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Definitioner

Runaware, Bolaget eller Koncernen   Runaware AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive dotterbolag om inte annat  

     framgår av sammanhanget 

Mangold     Mangold Fondkommission AB 

Erbjudandet     Förestående företrädesemission av aktier som närmare beskrivs i detta Prospekt 

Prospektet     Detta Prospekt 

SEK, TSEK, MSEK     Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor 

USD, MUSD    Amerikanska dollar, miljoner amerikanska dollar 

GBP     Brittiska pund 

EUR     Euro 

INR     Indiska Rupee

Disclaimer

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk 

rätt och Prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant 

land.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 

Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till 

försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall 

som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Tvist rörande Erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Detta Prospekt har godkänts av och registreras vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § och 26 § lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet 

är riktiga eller fullständiga.

Uttalanden om framtiden 

Detta Prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande bedömning avseende framtida händelser 

och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Runaware i korthet, Riskfaktorer, Prognos och 

framtidsutsikter, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamheten. Orden ”avser”, ”ämnar”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, 

”bedömer”, ”borde”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. 

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa 

förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Prospektet. 

Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar 

kan komma att skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade 

uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag och enligt Aktietorgets regelverk.

Branschfakta och information från tredje part 

Detta Prospekt innehåller information om Runawares bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Styrelsen har hämtat 

denna information från ett flertal källor, bl.a. branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information. 

Såvitt Bolaget och styrelsen känner till och försäkrar, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts, har inga uppgifter utelämnats 

som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

Styrelsen och de ledande befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt återgiven. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med 

stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias

INFORMATION
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Styrelsen för Runaware beslutade den 12 november 2008, med stöd 
av årsstämmans beslut om bemyndigande den 29 maj 2008, att 
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 
Sju(7) befintliga aktier ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier. De 
nya aktierna emitteras till en kurs om noll komma sextio (0,60) SEK per 
aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 11,8 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen genomförs för att stärka Runawares balansräkning, 
soliditet och likviditet. Emissionslikviden kommer dels att användas för 
att slutföra pågående utveckling av ny teknisk plattfrom och dels för 
att amortera Bolagets skulder.

Anmälningsperioden är den 20 november till och med den 4 december 
2008. Runaware är listat på Aktietorget under kortnamnet ”RUN” 
och handel med de nya aktierna beräknas inledas i slutet av december 
2008.

Datum för publicering av finansiell information

Bokslutskommuniké för 2008: den 27 februari 2009 
Delårsrapport januari–mars: den 15 maj 2009 
Delårsrapport januari–juni: den 21 augusti 2009

Handel på AktieTorget

Runaware är godkända och handlas på AktieTorgets handelslista. 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens 
tillstånd att driva handel med värdepapper. Aktier listade på 
AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på Stockholmsbörsen 
och övriga Norex. Genom avtal med OMX Stockholmsbörsen använder 
AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker via en 
bank eller fondkommissionär, via bankkontor, mäklare eller via ett 
Internet-konto. Kursinformation sprids via tidningar, SVT Text-tv, på 
Internet och genom informationstjänstleverantörer som SIX, Reuters 
och Ecovision. Alla företag hos AktieTorget är VPC-anslutna eller 
kunder hos annan central värdepappersförvarare. 

Granskning av revisorer

Förutom vad som uttryckligen anges i prospektet har ingen 
information i detta prospekt granskats eller reviderats av Bolagets 
revisorer.

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt: 
Sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) 
nya aktier

Emissionskurs: 
0,60 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter:  
20 november - 1 december 2008

Teckningstid:   
20 november - 4 december 2008

Handel i BTA:  
20 november 2008 – till dess att Bolagsverket 
registrerat emissionen

Teckning med företrädesrätt:  
Teckning sker under teckningstiden genom samtidig 
kontant betalning eller kvittning mot fordran

Teckning utan företrädesrätt:  
Anmälan om önskemål om teckning skall ske under 
teckningstiden, dvs. senast den 4 december 2008

Betalning för aktier tecknade utan 
företrädesrätt: 
Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota

ISIN-kod: 
SE0000718728

AllMäN INFORMATION
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Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att acceptera erbjudandet genom 
detta Prospekt skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med 
anledning av uppgifterna i ett Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får 
göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen 
eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet.

Riskfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta fall utgör Runaware inget undantag. Bolaget och 
dess verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker och svårigheter som Bolaget kan ställas inför. Inom den bransch 
där Runaware är verksamma är det främst risker som förmågan att följa den tekniska utvecklingen, hot från ökad konkurrens 
samt den allmänna konjunkturen som kan utgöra risk. Bolaget är även beroende av tillgången på kvalificerade medarbetare. 
De som överväger att investera i Runaware bör ta hänsyn till de risker som är förenade med Bolagets verksamhet, aktierna och 
Erbjudandet. Se avsnittet ”Riskfaktorer” i detta Prospekt för en mer utförlig redogörelse av risker.

Marknad

TestDrive-Marknad

Den globala marknaden för programvaruförsäljning omsätter knappt 400 miljarder USD 1 per år. Enligt en rapport2 genomförd 
av McKinsey & Company förväntas tillväxten för programvaruindustrin bli mellan 6–10 procent fram till 2010 samtidigt som 
marginalerna förbättras, främst bland mindre bolag. Programvarubolagen spenderade drygt 15 miljarder USD på marknadsföring3 
2007, av denna budget lades 12 procent4 på onlinemarknadsföring vilket bland annat inkluderar demonstrationer online, 
nedladdning av programvara samt distribution av demo-CD:s.

SaaS-marknad

En rapport från det amerikanska analysinstitutet Gartner visar att värdet på den totala SaaS-marknaden kommer att ha passerat 
5,1 miljarder dollar under 2007, vilket motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med 2006. Dessutom uppskattar Gartner att 
marknaden kommer att fortsätta att växa med 22 procent varje år de kommande fyra åren, vilket är mer än dubbelt så snabbt som 
marknaden som helhet. Enligt analysföretaget Analys Perspectives uppskattas globala marknaden för SaaS 2012 till över  
20 miljarder USD 5.

Ledningen för Runaware uppskattar att de viktigaste marknadstrenderna utgörs av följande: 

Programvara kommer i ökande grad att demonstreras online ■

Internetanvändning ökar ständigt ■

Programvara kommer i framtiden att hyras och användas online istället för att köpas ■

IT-säkerhet blir viktigare, varför nedladdning på hårddisk troligtvis kommer att undvikas framgent ■

Plagiering av programvara blir allt mer förekommande ■

Betalningar över Internet görs mer frekvent och med ökad säkerhet ■

Fotnoter: 

1. Softwaremag.com; 2006 Software 500 samt IDC 

2. Analyst Perspectives, The Global Software as a Service Market, dec 2007 

3. Rapporten baseras på återförsäljare, kunder, partners och programvarutillverkare för programvara 

4.  Källa: IDC 

5.  2007: 1,3 miljarder USD

SAMMANFATTNING
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Verksamhet

Runaware erbjuder programvarubolag kompletta lösningar för demonstration och försäljning av programvara över Internet, med 
teknikplattformen TestDrive som bas. Bolaget grundades 1999 och är idag marknadsledare vad gäller teknik inom sin nisch. Under 
kommande år förväntas marknaden för online demonstration och marknadsföring av programvara via Internet öka kraftigt i och 
med de kostnadsfördelar som uppnås och de positiva effekterna på försäljningen. Runaware ligger i framkant vad gäller tekniken 
och Bolaget är väl positionerat för att fortsatt vara en stark aktör på denna växande marknad.

Stora multinationella kunder, däribland Microsoft, Sage och Intuit, använder idag TestDrive i syfte att demonstrera sin programvara 
och därmed effektivisera sina sälj- och marknadsföringsprocesser. Bolagets statistik visar att majoriteten av kunderna uppnår en 
försäljningsökning på 10–20 procent genom att använda TestDrive.

För närvarande pågår en uppgradering av TestDrive vilket kommer att göra systemet mer skalbart och därmed ge förutsättningar 
för att kunna utvidga kundbasen till tusentals programvarubolag. I en nära framtid räknar Bolaget med att kunna realisera sin 
vision om att TestDrive ska bli en global standard för demonstration och marknadsföring av programvara över Internet.

Affärsområdet SaaS där Runaware fått sin första genombrottsorder under 2008 förväntas växa kraftigt  under de kommande åren. 
SaaS innebär att konsumenter erbjuds möjligheten att hyra applikationer och använda dessa direkt online istället för att köpa och 
ladda ner programmet på sin dator.

Finansiell utveckling i sammansdrag

Koncernens resultaträkning i sammandrag, TSEK 2007 2006 2005

Nettoomsättning 19 666 17 027 7 660

Övriga rörelseintäkter - 143 -

19 666 17 170 7 660

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -10 073 -10 862 -8 088

Personalkostnader -10 909 -11 090 -8 644

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 842 -1 710 -413

Övriga rörelsekostnader -17 -569 -

Kostnader för data drift -753

Summa rörelsens kostnader -23 841 -24 231 -17 898

Rörelseresultat -4 175 -7 061 -10 238

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 148 7 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -169 -87 -550

Resultat efter finansiella poster -21 -80 -541

Resultat före skatt -4 196 -7 141 -10 779

Skatt på årets resultat - - -

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

Resultat per aktie,SEK -0,14 -0,25 -0,52
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Koncernens balansräkning i sammandrag, TSEK 2007 2006 2005

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital - 915 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 479 1 056 1 015

Licensrättigheter 502 792 982

7 981 1 848 1 997

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 711 4 023 927

Summa anläggningstillgångar 10 692 5 871 2 924

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 089 2 747 1 257

Aktuella skattefordringar 365 83 83

Övriga kortfristiga fordringar 39 292 646

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 299 404 361

4 792 3 526 2 347

Kassa och bank 1 302 3 063 3 847

Summa omsättningstillgångar 6 094 6 589 6 194

Summa tillgångar 16 786 13 375 9 118

Eget Kapital och Skulder

Eget kapital

Bundet eget kaptital

Aktiekapital 15 795 13 578 20 800

Bundna reserver 4 889 9 797 7 405

20 684 23 375 28 205

Fritt eget kapital

Fria reserver -6 086 -7 634 -12 930

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

-10 282 -14 775 -23 709

Summa eget kapital 10 402 8 600 4 496

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 414 605 2 584

Övriga kortfristiga skulder 3 352 2 342 302

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 618 1 828 1 736

Summa kortfristiga skulder 6 384 4 775 4 622

Summa eget kapital och skulder 16 786 13 375 9 118
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse

Namn Befattning ledamot sedan

Marcus Hamberg Styrelseordförande 2007

Karl Björk Ledamot 2007

Krister Björklund Ledamot 2005

Tomas Björklund Ledamot 2002

Thomas Blitz Ledamot 2008

Patrik Egerwall Ledamot 2007

Tim Keyes Ledamot 2007

ledande befattningshavare

Namn Befattning Anställningsår

Tim Keyes CEO 2002

Andy Poulter CTO 2003

Emma Hjälmås Sverigechef 2006

Ben Walters Indienchef 2007

Karl Björk Säljchef Norden/Centraleuropa 2008

Rod Plummer Säljchef Storbritannien/Västeuropa 2006

Jayson Gheri Marknadsansvarig 2006

Stefan Persson Arkitekt 2000

Revisor

Namn Revisor sedan

PricewaterhouseCoopers,

Huvudansvarig revisor, Mikael Bengtsson 1999
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RISKER

Verksamhetsrelaterade 
risker 

KONJUNKTURKÄNSLIGHET

Likt andra branscher är Runaware 
beroende av den allmänna konjunkturen. 
Vid en nedgång i konjunkturen kan 
det inte uteslutas att de tjänster som 
Runaware tillhandahåller drabbas av en 
minskad efterfrågan.

