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VÅR VERKSAMHET

tandläkare denthoren, göteborg

Procast Media säljer annonsutrym-
me och reklamplatser på digitala 
skärmar placerade i väntrum och be-
handlingsrum inom tand- och hälso-
vården. inom konceptet erbjuds även 
klinikerna, hos vilka skärmarna sitter, 
informationsutrymme i kanalen. 

procast media har idag två väntrums-
kanaler, dentvision för tandvården 
och medtv för hälso- och sjukvården. 
förutom försäljning av annonsutrym-
me bedriver bolaget också försäljning 
av skärmar och system till nämnda ka-
naler.

Inom medievärlden faller verksam-
heten under en kategori som på 
engelska kallas Digital Out Of Home 
media (DOOH) eller som det också 
kallas, Digital Signage.

till skillnad från övriga dooh-media 
som oftast finns på publika platser som 
köpcentrum, flygplatser eller i butiker, 
bygger procast medias idé på att fånga 
tittaren under en i sammanhanget lång 
tid, i en situation där uppmärksamhe-
ten är mycket hög. därför har vi valt 
väntrum som primär arena, där tittaren 
sitter ned i lugn och ro och kan se ka-
nalen utan störande moment. 

Konceptet medför ett högt annons-
värde per tittare och ökar nytta och 
genomslag för annonsörerna. 

en förutsättning för verksamheten är 
den nytta som kanalerna ger både 
vårdbesökare och vårdgivare. vårdgi-
varna får möjlighet att på ett attraktivt 
sätt nå patienter med viktig information 
i kanalen samtidigt som patienterna tar 
del av uppskattad underhållning och 
information under väntetiden. 

Ytterligare en del i verksamheten är 
produktion av reklamfilm. procast 
media har full kapacitet att producera 
reklamfilmer åt de annonsörer som har 
behov av det. 

således vilar företagets verksamhet 
på ett samspel mellan vårdgivare, be-
sökare och annonsörer, som alla kan 
dra nytta av varandra via procast me-
dias dooh-kanaler. 

Anders Erneholm, VD

tandläkarklinik olemyr, partille
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Narvakliniken, Stockholm

DENTVISION är Procast Medias största kanal 
och finns i tandvårdens väntrum och behand-
lingsrum. sedan starten 2005 har expansions-
takten varit hög och idag har kanalen 1100 instal-
lerade skärmar över hela landet på knappt 700 
platser. 

inom varumärket dentvision ryms också en 
webb-tv kanal som enbart riktar sig till profes-
sionen. kanalen, som bär namnet dentvision 
pro, når över 6000 verksamma inom tandvården 
och sänder tandvårdsnyheter, reportage, debat-
ter, intervjuer, utbildningar med mera, allt egen-
producerat av procast media.

I januari 2009 lanserades MedTV som en Out Of 
Home kanal för väntrummen inom hälso- och 
sjukvården. upplägget är i grunden detsamma 
som för dentvision, och kanalen drar fördel av 
att kunna utnyttja redan uppbyggda strukturer och 
rutiner för finansiering, installation, drift, underhåll, 
systemförsäljning och reklamförsäljning. 

mottagandet från vårdinrättningarna har varit 
mycket positivt, eftersom behovet av patientinfor-
mation är stort.

Fördelar med PATIENT-TV

FÖR PROFESSIONEN

•  en egen tv-kanal på kliniken, med  
 sändningar anpassade för vården.

•  enkel och effektiv information till  
 klinikens alla patienter.

•  lugnande och distraherande inför  
 behandling och för medföljande.

FÖR PATIENTEN

• uppskattad, lättsam och rogivande  
 underhållning medan man väntar.

•  information om klinikens verksamhet.

•  information om klinikens behand-  
 lingsmetoder och specialiteter.

•  samhällsinformation från myndig-
 heter.

FÖR ANNONSÖREN

•  mycket högt uppmärksamhetsvärde.

•  över 10 000 000 kontakter per år.

•  budskapet presenteras utan andra  
 störande inslag.

