om  246  622  SEK.  Under  december  2013 
genomfördes  en  emission  om  1  020  000  SEK  vilket  ger  omsättningstillgångar  på  cirka 
1 200 000 SEK vid listning. 

Eget kapital
Det egna kapitalet i Bolaget uppgick 2012-12-31 till 157 698 SEK. 2013-11-30 uppgick det 
egna kapitalet till  2 126 500 SEK. Största delen av förändringen kommer från förvärvet av 
Fondkraft International. Innan listning genomfördes en emission om 1 020 000 SEK till priset 
6  SEK  per  aktie,  vilket  höjer  aktiekapitalet  till  517  000  och  det  egna  kapitalet  till  
3 146 500 SEK.  Aktierna tecknade i emissionen är under registrering hos Bolagsverket.

Skulder
Bolaget  hade  inga  långfristiga  skulder  vid  bokslutet  2012.  Per  2013-11-30  hade  Bolaget 
inga  långfristiga  skulder.  Per  2012-12-31  var  de  kortfristiga  skulderna 562  637  SEK.
Per  2013-11-30 var de kortfristiga skulderna 156 121 SEK.

Kassaflöde
Under 2013 kommer den löpande verksamheten ge ett negativt kassaflöde. Totalt visar 2013 
ett positivt kassaflöde då nyemissioner om 1 373 334 SEK genomförts. Från 2014 beräknas 
kassaflödet från den löpande verksamheten vara positivt.

Medelantal anställda
Bolaget hade under 2012 tre anställda.  Under 2013 har antalet anställda varit  en person. 
Bolaget använder underleverantörer vid personalbehov.

Förändring av Bolagets finansiella ställning efter senast lämnad redovisning
Efter redovisade räkenskaper för 2012 har verksamheten utvecklats i enlighet med den rapport 
för 2013 som redovisas i detta dokument.

Bolaget har ej för avsikt att lämna prognoser utan kommer kvartalsvis rapportera Bolagets 
finansiella ställning.

Tidigare finansiell information
Årsredovisning  för  2012  jämte  revisionsberättelse  finns  tillgänglig  på  Bolags  hemsida 

www.inevstudios.com.

Kapitalstruktur
Belopp i SEK 30 nov. 2013

Summa kortfristiga skulder 156 121
- Leverantörsskulder 91 938
- Övriga skulder 64 183

Summa långfristiga skulder 0

- 0

Eget kapital 2 126 500

Aktiekapital                                                   500 000
Överkursfond                                                        1 986 667
Fria reserver 24 366
Periodens resultat -384 533
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Rörelsekapitalförklaring

INEV Studios har  med nuvarande verksamhet  tillräckligt  rörelsekapital  för  att  under  den 
kommande  tolvmånadersperioden  fullgöra  Bolagets  betalningsförpliktelser  varefter  de 
förfaller till  betalning. Ett eventuellt  kapitalbehov skulle kunna uppkomma om Bolaget ska 
göra företagsförvärv. I dagsläget finns inga planer för företagsförvärv.

Stiftare och bolagsbildning
Stiftare av INEV Studios var Svenska Standardbolag Aktiebolag. Datum för bildandet var 
2010-02-12.

Förändring av aktiekapital

Datum Händelse Kvotvärde Ökning av 
antalet aktier

Ökning av 
aktiekapitalet

Totalt antal 
aktier

Totalt 
aktiekapital

2010 Bolagets bildande 1 '100 000 '100 000 '100 000 '100 000

2011 Nyemission 1 '33 333 '33 333 '133 333 '133 333

Nov 2013 Kvittningsemission* 1 '13 333 '13 333 '146 666 '146 666

Nov 2013 Nyemission 1 '353 334 '353 334 '500 000 '500 000

Nov 2013 Uppdelning 
1 aktie ger 10

0,1 0 0 '5 000 000 '500 000

Nov/Dec 
2013

Nyemission** 0,1 '170 000 '17 000 '5 170 000 '517 000

* Kvittning i samband med förvärv av Fondkraft International, se sida 12.
** Under registrering hos Bolagetsverket

20



Information inför listning av Bolaget på AktieTorget

Aktieslag och antal utestående aktier
Det finns ett aktieslag.  Antal aktier är 5 170 000, varav 170 000 är under registrering hos 
Bolagsverket.  Dessa  170 000 aktier  tecknades i  en nyemission  före  listningen till  priset 
6 SEK per aktie. Samtliga aktier har kvotvärde 0,10 SEK och har lika röstvärde.  Enligt nu 
gällande bolagsordning ska antalet aktier vara mellan 5 000 000 och 20 000 000 stycken och 
aktiekapitalet vara mellan 500 000 och 2 000 000 SEK. 