ÖKAD KONKURRENS

I dagsläget finns endast ett fåtal 
konkurrenter till Runaware och få av 
dessa erbjuder just den typen av tjänster 
som Runaware gör. Skulle det däremot 
dyka upp nya aktörer på marknaden 
alternativt att befintliga aktörer utvecklar 
egna lösningar och får stärkta positioner 
kan detta komma att påverka Bolaget 
negativt.

TEKNISK UTVECKLING

Runawares utveckling och tillväxt är till 
stor del beroende av att följa och leda 
den tekniska utvecklingen som råder på 
marknaden. Skulle Bolaget inte besitta 
den kompetens och de resurser som 
krävs för att följa utvecklingen finns det 
risk att Bolaget inte kommer att kunna 
uppvisa den förväntade tillväxten.

BEROENDE AV ENSKILDA KUNDER

Bolaget har i dagsläget ett fåtal stora 
kunder. Skulle dessa välja att sluta 
använda Runawares tjänster kan det, 
åtminstone kortsiktigt, ha en negativ 
inverkan på Bolagets omsättning, resultat 
och finansiella ställning.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Runawares framtida framgång beror 
delvis på vissa nyckelpersoner inom 
Bolaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja 
att lämna Runaware kan det, åtminstone 
kortsiktigt, få en negativ inverkan på 
verksamheten.

DATAINTRÅNG

Skulle ett dataintrång förekomma kan 
det kortsiktigt få en negativ inverkan 
på Bolagets förmåga att attrahera nya 
kunder.

Finansiella risker

VALUTAEXPONERING

Runawares resultat och finansiella 
ställning är genom Bolagets 
internationella verksamhet 
exponerad för valutarisk genom att 
valutakursförändringar påverkar 
Koncernens resultat- och balansräkning.

Koncernens valutaexponering omfattar 
både transaktionsexponering och 
omräkningsexponering. Skulle valutorna 
förändras kraftigt kan det få en negativ 
inverkan på koncernens finansiella 
ställning. Koncernen är främst exponerad 
mot USD.

LIKVIDITETSRISK

Risken för förlust eller försämrad 
intjäningsförmåga till följd av att 
Runawares betalningsåtaganden inte kan 
fullgöras i rätt tid. Runaware fokuserar 
på att minimera denna risk genom 
att mycket noggrant planera bolagets 
likviditet och driva bolaget på ett sätt 
som rimmar med de förutsättningar 
som bolagets antagna likviditet ger för 
handen.  

Risker relaterade till handel 
i Bolagets aktie

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

De tio största ägarna i Runaware 
kontrollerar cirka 63,2 procent av 
Bolaget innan Erbjudandet och, givet 
att företrädesrätten utnyttjas till fullo 
av alla aktieägare, samma procenttal 
efter Erbjudandet, givet att alla aktier 
tecknas. Denna koncentration av 
ägandet kan vara till nackdel för övriga 
aktieägare om dessa har andra intressen 
än de tio största ägarna. Exempelvis 
kan aktiekursen komma att påverkas 
negativt om investerare ser nackdelar 

med att äga aktier i företag med en stark 
ägarkoncentration.

AKTIETORGET

AktieTorget är ett värdepappersinstitut 
och har Finansinspektionens tillstånd att 
driva handel med värdepapper. Aktier 
listade på AktieTorget handlas på samma 
sätt som aktier på Stockholmsbörsen 
och övriga Norex. Genom avtal med 
OMX Stockholmsbörsen använder 
AktieTorget fondbörsens handelssystem 
SAXESS. Handeln sker via en bank eller 
fondkommissionär, via bankkontor, 
mäklare eller via ett Internet-konto. 
Kursinformation sprids via tidningar, 
SVT Text-tv, på Internet och genom 
informationstjänstleverantörer som SIX, 
Reuters och Ecovision.

Alla företag hos AktieTorget är VPC-
anslutna eller kunder hos annan central 
värdepappersförvarare. En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på AktieTorget 
kan vara mer riskfylld än en placering i 
ett börsnoterat bolag eftersom kraven 
som ställs på bolag listade på AktieTorget 
är lägre .

AKTIEKURSEN KAN VARA VOLATIL OCH 

SJUNKA VÄSENTLIGT

Kursen för aktier som börjar säljas 
på en marknadsplats kan vara volatil 
under en period efter det att handeln 
i aktien påbörjas. Därutöver kan även 
aktiemarknaden i allmänhet reagera med 
extrema kurs- och volymfluktuationer 
som inte alltid är relaterade eller 
proportionerliga till det operativa utfallet 
hos enskilda bolag.

LIKVIDITETEN I AKTIEN KAN VARA 

BEGRÄNSAD

Marknadsnoterade aktier i mindre 
bolag har sämre likviditet jämfört 
med börsnoterade aktier. Detta gäller 
också för Runaware. Likviditetsgarant 
för Runaware AB är Mangold 
Fondkommission AB.
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Styrelsen för Runaware AB (publ) (”Runaware”) beslutade den 12 november 2008, med stöd av årsstämmans beslut om 
bemyndigande den 29 maj 2008, att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 139 822  kronor genom emission av högst 
19 701 796  aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionskursen har med bakgrund av tredje kvartalets snittkurs samt att 
aktiens prissättning kan vara volatil, fastställts till 0,60 SEK per aktie. Detta innebär att emissionen sammanlagt tillför Runaware 
högst 11 871 029 SEK (före avdrag för emissionskostnader).  Emissionskostnaderna uppskattas till ca 5 procent motsvarande 
591 TSEK. 

Emissionens syfte

Bolagets tidigare finansieringsplan grundades på att ett utestående teckningsoptionsprogram skulle tillföra Bolaget tillräckligt med 
kapital fram till tidpunkten för kassaflödespositivitet. Endast en mindre del av teckningsoptionsprogrammet, som löpte ut i februari 
2008, tecknades med den följden att kapital från programmet inte tillfördes Bolaget som planerat. Styrelsen bedömer att befintligt 
kapital och det rörelsekapital som genereras av verksamheten inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov. För att kunna 
säkerställa Bolagets finansieringsplan har styrelsen beslutat genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 
Emissionslikviden kommer dels att användas för att slutföra pågående utveckling av ny teknisk plattfrom och dels för att amortera 
Bolagets skulder.

Inbjudan

Härmed inbjuds aktieägarna i Runaware att med företrädesrätt teckna nya aktier i Runaware i enlighet med villkoren i detta 
Prospekt. Sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 0,60 kr per aktie. Teckning ska ske under perioden 
från och med den 20 november 2008 till och med den 4 december 2008, genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning 
avseende fordran mot Bolaget genom samtidigt avgivande av skriftlig kvittningsförklaring.

Avsiktsförklaringar

Ett antal av Runawares huvudägare har lämnat muntliga avsiktsförklaringar att teckna för hela sitt innehav vilket tillsammans utgör 
en teckningsgrad om 57,8 procent av den totala emissionen. Inga emissionsgarantier finns.

INBjUDAN TIll FöRVäRV AV AKTIER I  RUNAwARE
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Runaware har varit verksamma sedan 1999 och är idag världsledande inom online-marketing för programvaruföretag. Bolaget 
har växt med i genomsnitt 59,3 procent årligen sedan 2004 och idag finns det en god efterfrågan på Bolagets tjänster. Tekniken 
bakom Runawares kärnprodukt TestDrive är avancerad och utvecklingen av denna har krävt mycket kapital och tid.  Satsningarna 
har dock givit resultat och idag har Runaware etablerat ett antal strategiska kundrelationer och partnerskap med världsledande 
IT-företag såsom Citrix, Microsoft, Intuit, Sage och Mamut. 

Då Bolagets teckningsoptionsprogram inte blev fulltecknat så är Runaware idag i behov av ytterligare kapital för två ändamål. 
Nytt kapital krävs för att färdigställa utvecklingen av den nya tekniska plattformen. Med den nya plattformen öppnas stora 
affärsmöjligheter då TestDrive, som idag har de 100 största programvarubolagen som målgrupp, även blir tillgängligt för mindre 
och mellanstora programvarubolag i en low-end version. Dessutom kommer en del av emissionen att användas för att amortera 
skulder.

Med den nuvarande planen blir Runaware kassaflödespositivt under det andra kvartalet 2009. Givet att denna plan nås och att 
företrädesemissionen fulltecknas så har Bolaget tillräckligt med likvida medel för att täcka behovet av rörelsekapital.

Styrelsen för Runaware är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 12 november,

Runaware AB (publ)

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV



Låt mig börja med några goda nyheter i dessa mörka börstider. 
Runawares orderingång ökar snabbt. Till och med mycket 
snabbt. Under det tredje kvartalet, som ju traditionellt är 
Bolagets sämsta kvartal under året, låg orderingången 
på knappt 1,4 MUSD. Detta ska jämföras med det första 
kvartalet, då vi låg på 670 000 USD och det andra kvartalet, 
då vi låg på 950 000 USD. Vi kommer att få se en god 
ökning även i kvartal 4 och tror på en orderingång på ca 
2 MUSD. Detta ger en total orderingång på drygt 4 MUSD 
för 2008 vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2007. 
Vi tror på en knappt fördubblad orderingång under 2009, 
vilket är ett ganska konservativt estimat, baserat på hur 
Bolagets försäljningspipeline ser ut i dagsläget. Den ökade 
orderingången ska ses i ljuset av våra satsningar på att bygga 
en ny försäljningsorganisation i kombination med ökad 
kundefterfrågan. 