•  slutet system utan möjlighet att   
 ställa in andra tv-kanaler.tandläkarklinik olemyr, partille
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008
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procast media:s mediekanal dentvision har 453 skärmar instal-
lerade under januari.

procast media dokumenterar och ger ut dvd:n ”en ny tandvårds-
värld 2008”  i samarbete med dental vision.

procast media fortsätter samarbetet med preventum och produ-
cerar en informationsfilm om deras kvalitetsarbete Qulan, samt 
presenterar dentvision-konceptet vid preventums konvent på 
oscarsteatern i maj.

procast media deltar under maj/juni som enda mediekanal i för-
säkringskassans sverigeturné för information kring det nya statliga 
tandvårdsstödet, och producerar en dvd med information från 
turnén.

procast media blir publikt och ökar genom fondemission sitt aktie-
kapital till 500 tkr.

procast media genomför i juni en nyemission, ökar antalet aktie-
ägare till över 100 st, varav över 50 st är tandläkare, och tillförs 1,2 
mkr i kapital.

procast media inleder samarbete med det amerikanska tandläkar-
förbundet ada.

procast media ställer ut under riksstämman i september, i anslut-
ning till fdi annual World dental congress 2008 i stockholm.

procast media lanserar efterutbildning till tandvårdens med- 
arbetare genom sin webb-tv kanal dentvision pro.

procast media inleder ett långsiktigt samarbete med folktand-
vården i stockholm för att skapa folktandvårdens egen patient 
tv-kanal.

procast media:s  patient-tv kanal dentvision installerar den 
1 000:e skärmen hos tandläkargruppen i gävle under december.
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Antal installerade skärmar

under december installerades 
den 1 000:e skärmen hos tand-
vårdsgruppen gävle, en av våra 
700 dentvision-kliniker.
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Vi uppdrog åt GfK, ett av världens 
största och mest välrenommerade 
undersökningsföretag, att genom-
föra en undersökning av patienter 
som besöker kliniker anslutna till 
DENTVISION. drygt 500 intervjuer 
genomfördes och resultatet blev 
långt bättre än vad vi hoppats på. 
97 % hade uppmärksammat våra 
monitorer, varannan kom spontant 
ihåg annonserad produkt och var 
tredje kom spontat ihåg det an-
nonserade varumärket. vår kanal, 
dentvision, levererar nu på års-
basis fler än 10 miljoner kontakter 
med samma höga kvalitet.

Våra kanaler ingår i vad som kal-
las Digital Out Of Home media 
(DOOH) och det är det medie-
segment, som tillsammans med 
Internet, spås öka mest de kom-
mande åren.

vi har också under året fördjupat 
våra redan tidigare goda relatio-
ner med de största aktörerna inom 
svensk tandvårdsmarknad. folk-
tandvården. praktikertjänst och 
preventum är några.

I avsikt att bredda ägandet som 
förberedelse för en framtida börs-
introduktion genomförde vi i maj 

en mot befintliga kunder och leve-
rantörer riktad nyemission på 1,2 
milj. kronor som snabbt överteck-
nades. jag vill hälsa de ca 100 nya 
aktieägarna varmt välkomna.

i samband med genomförandet av 
den nya tandvårdsreformen blev 
vi inbjudna av försäkringskassan att 
som enda mediekanal följa med deras 
informationsturné under försommaren 
för att bevaka, dokumentera och för-
medla den information man gav.

Vi har också inlett ett spännande 
samarbete med Amerikanska 
Tandläkarförbundet ADA som 
bl.a. syftar till ett kontinuerligt 
informationsutbyte. under riks-
stämman i september, som öppna-
des i samverkan med fdi annual 
World dental congress, hade vi 
en av de mest uppmärksammade 
montrarna som var uppbyggd som 
en professionell studio där vi under 
hela mässan genomförde ett antal 
tv inspelningar med ledande före-
trädare för svensk och internationell 
tandvård.

under hösten inledde vi ett långsik-
tigt samarbete med folktandvården 
i stockholm som innebär att vi till-
sammans skapar folktandvårdens 
egen tv kanal, samtidigt som vi har 

startat pilotprojekt med flera andra 
landsting.

Trots den finansiella turbulensen 
kan vi konstatera att våra reklamin-
täkter nu ökar stadigt, till stor del 
beroende på att vi levererar kon-
takter av mycket hög kvalitet vilket 
noterats av kräsna reklamköpare.

under början av 2009 introducerar 
vi vår nya mediekanal medtv som 
vänder sig till hälso- och sjukvårds-
marknaden, en marknad med minst 
lika stor potential som tandvårds-
marknaden. samtidigt påbörjar vi 
vår etablering på den norska tand-
vårdsmarknaden.

Avslutningsvis vill jag än en gång 
tacka våra kunder, medarbetare, 
leverantörer och samarbetspart-
ners för ett fantastiskt 2008. Vi ser 
med stor tillförsikt fram mot 2009.

richard bernström
styrelseordförande

STYRELSENS ORDFÖRANDE
HAR ORDET

jag vill inleda min återblick över det gångna verksamhets-
året med att konstatera att vi även under 2008 har överträffat 
våra högt ställda förväntningar. omsättningen fördubblades 
samtidigt som vi fortsätter att visa upp ett positivt resultat, 
vilket måste ses som ett styrkebesked i dessa tider.
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”
”Våra kanaler levererar nu
på årsbasis fler än 10 miljoner 
kontakter”
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Vårt erbjudande - unikt koncept där alla är vinnare!