Listning
Bolaget  har  godkänts  av  AktieTorgets  anslutningskommitté  för  upptagande till  handel  på 
AktieTorgets marknadsplats. Listningsdatum är den 18:e december 2013.

Handelsbeteckning
Handelsbeteckning kommer att vara: INEV

ISIN-kod
ISIN-kod: SE0005568482

Rätt till utdelning och överlåtelse av aktien
Samtliga aktier får överlåtas fritt och ger lika rätt till resultat, tillgångar och utdelning.

Likviditetsgarant
Bolaget har utsett Aktieinvest FK AB till likviditetsgarant (market maker) för sin aktie i 
samband med listningen på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt 
säkerställa en låg spread mellan köp - och säljkurs i den löpan de handeln.

Utdelning
Under den period som omfattas av den finansiella historiken i detta memorandum har ingen 
utdelning skett i INEV Studios. Eventuella överskott är i första hand planerade att investeras i 
Bolagets utveckling. Inga garantier kan lämnas för att bolagsstämma kommer att besluta om 
framtida utdelningar.
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Ägare, styrelse och ledande befattningshavare

Bolaget har för avsikt att komplettera styrelsen med ytterligare en ordinarie styrelseledamot 
från och med ordinarie årsstämma 2014. 

Styrelse
Tomas Du Reitz
Ort Stockholm

Född 1979

Position Ledamot

Invald 13-11-28

Huvudsaklig sysselsättning VD TN Group AB

Kontorsadress Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Andra styrelseuppdrag JNT Publishing AB, TN Group AB, Ljungåfors Media AB

Innehav i INEV Studios 50 000 aktier

Innehav i andra bolag över 10 % TN Group AB

Thomas Jansson
Ort Stockholm

Född 1979

Utbildning Civilingenjör, KTH 

Position Ordförande

Invald 13-11-28

Huvudsaklig sysselsättning VD VJ since 1890 Sverige AB

Kontorsadress Birger Jarlsgatan 21, 114 51 Stockholm

Andra styrelseuppdrag VJ Since 1890 Sverige AB, Nordiska Guldjuveler AB, New Equity 
Venture Sweden AB

Tidigare styrelseuppdrag Mavshack AB (publ), New Equity Venture Int. AB, Nordic Group 
Trading AB, GGP Guld Finans AB.

Innehav i INEV Studios 1 659 764 aktier genom bolag

Innehav i andra bolag över 10 % New Equity Venture Sweden AB

Robin Stenman
Ort Stockholm

Född 1986

Utbildning Juridikstudier på Stockholms Uni.

Position Ledamot & VD

Invald 10-09-08

Huvudsaklig sysselsättning VD INEV Studios

Kontorsadress Rosenlundsgatan 20, 104 62 Stockholm

Andra styrelseuppdrag New Equity Venture Sweden AB, New Equity Venture Int AB, VJ 
Since 1890 Sverige AB, Stureguld Sverige AB, Northern Care AB, 
Fondkraft Int. AB

Tidigare styrelseuppdrag Inga tidigare styrelseuppdrag avslutade

Innehav i INEV Studios 1 834 793 aktier

Innehav i andra bolag över 10 % Northern Care AB
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Övriga upplysningar om styrelse och VD
Ingen  av  styrelsens  ledamöter  eller  ledande  befattningshavare  har  dömts  i 
bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud 
under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade 
myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av 
dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.

Anställda
Koncernen har en anställd, Robin Stenman, VD i Bolaget.

