
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Inbjudan till teckning av aktier 
 

GlobalFun AB (publ)  
 
 



 
 
 
 
 
 

 Har du en mobiltelefon?  
 Uppskattar du att ibland ta en paus och fördriva tiden?  
 Tycker du om spel?  

 
Då är du i gott sällskap med miljontals andra människor.  
 

GlobalFun 
GlobalFun AB (publ) (nedan ”GlobalFun” eller ”Bolaget”) är en global aktör inom mobil underhållning med 
inriktning mot mobila spel. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena publishing, spelutveckling och 
Fun4Free, varav det senare i dagsläget används för att stärka verksamheten inom affärsområdet publishing. 
GlobalFun arbetar på global basis med många av de största distributionskanalerna för spel till mobiltelefoner. 
Bolaget har visat en kraftig omsättningstillväxt och omsatte under 2008 cirka 12 MSEK. GlobalFun är sedan den 
25 mars 2008 listat på AktieTorget. 
 

Utveckling inom respektive affärsområde 
 
Publishing 
GlobalFun är som publisher (förläggare som upphandlar distribution) en internationell aktör, med ett hundratal 
högkvalitativa spel i produktportföljen. Bolaget har ett omfattande distributionsnät, bestående av cirka 150 
olika distributionskanaler världen över. GlobalFuns huvudsakliga fokus ligger idag på affärsområdet publishing, 
där GlobalFun de senaste åren visat en positiv omsättningstrend. Bolaget strävar efter att ta ytterligare 
marknadsandelar. Detta skall i huvudsak göras genom ökad bearbetning av det redan upparbetade 
distributionsnätverket med bibehållen hög kvalitet i produktportföljen och ökat fokus på placering och 
marknadsföring av de titlar som släpps. GlobalFun tecknade under 2009 ett regionalt avtal med Telefonica 
(Movistar) för Latinamerika. Avtalet innebär att GlobalFun nu har ett heltäckande ramavtal på plats som gör 
det möjligt att nå varje land i Latinamerika där Telefonica bedriver operatörsverksamhet. Vidare tecknades ett 
treårigt exklusivt avtal för mobila spel med Turner Broadcasting. Avtalet ger GlobalFun rätt att exklusivt 
utveckla och distribuera mobila Turner-spel för J2ME-plattformen i Europa, Mellanöstern och Afrika med en 
icke exklusiv option på övriga mobila plattformar i samma territorier. I avtalet inkluderas varumärken från 
Cartoon Network, till exempel: Ben 10, The Power Puff Girls och Johnny Bravo med flera.  
 
Spelutveckling 
För att snabbare kunna nå lönsamhet och för att bättre kunna balansera resurser mot efterfrågan har 
GlobalFun under andra kvartalet 2009 genomfört en rad effektiviseringar och kostnadsbesparingar. En väsentlig 
förändring är att utvecklingsstudion i Buenos Aires har avvecklats. Den lokala verksamheten är nu istället 
fokuserad på affärsutveckling och försäljning i Latinamerika. Nödvändig utvecklingskapacitet kontrakterats 
numera från oberoende utvecklingsbolag. Det ger Bolaget en avsevärt förbättrad möjlighet att kunna anpassa 
sig efter den efterfrågan som finns, men också att snabbare kunna ställa om till nya plattformar och 
teknologier när det krävs. Omstruktureringen i Argentina slutfördes i september 2009. I sammanhanget är det 
viktigt att nämna att GlobalFun kommer att fortsätta driva affärsområdet spelutveckling, dock med en något 
förändrad struktur, för att leverera insålda produkter. Framöver avser Bolaget lägga ut programmeringsdelen, 
men kommer även fortsättningsvis att stå som helhetsleverantör gentemot kund.    
  
Fun4Free 
Bolagets tredje affärsområde, Fun4Free, har under 2009 anpassats för att mer bli ett stöd för försäljning av 
premiumspel inom affärsområdet publishing, istället för att generera intäkter via reklamfinansiering som det 
initialt var tänkt. Detta var en naturlig anpassning beaktat rådande konjunktur med följdeffekt i form av 
temporärt vikande intresse för reklamfinansiering i alternativa kanaler och media. GlobalFun kan genom denna 
anpassning helt enkelt utnyttja de gjorda investeringarna på ett för stunden mer fördelaktigt sätt, men kan vid 
en förändring i marknadsläget med mycket kort omställningstid addera den reklamfinansierade modellen igen. 

 

 
”Spelmarknaden och den mobila spelmarknaden 
är oerhört stor och har mycket goda 
framtidsutsikter. Som publisher har vi stor 
potential eftersom vi har en väldigt intressant 
position i värdekedjan. Den som sitter på 
distributionen sitter i förarsätet.”    
 