Den ökade orderingången i kombination med att vi har gått 
över till en abonnemangsmodell innebär att förutsägbarheten 
i våra framtida intäkter har ökat dramatiskt. Mot denna 
bakgrund vet vi att Bolaget kommer att vara lönsamt under de 
närmaste kvartalen. Detta är givetvis oerhört tillfredsställande. 
Vän av ordning undrar såklart varför vi behöver nya pengar 
när vi kommer att vara lönsamma. Anledningen är helt enkelt 
att Bolaget investerar i utveckling av en ny teknisk plattform 
som kommer att driftsättas under det andra kvartalet 2009. 
Den nya plattformen kommer dels att öppna upp nya 
marknader för Runaware, såsom SaaS, och dels avsevärt 
sänka produktionskostnaden för vår befintliga verksamhet. 

Nya pengar behövs för att kunna slutföra denna utveckling. 
Dessutom behövs pengar för att kunna amortera bort Bolagets 
skulder. Den ursprungliga finansiella planen baserades på att 
Bolagets teckningsoptionsprogram, som förföll i februari 2008, 
skulle fulltecknas och att det kapital som då hade tillförts skulle 
vara tillräckligt för att nå en kassaflödespositiv situation. Tyvärr 
tecknades endast en liten del av programmet och av denna 
anledning tvingas vi ytterligare en gång be aktieägarna om 
pengar. 

Många av er är långväga aktieägare i Runaware och har stött 
Bolaget i flera emissionsrundor.  Kom dock ihåg att Bolaget 
idag är i mycket bra skick. Vi har en imponerande lista med 
nöjda kunder och inom kort kommer vi att ha en ny plattform 
som är state-of-the-art. Vi vet att vi kommer att vara lönsamma 
under de kommande kvartalen och bedömer att vi når ett 
kassaflödespositivt läge under det andra kvartalet 2009. Det är 
alltså snart dags att få utdelning på de investeringar som har 
gjorts.

Ft. Lauderdale den 27 oktober,

CEO HAR ORDET

KäRA AKTIEäGARE

Tim Keyes, CEO
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Styrelsen i Runaware AB (publ) beslutade den 12 november 2008, med stöd av årsstämmans beslut om bemyndigande den 29 
maj 2008 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.  Nedan anges villkor och anvisningar för 
Erbjudandet.

Avstämningsdag och företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen den 19 november 2008 är registrerad som aktieägare i Runaware AB (publ) äger företrädesrätt att 
för sju (7) innehavda aktier teckna fyra (4) nya aktier i Bolaget.  

Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt, är den 14 november 2008. Första dag för handel med aktier exklusive 
teckningsrätt är den 17 november 2008.  

Emissionskurs 

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsrätter

Aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter per innehavd aktie. För teckning av en (1) nyemitterad aktie krävs sju (7) 
teckningsrätter. 

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 20 november till och med den 4 december 2008. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden 20 november till och med den 1 december 2008. Tecknarens 
bank/förvaltare handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Efter teckningstiden kommer outnyttjade 
teckningsrätter, utan avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

OBS! Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 4 december 2008 eller säljas senast 
den 1 december 2008 för att inte förfalla värdelösa. Den absoluta utspädningen i antal aktier är 19 701 796 och den aktieägare 
som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav 
om 36,4 procent.  

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild 
anmälningssedel och prospektet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej.

VIllKOR OCH ANVISNINGAR
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Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken 
emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 4 december 2008. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 

Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom 
kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar 
sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall 
i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 
15.00 den 4 december 2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB 
Ärende: Runaware 
Box 55691, 102 15 Stockholm  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2 
Telefon: 08-503 015 80 
Telefax: 08-503 015 51

Teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta 
om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt 
skall i första hand tilldelas aktieägarna pro rata i förhållande till aktieägandet på avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt 
genom lottning, och i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen varvid tilldelning skall ske i förhållande till det antal 
aktier som respektive intressent tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och i tredje hand till de fordringshavare som 
specificeras nedan i stycket ”Kvittningsrätt”. 

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 
från och med den 20 november till och med den 4 december 2008. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att 
den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt 
ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med 
vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 
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4 december 2008. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall 
erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som 
inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta 
erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning 
av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.

Kvittningsrätt

Tomas Björklund, Christer Björklund, Per Åhlgren, Fagerhyltan 
AB och Vågen HB har fordringar mot Bolaget som sammanlagt 
uppgår till 6 183 900 SEK jämte ränta per den 30 september  
2008. Dessa aktieägare har rätt att kvitta sina fordringar mot 
Bolaget som betalning för de aktier som respektive aktieägare 
tecknar i Erbjudandet. För mer detaljerad information avseende 
respektive fordran hänvisas till stycket ”Transaktioner med 
närstående” i kapitlet ”Legala frågor” sid 53.  

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 
Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, 
kan vända sig till Mangold Fondkommission på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier 
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna 
är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av 
december 2008. 

Delregistrering

Enligt den nya aktiebolagslagen, vilken trädde i kraft den 
1 januari 2006, får under vissa förutsättningar del av 
emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet 
till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission 

kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första 
serien benämns BTA1 i VPC-systemet. BTA1 kommer att 
omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering 
skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för 
teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier 
inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och 
omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats 
vilket beräknas ske i slutet av december 2008. Aktieägare 
vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank 
eller fondkommissionär erhåller information från respektive 
förvaltare.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 
20 november 2008 till och med att emissionen registrerats vid 
Bolagsverket.

För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av 
BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på 
Aktietorget. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel 
i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i december 
2008. 

leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i slutet av december 2008 ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering av 
emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). Någon 
VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För 
de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat 
kommer information från respektive förvaltare.

Notering

Aktierna i Runaware handlas på Aktietorget med kortnamnet 
RUN och har ISIN-kod SE0000718728. Aktierna handlas i poster 
om 1 000 aktier. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet i nyemissionen kommer att offentliggöras via ett 
pressmeddelande från Bolaget vilket beräknas ske en vecka 
efter teckningsperiodens slut.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med 
verksamhetsåret 2008, givet att sådan ges. 
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” För mig finns inget tvivel om att den här metoden 
[TestDrive] är framtiden för marknadsföring av programvara”

- EWAN MCINTYRE, DIGITAL MARKETING MANAGER SMALL BUSINESS 
DIVISION MARKETING, SAGE UK 

översikt för TestDrive

Den globala marknaden för programvaruförsäljning omsätter knappt 400 
miljarder USD1 per år. Enligt en rapport2 genomförd av McKinsey & Company 
förväntas tillväxten för programvaruindustrin bli mellan 6–10 procent fram till 
2010 samtidigt som marginalerna förbättras, främst bland mindre bolag.

Programvarubolagen spenderade drygt 15 miljarder USD på marknadsföring3 
2007, av denna budget lades 12 procent4 på onlinemarknadsföring vilket bland 
annat inkluderar demonstrationer online, nedladdning av programvara samt 
distribution av demo-CD:s. Marknaden som Runaware är verksam på, det vill 
säga demonstration och marknadsföring av programvara online, förväntas 
växa kraftigt och Bolaget uppskattar att den kommer att uppgå till en miljard 
kronor år 2012. Av denna marknad tror Runaware att hälften av omsättningen 
kommer från de största programvarubolagen och hälften från de mindre- och 
medelstora programvarubolagen.  Under de räkenskapsår som redovisas i detta 
Prospekt har 100 procent av Runawares inkomster kommit från de största 
programvaurbolagen. Marknaden är global och bolaget skiljer därför inte på 
intäkter från olika geografiska områden. 

Fotnoter: 

1.Softwaremag.com; 2007 Software 500 samt IDC som kontinuerligt genomför undersökningar av olika branscher 

2.Rapporten baseras på återförsäljare, kunder, partners och programvarutillverkare för programvara 

3.Källa: IDC 

4.2007: 1,3 miljarder USD

MARKNAD

”TestDrive är snabbt, lätt och effektivt 
- både för kunden och för Sage. Innan 
vi använde Runawares TestDrive-
tjänst använde vi konventionella 
marknadsföringsmetoder för vår 
programvara, såsom nedladdningar och 
utvärderings-CD. 

Sedan gjorde vi en pilot med TestDrive 
i UK under 2007, och on-line prova-
före-du-köper har varit en fantastisk 
framgång. Detta har uppmuntrat oss till 
att lansera tjänsten för allt fler av våra 
kärnapplikationer och detta uppnår mer 
och fler fantastiska resultat. 

Vår webbsidas nya design reflekterar nu 
denna framgång, då den nu har integrerar 
TestDrive-tjänsten som ett kärnelement 
och gör det lättare för våra besökare att 
få omedelbar tillgång till många av våra 
toppsäljande program. För mig finns inget 
tvivel om att den här metoden är framtiden 
för marknadsföring av programvara.”

- Ewan McIntyre,  
Digital Marketing Manager Small Business 
Division Marketing, Sage UK om varför 
man valt att integrera TestDrive som ett 
kärnelement på sin hemsida.

“In IDC’s research with technical and 
business buyers, we see that most elements 
of the classic tech marketing agenda 
continue to fall short of how those buyers 
want to consume information today.”

- RICHARD VANCIL, 
VP OF IDC’S EXECUTIVE ADVISORY GROUP

”Vi finner TestDrive extremt effektivt för 
att hjälpa kunder flytta till nästa steg i 
säljcykeln.” 

- Nathan Bray,  
Marknadschef UK & Ireland, Mamut 
Software
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De största globala aktörerna

Omsättningen samt tillväxten för de 10 största mjukvarubolagen i världen, inom Bolagets målgrupp,  presenteras nedan.1

#2 Företag Intäkt från 
mjukvara

Tillväxt 
mjukvaruintäkt

Totala intäkter Mer information 
(hyperlänk)

1 Microsoft 37337 8.00% 45494 >>

6 Symantec 3879 44.80% 3879 >>

7 Computer Associates 3514 4.70% 3887 >>

9 Adobe 2484 25.80% 2577 >>

12 Autodesk 1676 18.90% 1813 >>

17 BMC 1405 2.70% 1536 >>

18 Intuit 1367 7.80% 2237 >>

25 SAS Institute 950 13.10% 1900 >>

26 Citrix 894 20.60% 1134 >>

29 Cognos 785 10.60% 962 >>

32 Trend Micro 719 8.80% 719 >>

36 Sage 646 38.90% 1937 >>

översikt för Software as a Service (SaaS)

SaaS är en modell som bygger på att konsumenter erbjuds möjligheten att hyra applikationer och använda dessa direkt online med full 

funktionalitet. Kunderna betalar alltså inte för att äga applikationen utan för användandet.  SaaS kan grovt delas upp på två områden. Det ena är 

rena webbapplikationer, såsom ”Projektplatsen” och ”SalesForce”, i denna område tillhandahålls SaaS-tjänsten av programtillverkarna och är det 

enda sättet programmet kan användas. 