DENTVISION Public är en reklamfinaniserad mediekanal och finns i tandvårdens väntrum och behandlingsrum. 
sedan starten 2005 har expansionstakten varit hög och idag har kanalen 1100 installerade skärmar över hela lan-
det på knappt 700 platser. 50 % av klinikerna har även valt att ha tv-monitorer i taket ovanför behandlingsstolen 
– något som är mycket uppskattat av såväl patienter som tandvårdspersonal! 

varje månad tittar hundratusentals patienter på dentvision public över hela sverige. de redan anslutna klini-
kerna vittnar om att det blivit en succé.

Inom varumärket DENTVISION ryms också en webb-TV kanal som enbart riktar sig till professionen. kanalen, 
som bär namnet dentvision pro, når över 6000 verksamma inom tandvården och är tillgänglig utan kostnad 
för alla kliniker som har dentvision i väntrummen. vidare tillkommer ett hundratal prenumeranter som betalar 
en månatlig prenumerationsavgift. i kanalen sänds tandvårdsnyheter, reportage, debatter, intervjuer, utbildningar 
med mera, allt egenproducerat av procast media.

nytt under 2008 var att den uppskattade tidskriften ajourodont gick över till digitalt media och integrerades med 
dentvision pro.

Information till patienten kräver allt mer tid av tandvårdspersonalen. DENTVISION Public är ett reklam-
finaniserat TV-koncept med patienten som mottagare, som ger kliniken och olika tandvårdsaktörer nya
möjligheter att informera!
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”

Fakta - DENTVISION Pro

Målgrupp: tandvårdspersonal, alla inom odontologi
och dentalbranschen.

Visas: Webb-tv på www.dentvision.se

Antal tittare: ca 1 000 tittare/månad.

Kostnad: utan kostnad för de som har dentvision
public på kliniken, övriga 500 kronor/månad.

Innehåll: odontologiska nyheter, reportage, intervjuer, 
debatter och utbildningar samt ajourodont digital. 

Målgrupp: patient/medföljare.

Visas: i väntrum och behandlingsrum på tandläkarmot-
tagningar, dentallabb och institutioner.

Antal tittare: ca 700 000/månad.

Kostnad för kliniken: gratis, 100% reklamsubventio-
nerat på hyrkoncept.

Innehåll: information från klinik och myndigheter,
underhållning och reklam.

Fakta - DENTVISION Public

”Varannan av våra 700 
tandvårdskliniker har även 
valt att ha monitorer i taket 
ovanför behandlingsstolen”
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Från januari 2009 erbjuder Procast Media även konceptet patient-TV med klinikens egen digitala anslags-
tavla för väntrum på vårdkliniker.

För att på bästa sätt utnyttja patientens tid på kliniken kan information inledas redan i väntrummet. patien-
tens frågor kan sedan tas om hand vid mötet med vårdspersonalen. Konceptet finns och uppskattas redan av 
både patienter och personal på över 700 tandvårdskliniker i hela sverige.

medtv är ett media som skapar utökade möjligheter för att viktig information till patienten verkligen ska nå fram. 
Procast Media monterar en eller flera TV-skärmar på lämplig plats. Här sänder MedTV automatiskt under hela 
klinikens öppettider. ett varierat utbud av specialanpassad patientunderhållning, information och reklam.

Innehållet anpassas delvis själv av varje ansluten klinik. en tredjedel av sändningstiden är klinikens egen 
tid. Här kan man presentera allt från personalen till olika behandlingsmöjligheter och klinikens egen profil. En 
tredjedel av sändningstiden innehåller allt från vackra naturfilmer till avkopplande underhållning. Som med allt 
reklamfinansierat media bygger det på att också våra annonsörer får synas. Den återstående tredjedelen består 
av reklam. 

procast media ansvarar helt för drift och sändningar och det enda kliniken behöver sköta är volymkontrollen.

Ny väntrums-TV för vården.

”
Procast Media ansvarar helt för 
drift och sändningar och det 
enda kliniken behöver sköta är 
volymkontrollen.
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”
Fakta - MEDTV

Målgrupp: patient/medföljare

Visas: medtv sänds med modern 
teknik på platt-tv skärmarna som 
procast installerar i väntrummet på 
kliniken.  

Innehåll: kanalen visar korta inslag 
som är från 15 sekunder till 3 minu-
ter långa.

1. Avstressande filminslag, 1/3 
av tiden. Främst lugna naturfilmer 
men även avkopplande reseskild-
ringar, mode, kultur med mera. 