Marcus Johansson 
VD, GlobalFun 
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Omsättningstillväxt och målsättning 
GlobalFun har visat en kraftig omsättningstillväxt. Under 
2008 ökade intäkterna med över 90 procent i jämförelse 
med 2007. Trots rådande marknads- och konjunkturläge 
ökande intäkterna med närmare 40 procent under första 
halvåret 2009 i jämförelse med motsvarande period 
2008.   
 
För helåret 2009 beräknar styrelsen i GlobalFun att 
omsättningen skall bli i linje med 2008 eller något högre. 
Detta med anledning av att fjärde kvartalet 2008 var 
extraordinärt bra. Hittills under 2009 har intäkterna 
inom publishing ökat, medan en minskning har 
konstaterats inom spelutveckling.  
 
En relativt stor andel av 2009 års försäljning har utgjorts 
av spel med låg marginal (hög royalty-kostnad), vilket 
påverkade Bolagets marginaler under första halvåret 
2009, då rörelseresultatet uppgick till omkring -1,8 MSEK. Detta har mötts med omstrukturering av delar av 
verksamheten samt omförhandling av vissa avtal i syfte att höja marginalerna. Styrelsen bedömer att 
GlobalFun återigen kan bli lönsamt under slutet av 2009. Bolagets målsättning är att fortsätta växa med stabilt 
positivt resultat.       
 

Rörelsekapital och garanterad nyemission 
GlobalFun saknar i dagsläget rörelsekapital för att kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt den 
närmaste 12-månadersperioden. GlobalFun genomför nu en nyemission. Vid fulltecknad emission tillförs 
Bolaget 1 000 000 SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas till att täcka 
GlobalFuns rörelsekapitalbehov, fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde. GlobalFun har per  
2009-09-20, genom skriftligt avtal med Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB, erhållit garantiteckning för hela 
emissionsvolymen.   
 

Erbjudandet i sammandrag 
 
Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 16 oktober 2009. 

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 13 
oktober 2009 och första dag för handel exklusive rätt att delta i 
emissionen är den 14 oktober 2009. 

Teckningstid: 23 oktober - 6 november 2009. 

Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie. 

Emissionsvolym: Högst 1 000 000 SEK före emissionskostnader. 

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier. 

Antal aktier innan emissionen: 17 235 500 aktier. 

 
Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i GlobalFuns investeringsmemorandum.  
 

Hänvisning till investeringsmemorandum 
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I GlobalFun AB:s (publ) memorandum finns en 
beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut 
fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i Bolagets memorandum noggrant genomläsas. I 
memorandumet finns även spelrättigheter för de titlar som illustreras i detta dokument angivna. 
Memorandumet för GlobalFun AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.globalfun.com.  

 
 



 
 
 
 
 
 

 Anmälan om förvärv av aktier i GlobalFun AB (publ)  
(Endast för aktieägare per avstämningsdagen den 16 oktober 2009) 

 
Skickas till:   
Sedermera Fondkommission AB  
Corporate Finance 
Importgatan 4 
262 73 Ängelholm 
 
Alternativt till:   
Fax: +46 431-47 17 21 
E-post: nyemission@sedermera.se 
 
Rätt att teckna aktier i GlobalFuns nyemission skall tillkomma GlobalFuns aktieägare per avstämningsdagen den 16 oktober 2009. 
Observera att allmänheten inte har rätt att teckna aktier i GlobalFuns nyemission. För fullständig information se emissionsmemorandum 
utgivet av styrelsen i GlobalFun i oktober 2009. 
 
Enligt villkoren i memorandum, utgivet av styrelsen i GlobalFun i oktober 2009, tecknar undertecknad härmed: 
 

st aktier i GlobalFun AB till teckningskursen 0,40 kr per aktie. Minsta teckningspost är 
2 000 aktier och teckning ska ske i intervaller om 2 000 aktier. 
 

 
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 6 nov 2009 kl. 15.00. Endast en anmälningssedel 
per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 
 
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på 
denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå. 
 
VP-konto eller depå dit eventuella tilldelade aktier skall levereras: 

   
  Alt:     
 
 
 
Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 
 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel. 
 Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras. 
 Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration 

av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. 
 Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning 

verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i GlobalFun i oktober 2009. 
 Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepterats.  

 
Namn och adressuppgifter:  

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Person-/Organisationsnummer 

Gatuadress, box eller motsvarande 

Postnummer Ort 

Telefon dagtid/mobiltelefon E-post 

Ort och datum  Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att Ni:  
1. Har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippande med att investera i det finansiella instrumentet;  
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;  
3. Är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;  
4. Är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni 
tecknar för; 
5. Observera att erbjudandet 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; 
6. Är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. 
 

Teckningstid:  23 okt – 6 nov 2009 
Teckningskurs:  0,40 kr per aktie 
Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota 
  OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå 

 
 

 

VP-konto: 

000 
 

Depånummer: 

 

Förvaltare: 

 