Det andra området är ”vanliga” program som görs tillgängliga via nätverk (internet, intranet, etc) där programmet för användaren inte har 

ett webbgränssnitt utan fungerar exakt som om det var installerat på användarens egen dator. Det är inom detta område Runaware är aktivt.  

Runaware har den teknik som krävs för att fullt ut kunna utnyttja den potential som SaaS erbjuder.

En rapport från det amerikanska analysinstitutet Gartner visar att värdet på den totala SaaS-marknaden kommer att ha passerat 5,1 miljarder dollar 

under 2007, vilket motsvarar en ökning med 21 procent jämfört med 2006. Dessutom uppskattar Gartner att marknaden kommer att fortsätta 

att växa med 22 procent varje år de kommande fyra åren, vilket är mer än dubbelt så snabbt som marknaden som helhet. Enligt analysföretaget 

Analys Perspectives uppskattas globala marknaden för SaaS 2012 till över 20 miljarder USD1

Marknadstrender

Internetanvändningen ökar ständigt då allt fler personer får tillgång till Internet och framförallt snabbare Internetuppkoppling via bredband. Som 

ett resultat av att Internetanvändningen tilltagit så har både försäljning och marknadsföring över Internet ökat dramatiskt under de senare åren.

Problematiken med nedladdning av demoversioner av olika programvara samt ineffektiviteten med att skicka cd-skivor innebär att program 

i framtiden förväntas demonstreras online snarare än genom installation på den egna datorn. Flera av Bolagets kunder har noterat en stadig 

minskning av nedladdning av deras demoversioner, detta trots att antalet besökare på hemsidorna ökar.

Fotnoter: 

1. Källa – Software Top100 

2. Siffran anger bolagets placering i topplistan över alla mjukvaruföretag, som ej tar hänsyn till andel av intäkter från mjukvara eller målgrupp för Bolaget. 

3. Analyst Perspectives, The Global Software as a Service Market, dec 2007

http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/list.php?page=1
http://www.softwaretop100.org/
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Ledningen för Runaware uppskattar att de viktigaste marknadstrenderna utgörs av följande:

Programvara kommer i ökande grad att demonstreras online ■

Internetanvändning ökar ständigt ■

Programvara kommer i framtiden att hyras och användas online istället för att köpas ■

IT-säkerhet blir viktigare, varför nedladdning på hårddisk troligtvis kommer att undvikas framgent ■

Plagiering av programvara blir allt mer förekommande ■

Betalningar över Internet görs mer frekvent och med ökad säkerhet ■

Software as a Service (SaaS)

SaaS bygger på att möjliggöra för användare att hyra applikationer och använda dessa direkt on-line med full funktionalitet. Tidigare gick tjänsten 

under namnet ASP (Application Service Provider). 

Undersökningar2 utförda av THINKstrategies och Cutter Consortium för internet.com under de senaste tre åren har påvisat alltmer ökande intresse, 

acceptans och införande av SaaS av företagsanvändare. I den senaste undersökningen fann man att en tredjedel av de svarande redan använde 

någon form av SaaS lösning samt ytterligare 37% övervägde SaaS-alternativ. Av de som redan använde SaaS var mer än 90% nöjda och planerade 

att införa ytterligare SaaS-lösningar – samt skulle rekommendera andra att asnvända SaaS. Av de som övervägde SaaS planerade 80% att införa en 

SaaS-lösning under 2008.

Software as a Service har framträtt som ett praktiskt alternativ för företag genom sitt enkla genomförande, åga kostnad och låga underhåll. 

Användningsområdena  för SaaS ökar successivt. Några av de områden där SaaS fått brett genomslag inkluderar kundrelationsprogram (CRM), 

personalhanterig (HR), videokonferenser och lön.

En analys utförd av Analyst Perspectives i december 2007 visar att efterfrågan på SaaS är liknande hos stora koncerner och små- och medelstora 

bolag (SMB) och att marknaden leds av USA, tätt följd av Europa, Asia-Pacific och Australien. 

Några nyckeltal är att SMBs i USA spenderade 3,2 miljarder USD på SaaS, jämfört med de 5,3 miljarder USD samma grupp lade på paketerad 

mjukvara. Analysföretaget gör uppskattningen att mer än 55 procent av de nordamerikanska företagen kommer att använda minst en SaaS-

lösning vid 2008 års utgång, med Europa som tvåa på mer än 40 procent. 

SaaS innebär även ett betydligt mer kostnadseffektivt alternativ för företag än de applikationer som erbjudits historiskt. År 2011 uppskattas SaaS 

stå för 25 procent för all programvarukonsumtion över Internet, idag är enligt Bolaget motsvarande siffra fem procent.

För Runaware är Software as a Service ett affärsområde på stark frammarsch. Under tredje kvartalet 2008 slöt Bolaget en genombrottorder 

gällande SaaS med en av världens största bolag. Avtalet, som löper över 5 år, är värt drygt 1,1 miljoner dollar (US). 

Fotnot:  

1. Källa: It-Management
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1999  Runaware grundas

2000  Kontor öppnas i Nordamerika i Ottawa, Canada

2001  Samarbetsavtal med Citrix tecknas 
  Runaware byter över till Citrix teknik/miljö

2002  Första avtalet med Sage tecknas 
  Nytt avtal med Citrix tecknas

2003  Första avtalen med Microsoft och FrontPage tecknas 

2004  Lansering av ny ”applikation” till TestDrive (HotSpot) 
  Avtalet med Sage utökas

2005  Första avtalet med Intuit tecknas 
  Runaware ändrar fokus mot lösningar för onlinemarknadsföring

2006  Marcus Hamberg tillträder som VD 
  Avtal för Microsoft Office 2003 samt beta Office 2007 tecknas 
  Huvudkontor i Fort Lauderdale, USA öppnas 
  Intuit utökar samarbetsavtalet med Runaware  
  Kontoret i Göteborg utökas 
  Förstärkning av datahallar

2007  Marcus Hamberg tillträder som styrelseordförande, Tim Keyes blir CEO  
  Andy Poulter tillträder som CTO 
  Runaware startar ett utvecklingskontor i Indien 
  Runaware medverkar vid lanseringen av Microsoft Office 2007 
  Avtalet med Sage utökas 
  Ett europeiskt försäljningsteam tillsätts 
  Lansering av ny marknadsföring och ”branding” för Bolaget

2008  Runaware listas på AktieTorget 
  Runaware får genombrottsorder på SaaS-lösning för Fortune 100-bolag 
  Thomas Blitz tillträder som styrelseledamot 
  Mamut lanserar TestDrive med över 200% ökning av leads som resultat 
  Samarbetet med Miscrosoft utvecklas med nya produkter, såsom  
  MS Mappoint och MS Public Sector

HISTORIK
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översikt

Runaware erbjuder programvarubolag kompletta lösningar för 
demonstration och försäljning av programvara över Internet, med 
teknikplattformen TestDrive som bas. Bolaget grundades 1999 och är 
idag marknadsledare vad gäller teknik inom sin nisch.

Under kommande år förväntas marknaden för online demonstration 
och marknadsföring av programvara via Internet öka kraftigt i och 
med de kostnadsfördelar som uppnås och de positiva effekterna på 
försäljningen. Runaware ligger i framkant vad gäller tekniken och 
Bolaget är väl positionerat för att fortsatt vara en stark aktör på denna 
växande marknad.

Stora multinationella kunder, däribland Microsoft, Sage och Intuit, 
använder idag TestDrive i syfte att demonstrera sin programvara och 
därmed effektivisera sina sälj- och marknadsföringsprocesser. Bolagets 
statistik visar att majoriteten av kunderna uppnår en försäljningsökning 
på 10–20 procent genom att använda TestDrive.

För närvarande pågår en uppgradering av TestDrive vilket kommer att 
göra systemet mer skalbart och därmed ge förutsättningar för att kunna 
utvidga kundbasen till tusentals programvarubolag. I en nära framtid 
räknar Bolaget med att kunna realisera sin vision om att TestDrive 
ska bli en global standard för demonstration och marknadsföring av 
programvara över Internet.

Affärsområdet SaaS där Runaware fått sin första genombrottsorder 
under 2008 förväntas växa kraftigt  under de kommande åren. SaaS 
innebär att konsumenter erbjuds möjligheten att hyra applikationer 
och använda dessa direkt online istället för att köpa och ladda ner 
programmet på sin dator. Uppgraderingen av TestDrive innebär att 
Bolaget har den teknik som krävs för att på ett effektivt sätt kunna 
leverera SaaS.

Bolaget har kontor i Göteborg, Fort Lauderdale i Florida, Shewsbury i 
Storbritannien, samt en utvecklingsenhet i Hyderabad, Indien. Dessutom 
har bolaget serverparker (hårdvara) i Sverige, USA och Indien, vilka 
utgör den plattform från vilken såväl TestDrive som SaaS levereras. 
Denna geografiska spridning av plattformen säkerställer att inga 
miljöfaktorer såsom jordbävningar , orkaner, eller andra naturkatastrofer 
som kan orsaka förlust av ström till ett datacenter, skall kunna påverka 
Bolagets förmåga att leverera.  Antalet anställda uppgår per den 
30 september 2008 till 44 personer.  Den finansiella utvecklingen 
presenteras till höger.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Affärsidé

Runaware erbjuder kompletta lösningar för 

marknadsföring och försäljning av dataprogram över 

Internet, med teknikplattformen TestDrive som bas.

Vision

Runawares vision är att göra TestDrive till en 

global standard i programvarubolags sälj- och 

marknadsföringsprocess. 

Strategi 

Bolaget befinner sig på en stor och växande 

marknad med draghjälp från en ökad efterfrågan av 

marknadsföring av programvara via Internet. Efter 

att ha befunnit sig i en utvecklingsfas har produkten 

nu lanserats och används av ett antal av världens 

största IT-bolag. Nästa steg i Bolagets utveckling är 

att realisera planen att göra TestDrive till en global 

standard.
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Produkt & Verksamhetsområden

Bolagets produkt- och tjänsteutbud kan grovt delas in i två områden.