Revisor
Berit Holmgren, godkänd revisor.
Carlsson & Partners
Drottninggatan 99
113 60 Stockholm

Ägarförhållande över  2013-12-12
Ägare över 10% särredovisas
Ägare Aktier Kapital Röster

Robin Stenman '11 1 834 793 35,49% 35,49%
New Equity Venture 
Sweden AB (publ)*

'1 659 764 32,10% 32,10%

Övriga aktieägare 
(210 stycken)

'1 675 443 32,41% 32,41%

Totalt** '5 170 000 100% 100%
* New Equity Venture Sweden AB ägs till 51 %  av Thomas Jansson.
** Varav 170 000 aktier är under registrering hos Bolagsverket.

Lock up-avtal

Huvudägarna  Robin  Stenman och Thomas  Jansson  (privat  och  med bolag)  har  tecknat 
lock up-avtal om att behålla minst 90 procent av sina respektive innehav i Bolaget under de 
kommande 12 månaderna räknat från aktiens första handelsdag på AktieTorget. Utan hinder 
av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av 
aktier eller avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter eller aktier avyttras till 
av  respektive  aktieägare kontrollerat  bolag.  Om det  finns  synnerliga  skäl  får  AktieTorget 
medge ytterligare undantag.
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INEV Studios AB (publ)
Org.nr 556800-7461
Box 4070
102 62 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 20, Stockholm
Telefonnummer: 070 – 876 38 41
Hemsida: www.inevstudios.com

Ersättningar styrelse och ledning
Styrelsen har för verksamhetsåret 2013 ingen ersättning för styrelsearbetet.

VD, erhåller 23 000 SEK per månad från och med december 2013.

Bolaget har inte några uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner.

Optionsavtal
Det finns per 2013-11-30 inga utställda teckningsoptioner, konvertibler eller andra instrument 
av incitamentskaraktär i Bolaget.

Konkurser och likvidationer
Inga styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren 
varit verksamma som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs 
eller likvidation.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner
Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens 
fastställda  arbetsordning.  VD:s  arbete  regleras  genom instruktioner.  Såväl  arbetsordning 
som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. 

Bolaget är inte skyldigt att  följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt 
förpliktigat sig att följa denna.

Bemyndiganden
Styrelsen har på den extra  bolagsstämman 28 oktober 2013 bemyndigats att vid ett eller 
flera tillfällen fram till och med nästa ordinarie årsstämma genomföra nyemission så att det 
totala  antalet  aktier  som  högst  kan  uppgå  till  20 000 000  stycken  aktier.  Emission  får 
genomföras  med  eller  utan  aktieägarnas  företrädesrätt  och  betalning  kan  ske  genom 
kvittning, apportegendom eller kontant betalning.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser i INEV Studios.

Övertagandebud
Aktien är inte underställd något övertagandebud eller tvångsinlösen. Det har ej lagts något 
övertagandebud på Bolaget under innevarande verksamhetsår eller föregående år.
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Tvister
Bolaget är inte part i och har inte kännedom om något rättsligt förfarande som har eller kan 
förväntas få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess verksamhet.

Intressekonflikter
Det finns inga såvitt  styrelsen känner  till  kända intressekonflikter  i  och omkring Bolaget.
Vidare har inga närstående transaktioner av betydelse genomförts under 2013.

Löner och förmåner
Det  finns  inga  utbetalade  eller  uppskjutna  ersättningar  och  naturaförmåner  från  Bolaget 
utöver vad som angivits i memorandumet. Vidare finns det ej ersättningar eller avsättningar 
för pensioner eller andra ersättningar för avslutad tjänst.

Väsentliga avtal och styrelsearrangemang
Det  finns  inga  avtal  med  tredje  part  av  större  betydelse  som  ej  redovisats  i  detta 
memorandum. Vidare har ingen befattningshavare eller styrelseledamot fått sin position på 
grund av avtal med tredje part.

Aktiebolagslagen
Aktiebolagslagen är associationsrättsligt reglerande för INEV Studios.

Aktiebok
INEV Studios är anslutet till Euroclear AB:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga 
fysiska  aktiebrev  utfärdas.  Samtliga  till  aktien  knutna  rättigheter  tillkommer  den  som  är 
registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Förevisade dokument
Mot förfrågan finns förevisade dokument att ta del av på Bolagets kontor och hemsida.