2. Vårdinformation, 1/3 av tiden. 
egen information från kliniken,  
vilka som arbetar där, erbjudanden,  
öppetider, behandlingsinformation 
mm. ett nytt sätt att förmedla infor-
mation till patienterna i väntrummet 
- klinikens egen digitala anslagtavla! 

en grundpresentation på ca 2 minu-
ter ingår utan kostnad, och 2 uppda-
teringar av informationen per år.

3. Reklam, 1/3 av tiden. procast 
media sänder utvalda och granska-
de reklaminslag lämpliga för vänt-
rum inom vården.

Kostnad: Reklamfinansierat till 75%. 
kliniken betalar endast 25%, ca 500 
kronor per månad.  

Syftet är att leverera relevant 
information varvat med vacker, 
lugn och underhållande TV, i 
klinikens väntrum.
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VÅRT ERBJUDANDE
Marknad - Möjligheter- Framtid

Digital Out Of Home (DOOH) är ett av de snab-
bast växande mediesegmenten globalt sett, med 
två-siffriga tillväxtsiffror på årsbasis. de tekniska 
möjligheterna erbjuder annonsörerna en flexibilitet, 
kreativitet och mätbarhet som de mer klassiska me-
dietyperna har svårt att konkurrera med. detta har 
annonsköpare och mediebyråer uppmärksammat 
och numera är dooh-media självklara alternativ 
när medieplaner fastställs. De flesta mediebyråer 
har numera specialister som enbart arbetar med 
dooh-media och de stora byråerna har dotterföre-
tag som enbart är specialiserade just på dooh. 

för den svenska annonsmarknaden som helhet 
bedömer irm (institutet för reklam- och mediesta-
tistik) att medieinvesteringarna minskar med 5 % 
under 2009 jämfört med året innan. detta skall dock 
ställas i relation till de historiskt kraftiga ökningar 
av medieinvesteringar på mellan 6-10% per år som 
präglat marknaden under åren 2004-2008. seg-
mentet dooh spås, tillsammans med internet,att 
vara det media som ökar mest under de kommande 
åren. vidare bedöms dooh, till skillnad från många 
andra klassiska medietyper, öka sin del av medie-
kakan även under rådande lågkonkunktur.

Den privata tandvården i Sverige beräknas inne-
fatta drygt 2000 väntrum med tillhörande be-
handlingsrum. DENTVISION finns idag i över 700 
av dessa privata väntrum och marknadsandelen 
ökar stadigt. folktandvården inbegriper uppskatt-
ningsvis drygt 1000 väntrum i sverige. procast 
media tecknade i höstas avtal med folktandvården 
stockholm om att installera dentvision i samtliga 
av deras 100 kliniker. till dessa kommer ett dus-
sin enskilda folktandvårdskliniker ute i landet där 
DENTVISION finns redan idag.

genom att erbjuda vårdsektorn ett liknande koncept, 
utökas marknaden dramatiskt. över 7000 privata 
vårdföretag är potentiella användare till medtv.

Den typ av media som Procast Media driver är 
en del av det mediesegment som spås öka mest 
de kommande åren. annonsköparna har nu tagit 
till sig alla de möjligheter som tekniken inom dooh 
ger och lägger allt större del av sina medieinves-
teringar på digital out of home. och tack vare ett 
högt roi (return on investment) för annonsörerna 
står sig segmentet väl även under lågkonjunktur. 

vidare visar procast medias kanaler exceptionella 
siffror gällande uppmärksamhetsvärde och attityd 
till mediet vilket ger en god grund för utveckling av 
såväl försäljning av nya system som annonsförsälj-
ning. för de företag som säljer konsumentprodukter 
inom tandvård och hälsa erbjuder både dentvi-
sion och medtv en särskilt välpositionerad an-
nonsyta. för dessa annonsörer är det av stort värde 
att synas i professionella vårdsammanhang och de 
utgör således en stabil bas för de båda kanalernas 
annonsintäkter. 

Vad gäller systemförsäljningen har vi nu en så 
stor marknadsandel inom svensk tandvård att 
det skulle vara mycket svårt för en konkurrent att 
slå sig in. vidare kan vi glädja oss åt avtalet som vi 
slöt hösten 2008 med folktandvården i stockholms 
län där deras samtliga 100 klinker ingår. det utgör 
en bra referens i säljdialogen med övriga landsting 
och öppnar upp en stor och viktig del av markna-
den. systemförsäljningen för medtv inleddes i ja-
nuari 2009 och har mottagits mycket positivt. där 
drar vi nytta av redan goda relationer med vårdaktö-
rer på en marknad som är stor och i sammanhanget 
oexploaterad 