 1. Runawares flaggskeppsprodukt, TestDrive. TestDrive har revolutionerat onlineförsäljning och -marknadsföring för 
  mjukvarutillverkare.  TestDrive möjliggör för programutvecklare och deras återförsäljare att erbjuda en komplett  
  version av sin programvara on-line utan risk för piratkopiering, oförutsedda kostnader eller komplikationer med  
  nedladdningar och CD.

 2. Runaware  SaaS (Software as a Service) bygger på samma tekniska plattform som TestDrive men riktat sig till ett  
  annat kundsegment och med ett annat användningsområde. Software as a Service kallas på svenska även  
  applikationsuthyrning. Det innebär att kunden använder program, funktioner och systemlösningar som görs  
  tillgänglig av en leverantör, Runaware, via Internet, istället för att köpa ett system eller systemlösningar som kräver  
  installation i deras egen IT-miljö.

Följande avsnitt är ämnat att beskriva affärsområdena mer ingående.

TestDrive 

TestDrive kan användas fristående, men tillsammans med självstyrda handledningar och guidade funktionsturer levererar TestDrive 
den bästa användarupplevelsen och generar ”leads” (information om en potentiell kund, såsom namn, kontaktinformation och 
företagstyp) av högsta kvalitet med klart förbättrad Time To Market jämfört med andra leadgeneratorer. 

ORGANISATION

Runaware AB

100%
Runaware Nordic AB

Göteborg, Sverige
9 anställda

100%
Runaware Inc.

Ft. Lauderdale, USA
10 anställda

100%
Runaware 

Software Ltd.
Hyderabad, Indien

25 anställda
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Runaware erbjuder programvarubolag framtidens sätt att marknadsföra sina produkter genom att ge användarna möjligheten 
att testköra säkra, fullskaliga versioner av mjukvaran gratis online. Var som helst, när som helst, utan att några cd-skivor, 
nerladdningar eller installationer behövs.  Utöver demonstrationer erbjuder Runaware intelligens och mätbara resultat som 
genererar ökad försäljning och ett mervärde för kunden.

Genom TestDrive görs programvara tillgänglig med full funktionalitet över Internet. Den skalbara teknologin tillåter tusentals 
användare att samtidigt koppla upp sig i TestDrive och utvärdera applikationer. Programvaran kör som om den var installerad på 
prospektets egen dator. Sviter eller tilläggsprogram kan demonstreras on-line i TestDrive, vilket visar upp samarbetet mellan flera 
program och effektivt merförsäljer på prospektet. Länkar till CRM och säljprocesser kan sättas upp vilket hjälper till att snabba upp 
säljcykeln för Runawares kunder.

TestDrive skräddarsys efter Runawares kunders behov och presenteras i enlighet med deras  varumärke och grafiska profil.  
Användaren får en exakt kopia av den ”riktiga” applikationen levererad i ett webbläsarfönster.  TestDrive har stöd för flera språk 
och kan därmed anpassas till olika marknader och språkgrupper.

Med färre företag och individer som har viljan eller möjlighet att ladda ner mjukvara, som följd av oro kring datasäkerhet , 
tightare användarpolicys och hårdare styrning av nätverk, håller Runaware TestDrive på att bli ett essentiellt marknadsförings- och 
säljverktyg för alla programvaruföretag med seriösa tillväxtambitioner.

Uppdelning av TestDrive på kundsegment

TestDrive finns idag i två versioner. Dessa baseras på kundens storlek, samt i viss mån på vilken typ av program som tillverkas.

 1. TestDrive SME (små och medelstora bolag) – En version av plattformen som huvudsakligen inriktar sig mot mindre  
  programvarubolag samt uteslutande mot enklare former av s.k. ”desktop” program, d.v.s. program som är  
  utformade för att användas på en enda dator, PC, och utan inslag av serverkommunikation. 

  Plattformen är, relativt TestDrive Corporate, i hög grad automatiserad. Kunden utför mer av arbetet på egen  
  hand och anpassningsmöjligheterna är begränsade. TestDrive SME är för närvarande i pilotfas där plattformen  
  utvärderas och vidareutvecklas.

  TestDrive SME har en betydande roll i Bolagets framtida tillväxt eftersom den innebär att Bolaget kan expandera  
  verksamheten och därmed erbjuda TestDrive till tusentals programvarubolag i världen.  

 2. Testdrive Corporate – En TestDrive för stora till mycket stora programvarubolag där lösningen i mycket hög grad  
  skräddarsys och anpassas till kundens specifika behov. TestDrive Corporate lämpar sig, förutom för enskilda desktop  
  program, även för mer komplicerade typer av program, så kallade ”client/server” lösningar. Plattformen är också  
  mycket lämpad för att demonstrera komplexa miljöer där man vill förevisa hur ett flertal olika program samverkar och  
  integrerar med varandra. 

TestDrive accelererar beslutscykler, snabbar upp utvärderingsprocessen och sparar tid för såväl köpare som säljare. Plattformen 
lämpar sig för och används av såväl tillverkare som riktar sig mot SMB-sektorn som specialiserade mjukvarutillverkare.

TestDrive Corporate är i full produktion och används av några av världens största programvarubolag för att demonstrera sina 
lösningar, överskrida geografiska och internationella gränser och bredda sin marknad och säljpotential.

Kundnytta och komponenter i TestDrive

Förutom själva kärnan i systemet, onlinedemonstrationen, levereras TestDrive med ett antal kringliggande system och tjänster som 
drastiskt ökar värdet för kunden. Några av dessa kringtjänster är inkluderade i kärnerbjudandet medan andra är tillval för vilken 
kunden får betala extra.

Kundprofilering och identifiering av potentiella kunder (Lead Capture)

En central del i TestDrive är Lead Capture, ett registreringssystem som identifierar potentiella slutkunder. Användaren ombeds 
lämna kontaktuppgifter och besvara frågor angående verksamhet och behov. 



23

Har programvaruBolaget flera applikationer i TestDrive kan registreringssystemet, utifrån de förutsättningar som angivits, 
automatiskt leda användaren till förslag på program som kan vara lämpliga. På detta sätt får programvaruBolaget kännedom 
om vilka som är intresserade av produkten och varför. När de potentiella kunderna har identifierats skickas information till 
programutvecklarens försäljningsavdelning genom e-mail, sms eller direkt till affärssystemet. 

Presentation & Guidade turer

För att på bästa sätt presentera applikationen för användaren kan den presenteras med förinlagd data, till exempel ett 
kundregister i ett CRM-program eller mätdata i ett analysprogram. 

För att ytterligare öka marknadsföringsvärdet av TestDrive kan Runaware utveckla specialdesignade guider vilka beskriver hur 
programmet fungerar och demonstrerar nya funktioner. Guiderna designas efter kundens önskemål och bidrar till att styra 
slutkonsumenterna mot de mest attraktiva delarna av applikationen.

Runaware TestDrive medför följande fördelar för  programvarubolag

Ökar försäljningen–Bolagets statistik visar att merparten av kunderna uppnått mellan 10–40 procent försäljningsökning ■

Identifierar och levererar information om potentiella kunder direkt till försäljningsavdelningen  ■

Ger värdefull information rörande kundernas köpbeteende och intresse ■

Förbättrar upplevelsen och underlättar för kunden genom guidade turer i TestDrive ■

Ger förbättrad varumärkesexponering ■

Medger kostnadseffektiv marknadsföring och demonstration av programvara online ■

Förkortar försäljningscykeln genom att erbjuda direkt demonstration av programvara ■

Reducerar riskerna för piratkopiering ■

Minskar kostnader och komplikationer vid nedladdningar av demo-versioner eller användande av cd-skivor ■

Utvecklingsarbete av TestDrive

TestDrive-plattformen är under ständig utveckling för att hålla sig i framkant och löpande dra nytta av de teknikförbättringar som 
lanseras. Runawares utvecklingscenter i Hyderabad, Indien arbetar idag med att förbättra nuvarande lösning, skapa ytterligare 
insticksmoduler för merförsäljning på existerande kunder samt färdigställa den automatiserade lösning som gör att TestDrive SME 
kan lämna pilotfasen och gå in i full produktion. 

Nedan presenteras ett exempel på insticksmodul och ett på produktförbättring,  som båda ligger i slutfasen av sin utveckling.

TestDrive Insight

TestDrive INSIGHT är en demoinspelningstjänst som använder Runawares DRA(Demo Recording Analysis)-teknik. Runawares 
kunder kan därmed spela in sina besökares demos för att senare spela upp dem via TestDrive INSIGHT webbportal.  För första 
gången kan ISVs nu spela in demos och utforska användarbeteenden utan att behöva dedicera personal eller fysiskt flytta de 
medverkande.

Genom användandet av TestDrives kundprofilering och leadgenereringssystem kan kunden sätta kriterier som skall uppfyllas för 
att en demo skall spelas in. Detta säkerställer att endast demos från de mest värdefulla prospekten spelas in, vilken innebär att 
man inte behöver vada igenom tusentals inspelningar för att finna de mest värdefulla. Kriterier kan sättas baserat på värden såsom 
användarens system, webbläsare, geografisk placering eller svar på de frågor som ställs i leadgeneringsprocessen.

Kunden har full tillgång till Runawares webbportal som möjliggör analys av inspelningarna online, med full kontroll över 
inspelningen. En kraftfull sökkomponent hjälper användaren att hitta en specifik demoinspelning och se om den redan analyserats. 
Kunden kan också ladda ner inspelningen för att ha den lokalt och analysera den vid senare tillfälle.

TestDrive Insight lanseras i Q4 2008.
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Automatisering

Automatiseringen av TestDrive innebär att programvarubolag enkelt kan installera applikationen via Runawares servrar med 
begränsad support från Runaware. Automatiseringen kommer att innebära kraftigt reducerade kostnader för Runaware och en 
betydligt lägre prisbild för programvarutillverkaren. Detta möjliggör för mindre programvarubolag att utnyttja TestDrive och på 
så vis förbättra sin sälj- och marknadsföringsprocess. Vidare innebär automatiseringen att Runaware frigör mantimmar som i 
framtiden istället kan fokusera på merförsäljning snarare än stöd för befintliga kunder. Kombinationen av lägre kostnader samt en 
ökad kundbas bör ha positiva effekter på Runawares tillväxt och lönsamhet.

Projektet befinner sig i pilotfas och beräknas lanseras i början av 2009.

Runaware SaaS

SaaS är en modell som bygger på att konsumenter erbjuds möjligheten att hyra applikationer och använda dessa direkt online med 
full funktionalitet. Kunderna betalar alltså inte för att äga applikationen utan för användandet.  Runaware har den teknik som 
krävs för att fullt ut kunna utnyttja den potential som SaaS erbjuder.  