• Stiftelseurkund

• Årsredovisningar för dotterbolag

• Historisk finansiell information 

• Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum  

• Bolagsordning
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Risker

Risker hänförliga till Bolaget och dess verksamhet
Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets verksamhet i negativ riktning. Det är därför av vikt 
att  beakta  relevanta  risker  vid  sidan  av  Bolagets  tillväxtmöjligheter.  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 detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Historik
INEV Studios har kort verksamhetshistorik. Det ska beaktas vid investering i aktien.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det  går  inte  att  med säkerhet  säga  att  Bolaget  blir  vinstgivande  i  den  omfattning detta 
memorandum beskriver.  Ett  misslyckande i  att  generera  vinst  i  tillräcklig  omfattning  kan 
påverka Bolagets marknadsvärde. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kommer att 
söka externt kapital. Det finns i de fallen inga garantier att det införskaffas med fördelaktiga 
villkor för aktieägarna. Bolaget kan heller inte garantera att externt kapital kan anskaffas.

Produkter och tjänster
Bolagets huvudsysselsättning är försäljning av appar och annonsförsäljning via adProton. 
Bolaget kan inte garantera att  Bolaget erbjuder ett bättre pris  och tjänst i  förhållande till  
konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst.

Nyckelpersoner och medarbetare
Bolaget  består  idag av  VD Robin  Stenman med lång erfarenhet  av  programmering och 
spelutveckling. 

Konjunkturutveckling
Externa  faktorer  såsom  tillgång  och  efterfrågan  samt  låg-  och  högkonjunkturer  kan  ha 
inverkan  på  Bolagets  rörelsekostnader,  handelsvolymer  och  aktievärdering.  Bolagets 
framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkad av dessa, och andra faktorer som står 
utom Bolagets kontroll.

Valutarisker
Externa  faktorer  såsom  inflations-,  valuta-  och  ränteförändringar  kan  ha  inverkan  på 
rörelsekostnader,  försäljningspriser  och  aktievärdering.  Bolagets  framtida  intäkter  och 
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del 
av  försäljningsintäkterna  kan  i  framtiden  ske  i  internationella  valutor.  Valutakurser  kan 
väsentligt förändras.

Politiska risker
Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till 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 Bolagets verksamhet och resultat.
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Tillväxt
Den marknad Bolaget befinner sig i är relativt ung. Bolaget måste investera resurser i att 
utveckla sin tjänst. Det finns inga garantier för att detta fullt ut blir lyckosamt.  

Risker relaterade till aktien
Ägare med betydande inflytande
Vid listning av Bolagets aktie kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en 
väsentlig  andel  av  samtliga  aktier.  Följaktligen  har  dessa  aktieägare,  var  för  sig  eller 
tillsammans, möjlighet att utöva ett stort inflytande på alla ärenden som kräver godkännande 
av aktieägarna. Härvid avses ärenden rörande bland annat val av styrelseledamöter samt 
eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller stora delar av 
Bolagets tillgångar eller andra företagstransaktioner.

Ägarkoncentration  kan  vara  till  nackdel  för  aktieägare  vilka  har  andra  intressen  än 
majoritetsägarna. Majoritetsägarna kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärv eller en 
fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncentrationen 
kan  dessutom  komma  att  påverka  aktiekursen  negativt  eftersom  investerare  kan  se 
nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration.

Likviditetsrisk i marknaden för INEV Studios aktie
Det  finns  en  risk  för  likviditetsbrist  i  Bolagets  aktie  och  att  det  därav  kan  begränsa 
möjligheten att sälja aktierna.   

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Eftersom en investering i Bolagets aktie kan 
komma att stiga och sjunka i värde kan det inte garanteras att en investerare får tillbaka det 
satsade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom exempelvis 
räntehöjningar,  politiska  utspel,  valutakursförändringar  eller  sämre  konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer, vilka till sin 
natur  många gånger  kan vara  problematiska att  förutse och skydda sig  mot.  En aktie  i 
Bolaget kan således komma att påverkas av sådana psykologiska faktorer på samma sätt 
som andra aktier.