700
”DENTVISION finns idag i över 

   av dessa privata väntrum och                            
 marknadsandelen ökar stadigt””
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Därför väljer vi Procast Media

Tandläkare Omar Azar
Tandläkarvillan AB, Västervik

”när vi byggde om hela kliniken var dentvision 
ett snyggt och enkelt koncept för att kunna informera 
patienterna om våra olika behandlingsmetoder och 
erbjudanden”

Tandläkare Britt-Marie Älvebrandt
Praktikertjänst, Citytandläkarna, Borås

”Eftersom det redan finns färdiga filmer är DENT- 
VISION ett effektivt sätt för oss att profilera kliniken 
som en praktikertjänst-klinik, och också erbjuda pa-
tienterna trevlig underhållning”

Tandläkare Jan Håkansson
Malmö Tandvård AB

”dentvision är ett trevligt inslag på kliniken, och det 
ger oss och olika tandvårdsaktörer en helt ny möjlig-
het att interagera med våra patienter”

Tandläkare Marcus och Christer Dagnelid
Team Dagnelid, Göteborg

”vi använder dentvision till utökad patientkommu-
nikation och som en viktig partner i kurssammanhang. 
Rörligt media är överlägset mer effektivt än affischer 
och broschyrer, och dentvisions helhetskoncept 
passar vår verksamhet”
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Doktor Urban Knutsson
Järfälla Sjukhus

”medtv har en lugnande inverkan på våra patienter 
och medföljare. det ger oss både en egen digital 
anslagstavla i väntrummet, och samtidigt en vårdan-
passad TV med avkopplande filmunderhållning”

Fler referenser hittar du på www.procast.se

Tandläkare Johan Graf och VD Jan Svensson Freij Pre-
ventum Partner och Bene Tandvård AB, Stockholm

”dentvision gör att vi kan fokusera på tandvården 
och samtidigt erbjuda en modern och uppdaterad 
patient-TV. Genom att Preventum har informationsfil-
mer är det sedan enkelt att komplettera med klinikens 
egen profil och information”

Därför väljer vi Procast Media

Några av våra annonsörer

Wrigley’s extra sb12 v6
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ANNONSERA I DENTVISION / MEDTV

Annonsörer som säljer tandvårdsprodukter når via DENT-
VISION sin målgrupp i en professionell, dental miljö. 
att synas i denna miljö ger en svåröverträffad legitimitet 
till budskapet.

Samtidigt har även fler och fler annonsörer upptäckt 
den överraskningseffekt det kan ha att synas i väntrum-
met om man annonserar en produkt som besökaren 
inte väntar sig. med rätt utformat budskap kan man då 
dra fördel av en överraskningseffekt. 

Vidare har DENTVISION mycket högt ställda riktlinjer 
gällande vilka produkter som får synas på skärmarna. 
produkter vars egenskaper inte är vetenskapligt under-
byggda eller på annat sätt misslyckas med att uppfylla 
klinikernas krav på trovärdighet och funktion tillåts ej att 
annonsera på skärmarna. detta skänker trygghet till tit-
tarna och legitimerar den annonserade produkten.  

Det finns idag mängder av media som annonsörer och marknadsförare kan använda för att nå ut med sitt 
budskap. Även inom Digital Out Of Home media (DOOH) finns det numera många olika aktörer i Sverige.  

 Framför allt är det ett unikt uppmärksamhetsvärde. Procast Medias filosofi är att nå tittarna under en lång 
tid när de har få eller inga konkurrerande aktiviteter. hela 97% av besökarna på klinikerna noterar dentvision 
skärmar enligt en undersökning gjord av gfk i januari 2009.

 tittarna nås när de sitter ned i lugn och ro och kan ta till sig budskapet. de är inte på väg någonstans och de 
har i princip inget annat att göra.

 våra undersökningar visar att patienten vill ha något att  titta på under väntan/behandling. innehållet i dent-
vision  upplevs som en positiv förnimmelse. 

 tillförlitlig statistik. våra siffror baseras i högre grad på fakta snarare än uppskattningar. 

Vad är det som utmärker Procast Medias kanaler?

97%
av samtliga patienter uppmärksammar 
TV skärmarna på kliniken.

”
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TITTARUNDERSÖKNING JANUARI 2009

Noterade Du att det fanns skärmar på kliniken?

97 % av samtliga patienter har upp-
märksammat att det finns TV skärmar 
på kliniken. bland de som inte noterar 
TV skärmarna har de flesta väntat i 
väntrummet i mindre än 5 minuter.