Kundsegmentet för Runaware SaaS är å ena sidan Runawares traditionella kunder, programvarutillverkarna, som genom SaaS 
har funnit ett nytt sätt att ta betalt för sina program, men också en för Runaware ny kundgrupp – företag och koncerner utan 
koppling till programvaruindustrin. 

Förutom ”vanlig” programuthyrning har Runaware tagit fram ett koncept för att hjälpa företag och koncerner  med hårda 
regelverk kring internetanvändning att ändå kunna dra nytta av de enormt utökade kommunikationsmöjligheterna och 
kostnadsbesparingarna som användandet av internetbaserade konferenssystem innebär.

Fördelar för programvarubolag

Garanterad intäktsström från hyreskontrakt på kort och lång sikt.  ■

Distributionskostnader och försäljningscykler reduceras ■

Uppgraderingar kan ske centralt och kostnadseffektivt ■

Piratkopiering reduceras kraftigt  ■

Reducerade kostnader för support ■

Fördelar för övriga kunder

Enkla och kostnadseffektiva installationer och uppgraderingar, som dessutom utförs centralt ■

Användare får alltid tillgång till den senaste versionen av programvaran ■

Användaren får omedelbart tillgång till programmet efter ”köp” ■

Central back-up ■

Tillgång till samma system och data oavsett från var kunden loggar in ■

Intjäningsmodell för TestDrive:

Tabellen nedan beskriver intäktsflödet för en typisk affär för Runaware. Kostnader för Runaware utgörs av en rörlig del i form av 
nedlagda mantimmar samt fasta kostnader för datacenter och hårdvara. 

Startintäkt 5 000 USD per applikation, engångsavgift,

Koppling för Lead Capture 1 500 USD per koppling, engångsavgift,

Underhåll 500 USD/månad och koppling

Hostingavgift 1 500 USD/månad och applikation

Totala Intäkter på ett år 30 500 USD
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Nyckelkunder

Microsoft

Microsoft är världens största tillverkare av programvara med 
över 71 000 anställda globalt. Bolaget har funnits sedan 
1975 och omsatte på årsbasis per den 30 juni 2006 drygt 44 
miljarder

USD. Microsoft erbjuder utveckling, licensiering och support 
för ett stort antal programvaror. I utbudet finns bland annat 
operativsystemet Windows, Microsoft Office 2007-systemet, 
MSN och spelkonsolen Xbox med flera.

Historik & Nuläge:

Runaware har arbetat med Microsoft for att presentera ett 
ständigt ökande urval av företagets produkter i TestDrive 
sedan 2003. I början av 2006 valde Microsoft att samarbeta 
mycket tätt med Runaware inför lanseringen av Office 2007-
systemet. Bolaget beslöt att först lansera den publika betan, 
Beta2, av programvaran via TestDrive, något som rönte mycket 
uppmärksamhet.

Detta möjliggjorde, förutom det stora intresset och exponering 
av programvaran mot potentiella kundgrupper, att det ännu 
ej färdigtestade systemet utsattes för stor användarbelastning. 
Detta resulterade i att värdefull återföring kunde ske angående 
delar med förbättringsbehov.

Vid det slutliga produktsläppet var TestDrive en central del i 
lanseringen av Microsoft Office 2007-systemet. En direktlänk 
till TestDrive fanns vid flera tillfällen centralt placerad på 
förstasidan av Microsoft.com.

Under 2008 har samarbetet med Microsoft utvecklats i 
flera steg och med flera produkter. Under året har TestDrive 
lanserats för MapPoint 2009, Microsofts kart- och GPS-produkt. 
Dessutom har en stor satsning gjorts på TestDrive för Microsoft 
Public Sector, en Sharepointbaserad client/server lösning riktad 
mot skolväsendet. TestDrive för MS Public Sector finns idag 
förutom i USA på 7 olika språk, bland annat Japanska.

Framtid:

Runaware och Microsoft har ett samarbete under ständig 
utveckling. Företaget har en mängd produkter i sitt utbud som 
lämpar sig väl för TestDrive. För närvarade pågår arbetet med 
att kunna demonstrera ytterligare produkter.

Sage Software

Sage är en av de globala marknadsledarna inom affärssystem 
och CRM. Sage har cirka 13 400 anställda och omsatte år 2006 
935,6 GBP.

Historik & Nuläge:

Runaware har haft Sage US som kund sedan 2002 och 
presenterar en stor del av företagets produktkatalog i TestDrive. 
Under 2007 inleddes ett samarbete även med Sage UK, 
där Runaware i en pilotfas demonstrerade 5 av företagets 
produkter. Under 2008 har samarbetet med SageUK utvecklats 
förbi pilotfasen och ett flertal nya produkter har lagts till i 
TestDrive. 

Framtid:

Runaware och Sage US har ett långt samarbete bakom sig och 
även en bevisad positiv avkastning. Sage ”prenumererar” på 
uppdateringar av alla sina produkter i TestDrive på årsbasis. 
Denna goda relation har under 2008 utökats till att även 
gälla Sage UK, där allt fler av Bolagets produkter tillkommer i 
TestDrive. I övrigt har Bolaget även avdelningar i en rad andra 
länder, alla med egna versioner av programvaran, väl lämpade 
för att förenas i företagets TestDrive utbud.

Intuit

Intuit är världens största företag inom administrativ mjukvara 
(Affärssystem, CRM och accounting). Företaget grundades 
1983 och har idag cirka 8 000 anställda. Omsättningen för 
2007 (räkenskapsår avslutat 31/8 2007) var 2,67 miljarder USD.

Historik & Nuläge:

Runaware och Intuit påbörjade sitt samarbete 2005. En stor del 
av företagets produktkatalog förevisas i TestDrive. 

Framtid:

Runaware och Intuit har en god relation och en bevisat positiv 
avkastning. Nyligen avslutades ett uppgraderingsarbete till 
nästa års versioner. Bolaget har även avdelningar i en rad andra 
länder, alla med egna versioner av programvaran, väl lämpade 
för att förenas i företagets TestDrive-utbud.

Mamut

Mamut är en ledande leverantör av administrativa 
programlösningar samt Internetbaserade tjänster till små och 
medelstora företag i Europa Mer än 400 000 kunder i Europa 
förenklar vardagen med lösningar från Mamut. 

Historik och nuläge

Runaware och Mamut påbörjade sitt samarbete i november 
2007, initialt med företagets Storbritannien-division. Under 
2008 uppnådde Mamut UK med hjälp av TestDrive den smått 
fantastiska ökningen på 200% av antal inkommande leads. 
Framgångssagan för Mamut med Runaware TestDrive kan läsas 
i en case-study som finns här. 
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Framtid

Mamut och Runware har en god relation och bevisad positiv avkastning. Det finns långt gångna planer för lansering av Mamuts 
nya produkter på alla de marknader företaget finns representerat. Bolaget bedömer utvecklingsmöjligheterna av affären som 
mycket goda.

MYOB (Mind Your Own Business)

MYOB är en av de globala marknadsledarna inom finansmjukvara (affärssystem och accounting). Grundat 1991 i Australien 
verkade MYOB ursprungligen i Asia-Pacificregionen. Företaget utvecklade sin verksamhet till att även täcka Europa och 
Nordamerika 1996. I Storbritannien innehar MYOB en position inom top 3 av de största mjukvarutillverkarna i sitt segment, och i 
Australien är Bolaget störst. År 2006 omsatte MYOB  182 miljoner AUD.

Historik & Nuläge:

MYOB UK blev kund hos Runaware 2007. I september lanserades 5 av företagets produkter i TestDrive. Under 2008 blev MYOB 
UK uppköpta av Mamut, en annan av Runawares nyckelkunder.

Framtid:

MYOB har en produktkatalog som i sin helhet är väl lämpad för demonstration i TestDrive. Då varje geografiskt område har sina 
egna versioner av programmen bedöms utvecklings-möjligheterna i denna affär som stora.

STR

STR är ett Italienskt bolag som producerar arkitekt- och analysmjukvara.

Historik och Nuläge:

STR blev kund till Runaware i början av 2008. Bolaget har valt att rikta hela sin online-marknadsföring mot att driva sina prospekt 
till TestDrive och uppnår strålande resultat.

Framtid:

Bolaget har ytterligare produkter i sin portfölj som väl lämpar sig för TestDrive. Runaware betecknar affärens utvecklingsmöjligheter 
som mycket goda.

Fortune 100 – Bolag (anonymt)

Runawares första SaaS-avtal skrevs med ett Nordamerikanskt bolag som tillhör världens absolut största företag. Avtalet, som 
är värt drygt 1,1 miljoner dollar och löper på 5 år, gäller Runawares Webbkonferensportal. Utvecklingsmöjligheterna under 
avtalstidens gång bedöms av Bolaget som mycket goda.

Konkurrens

Huvudparten av Runawares konkurrens ligger i de mer traditionella marknadsföringslösningarna för programvara, såsom 
nedladdningar, Demo-cds och andra mer traditionella metoder. Därtill kommer ett par ”hemmasnickrade” lösningar.

Dock finns ytterligare ett par företag som rör sig i kringområdena runt Runawares erbjudande. Bland dessa kan nämnas 
Floridabaserade Acxess och Texasbaserade Surgient.
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Detta avsnitt innehåller en finansiell presentation av Runaware under perioden 2005-2007 bestående av Koncernens 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag. Nedanstående sammandrag bör läsas tillsammans med det 
direkt påföljande avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen i sammandrag” samt Bolagets reviderade räkenskaper 
med tillhörande noter vilka återfinns under avsnitt “Räkenskaper 2005-2007”. 
 