Utebliven aktieutdelning
Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och styrelsen avser 
inte att föreslå utdelning för verksamhetsåret 2013. För närvarande återinvesteras eventuella 
vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella 
framtida utdelningar föreslås av styrelsen.  I  övervägandet om framtida utdelning kommer 
styrelsen att väga in ett flertal faktorer, såsom de krav som verksamhetens art, omfattning 
och  risker  ställer  på  storleken  av  det  egna  kapitalet.  Härutöver  beaktas  även  Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas måste 
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen.

Volatilitet i INEV Studios aktie
Aktiekursen i INEV Studios aktie kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till  
följd av kvartalsmässiga resultatvariationer,  den allmänna konjunkturen och förändringar i 
kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Härutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera 
med  extrema  kurs-  och  volymfluktuationer  som  inte  alltid  är  relaterade  till  eller 
proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.
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Skattefrågor i Sverige

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare 
i  INEV  Studios,  är  baserad  på  aktuell  lagstiftning  och  är  endast  avsedd  som  allmän 
information.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen 
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella 
för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen 
omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av 
handelsbolag.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning 
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För  juridiska  personers  innehav  av  så  kallade  kapitalplaceringsaktier  gäller  att  hela 
utdelningen  utgör  skattepliktig  inkomst  av  näringsverksamhet.  Skattesatsen  är  för 
närvarande 22 procent.

För  svenska  aktiebolag  och  ekonomiska  föreningar  föreligger  skattefri  utdelning  på  så 
kallade  näringsbetingade  aktier.  Noterade  andelar  anses  näringsbetingade  under 
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktien
Genomsnittsmetoden
Vid  avyttring  av  aktier  i  INEV  Studios  skall  genomsnittsmetoden  användas  oavsett  om 
säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för 
en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och 
sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade 
förändringar  (såsom  split  eller  fondemission)  avseende  innehavet.  Ett  alternativ  till 
genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln 
användas.  Denna  regel  innebär  att  omkostnadsbeloppet  får  beräknas  till  20  procent  av 
försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner
Vid  försäljning  av  aktier  beskattas  fysiska  personer  och  dödsbon  för  kapitalvinsten  i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är 
samma  år  avdragsgill  mot  vinst  på  andra  aktier  eller  mot  andra  marknadsnoterade 
delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill 
med  70  procent  mot  andra  kapitalinkomster.  Om  det  uppkommer  ett  underskott  i  
inkomstslaget  kapital,  medges  reduktion  av  skatten  på  inkomst  av  tjänst  och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 
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100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska  personer  förutom  dödsbon  beskattas  för  kapitalvinster  i  inkomstslaget 
näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt 
vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 
förlust  även  kvittas  mot  kapitalvinster  på  aktier  och  aktierelaterade  instrument  som 
uppkommit  i  bolag  inom  samma  Koncern,  under  förutsättning  att  Koncernbidragsrätt 
föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade 
instrument utan begränsning framåt i tiden. För näringsbetingat innehav av noterade aktier 
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är 
skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna 
blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare 
eller  närstående  till  denne,  som  är  verksamma  i  Bolaget  i  betydande  omfattning. 
Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda 
regler behandlas därför inte närmare här.

Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

Kupongskatt
För  aktieägare  bosatta  i  utlandet,  som erhåller  utdelning från Sverige,  innehålls  normalt 
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom 
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i 
minst  ett  år  kan  dock  utdelningen  vara  skattefri  om  skattefrihet  hade  förelegat  om  det 
utländska Bolaget hade varit  ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som 
svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren 
för kupongskatteavdraget.
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Bolagsordning

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 28 oktober  2013.

§ 1 Firma
INEV Studios AB (publ)
Org.nr 556800-7461

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att utveckla spel, system och marknadsföringsplattformar. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning  
utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma  
där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i  
Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

Den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa  
förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket  
aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6.  Framläggande  av  årsredovisning  och  revisionsberättelse,  samt  i  förekommande  fall  Koncernredovisning  och 
Koncernrevisionsberättelse
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i  förekommande fall  Koncernresultaträkning och 
Koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella  
instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
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