Patienterna tycker DENTVISION är:
  avkopplande/lugnande
  distraktion under behandling
  utfyllnad vid långa väntetider
  informativt 
  naturprogrammet bra 
  omväxlande 
  fina behagliga bilder 
  lärorik behandlingsinfo/produktinfo

3% Nej 97% Ja

34% Bra

41% Neutral

17% Mycket bra

5% Dåligt

3% Mycket dåligt

Vilket är ditt helhetsintryck av att se på denna typ av program på kliniken?

DENTVISION har bland det högsta uppmärksamhetsvärde som någonsin uppmätts för ett DOOH-
media. 97 % av besökarna uppmärksammade dentvisions skärmar, enligt en undersökning gjord 
i januari 2009 av undersökningsföretaget gfk.

i undersökningen intervjuades 500 personer på 10 olika kliniker över hela sverige om deras syn på dent-
vision. intervjuerna som var helt frivilliga, gjordes när besökaren var på väg ifrån tandläkarbesöket.

intrycket av att se på dentvision 
på kliniken är positivt.

ju längre tid man har tittat, ju högre 
betyg på helhetsintrycket ger man.

varannan som sett tv skärmarna 
tycker att det är bra eller mycket bra.
endast 8 % tycker inte om det.
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Organisation

FÖRETAGSLEDNING

FÖRSÄLJNING

anders erneholm
vd

innehav i procast
media ab, 316 970 aktier

timo trolin
vvd/programchef

innehav i procast
media ab, 316 970 aktier

tuva bojstedt
marknadschef

innehav i procast
media ab, 52 400 aktier

john bernström
försäljningschef

innehav i procast
media ab, 3 500 aktier

susanne hellström
ekonomichef

innehav i procast
media ab, 2 000 aktier

ove axelsson
stockholm

innehav i procast
media ab, 25 500 aktier

karin svensson
stockholm

jonas heijel
jönköping

innehav i procast
media ab, 5 000 aktier

inga benediktsdottir
malmö
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KUNDSERVICE

bengt linder
stockholm

innehav i procast
media ab, 12 500 aktier

adam skog
stockholm

innehav i procast
media ab, 1 000 aktier

petter bojstedt
högsby

innehav i procast
media ab, 2 000 aktier

martin sjöberg
högsby

innehav i procast
media ab, 10 000 aktier
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REDAKTION                     UTBILDNINGSANSVARIG

Organisation

elinor johnson
redaktionssekreterare
stockholm

innehav i procast
media ab, 1 500 aktier

bild

bengt franzon
leg tandläkare
stockholm

innehav i procast
media ab, 5 000 aktier

marie ryd
dr.med.vetenskap
leg. tandläkare

innehav i procast
media ab, 102 740 aktier

gunilla tivelius
leg. tandläkare
stockholm

innehav i procast
media ab, 10 000 aktier

EXPERTRÅD
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TV-PRODUKTION

daniel nordh
stockholm

innehav i procast
media ab, 5 000 aktier

rasmus lewenhaupt
stockholm

innehav i procast
media ab, 5 000 aktier

buster blaesild
malmö

innehav i procast
media ab, 20 000 aktier

uno blaesild
malmö

innehav i procast
media ab, 10 000 aktier

inger spencer
hygienansvarig
ftv västra götaland 
skövde

jan fornell
leg tandläkare
stockholm

innehav i procast
media ab, 2 500 aktier

jan johansson
leg tandläkare
stockholm

innehav i procast
media ab, 500 aktier

håkan lönnbark
leg tandläkare
hofors

marianne Westerlund
leg tandläkare
stockholm
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AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Procast Media AB uppgår till 560 000  kronor fördelat på 5 600 000 aktier. 

Aktiekapitalets utveckling 
År Händelse Förändring av Totalt antal Totalt 
  antalet aktier aktier aktiekapital 

2005 Verksamheten startades 1 000 1 000 100 000  
2006 Split 1:100 99 000 100 000 100 000 
2006 Nyemission 33 333 133 333 133 333 
2006 Nyemission 40 000 173 333 173 333 
2007 Nyemission 70 000 243 333 243 333 
2008 Fondemission 256 667 500 000 500 000 
2008 Split 1:10 4 500 000 5 000 000 500 000 
2008 Nyemission 600 000  5 600 000 560 000 

De största ägarna i Procast Media AB  

Förteckning aktieägare Antal aktier  %

Richard Bernström gm bolag 1 921 920 34,3 
Saltsjöbaden 
Procast Media AB, styrelseordförande  