Koncernens resultaträkning i sammandrag, TSEK 2007 2006 2005

Nettoomsättning 19 666 17 027 7 660

Övriga rörelseintäkter - 143 -

19 666 17 170 7 660

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -10 073 -10 862 -8 088

Personalkostnader -10 909 -11 090 -8 644

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 842 -1 710 -413

Övriga rörelsekostnader -17 -569 -

Kostnader för data drift -753

Summa rörelsens kostnader -23 841 -24 231 -17 898

Rörelseresultat -4 175 -7 061 -10 238

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 148 7 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -169 -87 -550

Resultat efter finansiella poster -21 -80 -541

Resultat före skatt -4 196 -7 141 -10 779

Skatt på årets resultat - - -

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

Resultat per aktie,SEK -0,14 -0,25 -0,52

Koncernens balansräkning i sammandrag, TSEK 2007 2006 2005

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital - 915 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 479 1 056 1 015

Licensrättigheter 502 792 982

7 981 1 848 1 997

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 711 4 023 927

Summa anläggningstillgångar 10 692 5 871 2 924

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 089 2 747 1 257

Aktuella skattefordringar 365 83 83

Övriga kortfristiga fordringar 39 292 646

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 299 404 361

4 792 3 526 2 347

Kassa och bank 1 302 3 063 3 847

Summa omsättningstillgångar 6 094 6 589 6 194

Summa tillgångar 16 786 13 375 9 118

FINANSIEll UTVECKlING I  SAMMANDRAG
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Eget Kapital och Skulder 2007 2006 2005

Eget kapital

Bundet eget kaptital

Aktiekapital 15 795 13 578 20 800

Bundna reserver 4 889 9 797 7 405

20 684 23 375 28 205

Fritt eget kapital

Fria reserver -6 086 -7 634 -12 930

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

-10 282 -14 775 -23 709

Summa eget kapital 10 402 8 600 4 496

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 414 605 2 584

Övriga kortfristiga skulder 3 352 2 342 302

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 618 1 828 1 736

Summa kortfristiga skulder 6 384 4 775 4 622

Summa eget kapital och skulder 16 786 13 375 9 118

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag TSEK 2007 2006 2005

Kassaflöde från den löpnade verksamheten före förändring av rörelsekaptial -2 090 -4 932 -10 895

Förändring rörelsekapital -590 - 2 983 8 635

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 680 -7 915 -2 260

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 915 -4 891 -2 993

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -10 595 -12 806 - 5 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 859 12 082 8 161

Årets kassaflöde -1 736 -724 2 908

likvida medel vid årets början 3 063 3 847 836

Kursdifferenser i likvida medel -25 -60 103

likvida medel vid årets slut 1 302 3 063 3 847
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Nyckeltal 2007 2006 2005

Antal aktier vid periodens slut i tusental 30 690 26 382 20 800

Genomsnittligt antal aktier under perioden i tusental 29 709 25 540 101 005

Nettoomsättning, TSEK 19 666 17 027 7 660

Resultat efter finansiella poster , TSEK -4 169 -7 141 -10 779

Eget kapital per aktie, SEK 0,34 0,31 0,22

Utdelning per aktie, SEK - - -

Rörelsemarginal, %, EBIT-marginal neg neg neg

Vinstmarginal,% neg neg neg

Räntabilitet på operativ kapital, % neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg

Eget kapital, TSEK 10 402 8 600 4 496

Avkastning på eget kapital % neg neg neg

Soliditet ,% 62,0% 64,3% 49,3%

Skuldsättningsgrad,% 61,4% 55,5% 102,8%

Medelantal anställda (antal) 28 16 11

Nettoomsättning per anställd, TSEK 702 1064 696

Eget kapital per aktie, SEK 0,34 0,31 0,22

Investeringar, immateriella anläggningstillgångar, TSEK 6 133 -149 1 950

Investeringar, materiella anläggningstillgångar, TSEK -1 312 3 096 637

Definitioner av nyckeltal

Marginaler och Räntabilitet

Rörelsemarginal, Ebit-marginal  Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättning 
Vinstmarginal  Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning 
Räntabilitet på operativ kapital Periodens rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativ kapital 
Räntabilitet på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Kapitalstruktur

Eget kapital Redovisat eget kapital 
Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat med eget kapital

övrigt

Medelantalet anställda Snittvärde av antal vid periodens början och antal anställda vid periodens slut 
Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda

Data per aktie

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med antal aktier på balansdagen 
Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen 
Utdelning per aktie Årets utdelning dividerat med antal aktier på balansdagen
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jämförelse mellan räkenskapsåren 2007 och 2006

Intäkter

Koncernens nettoomsättning ökade 2007 till 19,7 MSEK jämfört med 17,0 MSEK för 2006. Bolagets intäkter består av 
hostingavgifter och projektintäkter. Hostingavgifter faktureras månatligen och löper vanligen på avtal över minst 12 månader. 
Andelen hostingavtal som förnyas ligger över 90 procent. Projektintäkter avser intäkter som avser ett installationsprojekt, dvs. en 
intäkt av engångskaraktör. Under 2006 fördelades Bolagets intäkter ganska jämt mellan hostingavgifter och projektintäkter att 
jämföra med 2007 då andelen projektintäkter föll till lite drygt 30 procent och andelen hostingavgifter steg till ca 70 procent. 

Kostnader

Rörelsens kostnader under 2007 uppgick till 23,8 MSEK, en marginell minskning jämfört med 2006 då rörelsens kostnader uppgick 
till 24,2 MSEK. De största kostnadsposterna är personal samt inhyrda konsulter.

Resultat

Redovisat resultat 2007 uppgick till -4,2 MSEK jämfört med -7,1 MSEK för 2006. 

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 2007 till -1,7 MSEK jämfört med -0,7 MSEK för 2006. Per den 31 december 
2007 uppgick Bolagets likvida medel 1,3 MSEK jämfört med 3,0 MSEK per den 31 december 2006. År 2007 investerades 7,1 
MSEK i egenutveckling att jämföra med 0,7 MSEK 2006. Övriga investeringar 2007 uppgick till 0,8 MSEK varav 0,7 MSEK 
avsåg materiella tillgångar. Både under 2006 och 2007 finansierades bolagets affärsplan främst genom riktade nyemissioner. 
Kortfristiga finansieringsbehov som inte har kunnat tillgodoses genom nyemissioner eller inlåning från extern part har hanterats 
genom inlåning från bolagets huvudägare. Sådan inlåning har sedan kvittats mot aktier i kommande emissionstillfälle. Detta 
tillvägagångssätt fortsätter under 2008 medan bolagets behov av extern finansiering av flera skäl bedöms klinga av i snabb takt 
under 2009. För det första kommer vi att färdigställa vår nya plattform vilket innebär att investeringar reduceras snabbt. För det 
andra så flyttas successivt vår teknikpersonal till Indien vilket ger kostnadsbesparing. För det tredje så har vi dessutom antagit 
tillväxt i bolagets intäkter.

Medarbetare

Medeltalet anställda under 2007 var 28 personer att jämföra med 16 personer för 2006, vilket skall ses mot bakgrund av Bolagets 
internationella expansion.

jämförelse mellan räkenskapsåren 2006 och 2005

Intäkter

Koncernens nettoomsättning ökade 2006 till 17 MSEK jämfört med 7,7 MSEK för 2006. Bolagets intäkter består av hostingavgifter 
och projektintäkter. Hostingavgifter faktureras månatligen och löper vanligen på avtal över minst 12 månader. Andelen 
hostingavtal som förnyas ligger över 90 procent. Projektintäkter avser normalt intäkter som avser ett installationsprojekt, dvs 
en intäkt av engångskaraktör. Under både 2005 och 2006 fördelades Bolagets intäkter ganska jämt mellan hostingavgifter och 
projektintäkter.

KOMMENTARER TIll DEN FINANSIEllA 
UTVECKlINGEN I  SAMMANDRAG
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Kostnader

Rörelsens kostnader under 2006 uppgick till 24,2 MSEK, jämfört med 17,9 MSEK för 2005. De största kostnadsposterna är personal 
samt inhyrda konsulter.

Resultat

Redovisat resultat 2006 uppgick till -7,1 MSEK jämfört med -10,8 MSEK för 2005. 

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 2006 till -0,7 MSEK jämfört med 2,9 MSEK för 2005. Per den 31 december 
2006 uppgick Bolagets likvida medel 3,0 MSEK jämfört med 3,8 MSEK per den 31 december 2005. Under 2005 investerades 1,0 
MSEK i egenutveckling att jämföra med 0,7 MSEK 2006. Övriga investeringar 2006 uppgick till 4,2 MSEK varav 3,2 MSEK avsåg 
materiella tillgångar. Övriga investeringar 2005 uppgick till 2,0 MSEK varav 0,9 avsåg materiella tillgångar. Både under 2005 och 
2006 finansierades bolagets affärsplan främst genom riktade nyemissioner. Kortfristiga finansieringsbehov som inte har kunnat 
tillgodoses genom nyemissioner  eller inlåning från extern part har hanterats genom inlåning från bolagets huvudägare.

Medarbetare

Medeltalet anställda under 2006 var 16 personer att jämföra med 11 personer för 2005, vilket skall ses mot bakgrund av Bolagets 
internationella expansion.

Finansiell ställning 

Bolagets disponibla likvida medel uppgick till 0,02 MSEK per den 30 september 2008 att jämföra med 1,3 MSEK vis motsvarande 
tidpunkt förra året. Per den 30 september 2008 uppgick räntebärande skulder till 6,0 (2,2) MSEK. Per den 30 september 2008 
uppgick koncernens egna kapital till 14,2 (12,3) MSEK och soliditeten till 56 (71,9) procent. Se även tabellen nedan ”Eget kapital 
och skuldsättning” per den 30 september 2008. Den egenutvecklade nya plattformen, som fortsatt är under utveckling, är per den 
30 september 2008 bokförd som en immateriell tillgång till ett värde av  18,0(6,7) MSEK. Utvecklingskostnader som balanserats 
skrivs av linjärt över fem år med början från driftsättning vilken är planerad till det andra kvartalet 2009. Bolagets verksamhet under 
2007 och 2008 har finansieras via nyemissioner om totalt 22,5 MSEK samt inlåning om 3,9 MSEK.Investeringar i egenutveckling 
under 2008 beräknas uppgå till 11 MSEK och finansierades genom den nyemission som skedde i samband med marknadsnoteringen 
av Bolagets aktie i februari 2008. Investeringar i egenutveckling under 2009 beräknas uppgå till 5 MSEK och kommer att finansieras 
genom föreliggande nyemission.

Eget kapital och skuldsättning

Nedan redovisas Bolagets egna kapital och skuldsättning per den 30 september 2007 och 30 september 2008.

2007-09-30 2008-09-30

Eget Kapital

Aktiekapital 15 22 17 745

Bundna reserver 6 778      4 889

Fria reserver -  8 154           -6 901

Årets förlust -  1 486           -1 518

Summa eget kapital 12 260          14 215

Skulder

Leverantörsskulder 1 146      1 056

Övriga kortfristiga skulder 2 180      7 779

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 467      2 348

Summa skulder 4 793    11 183

Summa eget kapital och skulder 17 053    25 398
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Finansiering och rörelsekapital

Bolagets tidigare finansieringsplan grundades på att utöver kapital genererat från rörelsen, de under 2007 och 2008 
genomförda emissionerna samt utestående optionsprogram skulle tillföra Bolaget erforderligt kapital fram till tidpunkten för 
kassaflödespositivitet. Bolagets teckningsoptionsprogram löpte ut i februari 2008 och berättigade innehavarna att teckna totalt 
5 649 037 aktier till en kurs på 1,50 kr per aktie, motsvarande ett kapitalbelopp om ca 8,5 MSEK. På grund av det rådande kärva 
börsklimatet som också drabbat Runawareaktien var det inte möjligt att fullfölja personaloptions-programmet på befintliga villkor, 
med den följden att kapital från optionsprogrammet inte erhölls som planerat. 