Björn Gunnström gm bolag 1 022 140 18,3 
Täby
Procast Media AB, styrelseledamot 

Rolf Nilsson gm bolag 720 800 12,9 
Malmö 
Procast Media AB, styrelseledamot 

Anders Erneholm gm bolag 316 970 5,7 
Stockholm 
Procast Media AB, VD 

Timo Trolin gm bolag 316 970 5,7 
Stockholm 
Procast Media AB, vVD 

Stefan Gunbrant gm bolag 280 640 5,0 
Täby
Procast Media AB, styrelseledamot 

Rolf Bornstein gm bolag 135 430 2,4 
Täby
Procast Media AB, styrelseledamot 

Marie Westling Ryd 102 740 1,8 
Nacka 

Tuva Bojstedt 52 400 0,9 
Högsby 
Procast Media AB, marknadschef 

Lars Elmborg 52 400 0,9 
Kalmar 

Övriga aktieägare 665 260 11,9 

Totalt 5 600 000 100,0
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STYRELSE

richard bernström
styrelsens ordförande
styrelseledamot sedan 2005

saltsjöbaden
född 1943

innehav i procast
media 1 921 920 aktier

björn gunnström
styrelseledamot sedan 2006

täby
född 1953

innehav i procast
media 1 022 140 aktier

stefan gunbrant
styrelseledamot sedan 2006

täby
född 1964

innehav i procast
media 280 640 aktier

rolf nilsson
styrelseledamot sedan 2007

malmö
född 1951

innehav i procast
media 720 800 aktier

rolf bornstein
styrelseledamot sedan 2008

stockholm
född 1953

innehav i procast
media 102 740 aktier

Styrelsens arbetsformer: procast media ab:s styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. 
bland årsstämmovalda ledamöterna ingår grundaren av bolaget. andra medarbetare i bolaget deltar 
vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande.

Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen sex protokollförda sammanträden. till styrelsen rapporteras
löpande bolagets resultat och ställning, marknadsläge samt viktiga affärsdiskussioner. styrelsens arbete 
följer en årlig plan vilken syftar till att säkerställa styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag.

Revisor: Carina Öfors, född 1960. Grant Thornton.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Procast Media AB 

556557-5965

2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Styrelsen för Procast Media AB (publ.)  får härmed avlämna årsredovisning för tiden  
2008-01-01 till 2008-12-31. 

Bolagsuppgifter 
Bolagets organisationsnummer är 556557-5965. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Hästholmsvägen 
32,  131 30,  Nacka. Bolaget startade sin verksamhet i februari 2005. 

Allmänt 
Procast Media AB erbjuder underhållning, information och utbildning via en för kunden specialanpassad TV 
kanal.  Procast Media AB producerar TV kanalens innehåll samt ansvarar för installation, drift och underhåll av 
nödvändig infrastruktur.

Omsättning och resultat 
Bolagets omsättning uppgick till 41 999 tkr jämfört med 22 067 tkr föregående år. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till 440 tkr jämfört med 463  tkr föregående år.  

Förändring av aktiekapitalet 
Enligt beslut på extra bolagsstämma den 30 april 2008 har Procast Media AB ökat aktiekapitalet genom en 
fondemission om 256 667 aktier till 500 000 aktier därefter genomfört en split av aktierna 1:10 samt beslutat 
om en nyemission om 600 000 aktier vilket tillfört bolaget 1 200 tkr i kapital. Vid denna bolagsstämma 
beslutades även om registrera bolaget publikt och ansöka om VPC registrering. 

Förändring i styrelsen 
Vid årsstämman den 14 februari 2008 valdes Rolf Bornstein in som ordinarie styrelseledamot.  Vid samma 
bolagsstämma omvaldes Stefan Gunbrant, Björn Gunnström, Rolf Nilsson och Richard Bernström som ordinarie 
styrelseledamöter. Richard Bernström utsågs till styrelsens ordförande. 

Investeringar 
Bolaget har under verksamhetsåret investerat 5 000 tkr i anpassning och utveckling av mjukvara för 
administration och distribution av TV-kanaler. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 178  tkr.  

Likvida medel och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 925 tkr inklusive utnyttjad checkkredit jämfört med 2 370 tkr 
föregående år. Bolagets eget kapital inklusive obeskattade reserver uppgick till 4 952  tkr jämfört med 3 419 
tkr föregående år. 

Nyckeltal 2008 2007 2006 
Förändring av omsättning (%) 90 320 163 
Rörelsemarginal (%) 1 2 3
Nettomarginal (%) 1 2 3
Avkastning på eget kapital (%) 9 14 8
Soliditet (%) 37 33 79
Kassalikviditet (%) 162 128 174 
Skuldsättningsgrad (ggr) 2 2 0
För definitioner av nyckeltal se tilläggsupplysningar 

Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Balanserat vinst 896 211 
Årets vinst 206 566
Summa 1 102 777 

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: 

I ny räkning överförs  1 102 777 
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RESULTATRÄKNING

Procast Media AB 

556557-5965
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RESULTATRÄKNING 

          
2008-01-01 2007-01-01

Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31

    
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 41 998 527 22 067 494

    41 998 527 22 067 494

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -30 280 193 -11 523 329
Övriga externa kostnader 1 -9 200 901 -9 462 485
Personalkostnader 2 -1 893 113 -526 857
Avskrivningar  3 -85 992 -75 921

    -41 460 199 -21 588 592

Rörelseresultat 538 328 478 902

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter 6 479 6 109
Räntekostnader och liknande resultatposter -104 720 -21 718

    -98 241 -15 609

Resultat efter finansiella poster 440 087 463 293

Bokslutsdispositioner 4 -126 913 -127 448
Skatt på årets resultat -106 608 -103 438

ÅRETS RESULTAT 206 566   232 407
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BALANSRÄKNING

Procast Media AB 

556557-5965
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BALANSRÄKNING 

      
Belopp i kr Not 2008-12-31   2007-12-31 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 
Nedlagda kostnader i produktutveckling 5 5 000 000 0

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 395 796 303 684 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 0 44 290 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   5 395 796 347 974 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Varulager 7 2 016 440 1 522 324 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 4 468 932 5 802 625 
Övriga fordringar 594 11 374 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 284 866 655 931 

7 770 832 7 992 254 

Kassa och bank 5 611 1 869 557 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   7 776 443 9 861 811 

SUMMA TILLGÅNGAR 13 172 239   10 209 785 
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BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING 
        
Belopp i kr Not 2008-12-31   2007-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 8 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 560 000 243 333 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 3 006 666 2 123 333 
Balanserat resultat 896 211 663 804 
Årets resultat 206 566 232 407 

  4 109 443 3 019 544 

SUMMA EGET KAPITAL   4 669 443 3 262 877 

Obeskattade reserver 9 282 955 156 042 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Skulder till kreditinstitut 10 100 000 292 000 

KORTFRISTIGA SKULDER 

Skulder till kreditinstitut 772 333 192 000 
Leverantörsskulder 5 992 502 3 939 245 
Aktuella skatteskulder 176 266 105 864 
Övriga skulder 978 024 1 346 716 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 716 915 041 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   8 119 841 6 498 866 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 172 239   10 209 785 

Ställda säkerheter 
Företagsinteckningar 1 900 000 1 000 000 

Ansvarsförbindelser 
Villkorat aktieägartillskott 600 000 600 000 
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER

Procast Media AB 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. 
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla. 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Definitioner av nyckeltal 
Förändring av omsättning är ökning av nettoomsättning jämfört med föregående verksamhetsår 
Rörelsemarginal är rörelseresultat i procent av nettoomsättning 
Nettomarginal är nettoresultat i procent av nettoomsättning 
Avkastning på eget kapital är årets resultat i procent av eget kapital 
Soliditet är eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
Kassalikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 
Skuldsättningsgrad är nettoskuld dividerat med totalt kapital 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1  Arvode och kostnadsersättning 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att  
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller  
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 

Kr         2008   2007

Revisionsuppdrag  Grant Thornton Sweden AB 33 300 29 995
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Not 2 Personal 

Antal anställda 2008   2007

Män 7 1
Kvinnor 3 0

Totalt 10 1

Löner, ersättningar och sociala kostnader 
Styrelse 155 000 150 000
Övriga anställda  1 022 538 231 678
Sociala avgifter enligt lag och avtal 394 412 134 847

1 571 950 516 525

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till  
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 20%

Not 4 Bokslutsdispositioner 
2008   2007

Avsättning periodiseringsfond -126 913 -127 448

Not 5 Nedlagda kostnader i produktutveckling 

Avser nedlagda kostnader för anpassning och utveckling av mjukvara för administration och distribution 
av TV-kanaler . Kostnaderna består av erlagda konsultarvoden. 
Nedlagda kostnader för produktutveckling kommer att avskrivas under en period om fem år med start 2009. 

Not 6 Inventarier 
2008-12-31   2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 379 606 0
Inköp 178 104 379 606
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 557 710 379 606

Ackumulerade avskrivningar -75 920 0
Årets avskrivningar -85 992 -75 920
Utgående ackumulerade avskrivningar -161 912 -75 920

Utgående balans 395 798 303 686

Not 7 Varulager 

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER
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Produktion och bilder: Procast Media AB                 Tryck: Lenanders Grafiska AB Första upplagan, mars 2009
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www.procast.se

PROCAST MEDIA AB
Hästholmsvägen 32, 1 tr
131 30 Nacka, Stockholm

Tel: 08-586 158 00
Fax: 08-714 78 99
www.procast.se