Runaware står inför en uppväxling av verksamheten och därför så har Bolagets styrelse beslutat att nyttja det 
emissionsbemyndigande som gavs av bolagsstämman den 29 maj 2008 och genomföra en företrädesemission. Emissionen 
kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas 
dels till amortering av skulder och dels till att finansiera Bolagets kvarvarande utveckling av den nya plattformen. Vid full teckning 
av emissionen genom aktieägarnas företrädesrätt kommer bolagets skulder att amorteras med ca 4,6 Mkr. Amortering sker 
genom kvittning av skulder mot aktier, dvs ingen del av inkommen likvid i emissionen går till skuldamortering. Resterande del av 
emissionslikviden är öronmärkt för att slutföra utvecklingen av bolagets nya tekniska plattform.

Det är styrelsens uppfattning att företrädesemissionen är tillräckligt stor för att täcka Bolagets kapitalbehov till dess att en 
kassaflödespositiv situation nås vilket antas ske under det andra kvartalet 2009. Givet att föreliggande företrädesemission 
fulltecknas så är bolagets rörelsekapital tillräckligt för att nå dit. På intäktssidan så är den finansiella planen för det första halvåret 
2009 till ca 80 procent baserad på redan kontrakterade affärer. Ca 20 procent av intäkterna är baserade på att affärer i pipeline 
stänger under det fjärde kvartalet 2008 eller under det första kvartalet 2009. På kostnadssidan antas att vår teknikpersonal 
successivt flyttas till Indien vilket ger kostnadsbesparingar. Vi planerar att slutföra utvecklingen av den nya plattformen under det 
andra kvartalet 2009 vilket innebär att bolagets investeringsbehov minskar snabbt.

Bolagets storägare har i föreliggande företrädesemission lämnat muntliga teckningsförbindelser motsvarande 58,7 eller 6,93 MSEK 
av emissionsbeloppet.  I händelse av icke fulltecknad emission blir konsekvensen en senareläggning av Bolagets utvecklingsplan.

Känslighetsanalys

Runaware är verksamt i en internationell bransch. Ca 80 procent av koncernens intäkter är denominerade i USD, ca 10 procent i 
EUR och 10 procent i GBP. Bolagets kostnader är till ca 40 procent denominerade i USD, ca 30 procent i SEK och ca 30 procent i 
INR. Detta leder till en exponering för valutafluktuationer där tex. en förstärkning av den svenska valutan leder både till minskade 
intäkter och ett försämrat rörelseresultat. Runawares rapportvaluta är svenska kronor. Bolagets finanspolicy innehåller i dagsläget 
ingen säkring av valutakurser.

Händelser efter den 31 december 2007

Bolagets orderingång uppgick till 10,4 Mkr varav 6,4 Mkr under Q2. Detta innebar att Bolagets orderingångsmål för kvartalet 
överträffades.

Den första renodlade Software as a Service – lösningen såldes. Kunden är ett Fortune 100-företag och avtalet löper på 5 år. ■

Bolagets intäktsmodell förändras från att vara dominerad av projektintäkter till att framförallt vara dominerad av månatliga   ■
 prenumerationsavgifter, vilket skapar långsiktig förutsägbarhet.

Bolagets kärnaffär, dvs. återkommande prenumerationsavgifter, har växt med 86% jmf. första kvartalet 2007. ■

Runawares nyemission i samband med listning fulltecknades. ■

Runaware listades på Aktietorget. Första dag för handel var 28 februari 2008. ■

Personalens optionsprogram löpte ut. ■

Runaware utökade sin ledning med svensk-amerikanskt toppnamn då Thomas Blitz blev styrelseordförande i Runaware Inc och styrelseledamot   ■
 i Runaware AB.

Runawares försäljningssatsningen rönte framgångar med såväl nya kunder som utökat samarbete med existerande kunder.  ■
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Marcus Hamberg, Född 1968

Styrelseordförande 
Invald: 2007

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 3 002 512 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Styrelseordförande i Runaware AB sedan 2007.

Marcus har stor erfarenhet från småbolagssektorn både som investerare och ledande 
befattningshavare. Han var under 2006 VD i Runaware AB och tillträdde som styrelseordförande 
år 2007. Marcus är även styrelseledarmot i Mangold AB, ett holdingbolag inom finanssektorn 
som bland annat äger Mangold Fondkommission AB som Marcus var med och grundade i början 
av 2000-talet. Dessförinnan arbetade Marcus på OMX, där han bland annat var senior vice 
president och VD för dotterbolaget OM Energy Solutions AB. Marcus har en civilekonomexamen 
från Handelshögskolan i Stockholm.

Kontorsadress: Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

 

Karl Björk, Född 1960

Ledamot / Säljchef Nord- och Centraleuropa, Runaware AB 
Invald: 2007 
Anställd: 2008

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 250 000 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Under åren 2004-2007 var Björk en av nyckelpersonerna inom MicroSystemation AB då detta 
företag etablerade sig som marknadsledare i sin nisch på världsmarknaden. Micro Systemation AB 
lyckades 3 år i rad att fördubbla sin omsättning genom organisk tillväxt.

Björk har i flera olika svenska företag ansvarat för att bygga upp försäljningen i tyskspråkiga 
Europa. Exempelvis under åren 1997-2001 var han verksam inom iD2 Technologies som också 
med Björk som en nyckelperson lyckades med en remarkabelt snabb försäljningsökning. Under 
Karls ledning blev Centraleuropa den viktigaste marknaden för iD2. Karl är Civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm, inriktning marknadsföring

Kontorsadress: Runaware AB, Stockholm office, Cylinderv 12, 131 26 Nacka strand, Sverige

STYRElSE, lEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISORER
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Krister Björklund, Född 1961

Ledamot 
Invald: 2005

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 856 424 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Ledamot i Runaware AB sedan 2005. Krister Björklund är för Styrelseordförande och delägare i 
Passito AB. Tidigare har Krister varit VD i Proventek AB samt VD i Connecta Infrastructure. Från 
1999 till 2001 var Krister medlem i ledningsgruppen på Connecta AB. Dessförinnan har han mer 
än 15 års erfarenhet från IT industrin i Skandinavien. Krister har marknadsekonomexamen från 
IHM Business School i Stockholm.

Kontorsadress: Passito AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista 
 
 

Tomas Björklund, Född 1959

Ledamot 
Invald: 2002

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 1 884 546 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Styrelseledamot i Runaware AB sedan 2002.

Styrelseledamot och VD i Runawareintressenter AB. Tomas är även styrelseledamot i Lappland 
Goldminers AB, Guideline Oil Drilling Technology AB, Baltic Spot AB. Har tidigare arbetat 18 år 
med fondkommissionärsverksamhet, senast inom Matteus Fondkommission, som han grundade 
tillsammans med sin bror 1990.

Kontorsadress: Astrum Invest, Kungsgatan 35 (6 tr), 111 56 Stockholm 
 
 

Thomas Blitz

Ledamot 
Invald: 2008

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 165 000 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Sedan drygt 10 år verkar Thomas som turnaround-konsult inom IT- och energibolag. Senaste 
större uppdrag var att som amerikachef för ProtectData/Pointsec 30-faldiga försäljningen på 
mindre än 4 år. Av tidigare erfarenheter kan särskilt nämnas att Thomas är en av grundarna av 
analysföretaget Compass med verksamhet i 38 länder, där han var co-chairman under gruppens 
första 18 år. Thomas har studerat vid University of California och har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Kontorsadress: Burr Ridge, 40492 Hurley Lane, Paeonian Springs, VA 20129, USA
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Patrik Egervall, Född 1962

Ledamot 
Invald: 2007

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 50 000 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Patrik är idag ansvarig för TietoEnators nya funktion Strategic Sales. Innan TietoEnator har Patrik 
arbetat som VD på Monetar

AB, försäljningschef på WM-Data AB och inom olika chefspositioner på OMX Gruppen AB. Patrik 
har en kandidatexamen i nationalekonomi samt en examen från Management programmet på 
Tuck Warton Business School.

Kontorsadress: Sveavägen 18, 181 60 Lidingö 

 
 
Tim Keyes, Född 1972

Ledamot / CEO

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Ledamot i Runaware AB sedan 2007 Tim började på Runaware AB 2002 som Senior Account 
Manager, befordrades till VP North America Operations i början av 2006 och till CEO i slutet av 
2006. Tim var tidigare ägare till SWOP Eastern, ett gas företag. Efter en stark tillväxt, från 17 
distribueringsställen till över 480, sålde han verksamheten under 2001. Tim har en Bachelor in 
Science från Lakehead University i Canada med fokus på ekonomi, politik och juridik.

Kontorsadress: Runaware Inc, 6360 NW 5th Way, Suite 203, Ft Lauderdale, FL 33309, USA
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Andy Poulter, Född: 1970

CTO

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Andy började på Runaware 2003 som produktansvarig med fokus på produktteknologi och 
de större amerikanska kunderna. 2006 befordrades Andy till VP Product Strategy och 2007 till 
Chief Technology Officer. Tidigare var Andy med och grundade Citrix EMEA team. Andy ledde 
EMEA System Engineering fram till 1999 då han fl yttade över till Product Management på Citrix 
huvudkontor i Ft. Lauderdale, Florida. Andy har en B.S. i Computer Science från University of 
Southhampton.

Kontorsadress: Runaware Inc, 6360 NW 5th Way, Suite 203, Ft Lauderdale, FL 33309, USA 
 
 
Emma Hjälmås, född 1971

Sverigechef, Informationsansvarig

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 750 000 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Emma kom till Runaware i april 2006 och ledde då projektorganisationen. Sedan september 
2006 har hon även ansvaret för den europeiska verksamheten. Emma har mer än 10 års 
ledningserfarenhet inom it. Efter att ha börjat som senior projektledare 1998 blev Emma 
avdelningschef på Semcon år 2000. 2002 gick hon till LanPro AB som Marknadschef och t.f. VD. 
Till Runaware kom hon från eget IT-managementkonsultbolag, CyberCats AB.  Emma har studerat 
affärsutveckling och språk vid Göteborgs Universitet.

Kontorsadress: Kungsgatan 56, 411 08 Göteborg 
 
 

Ben walters, född 1973

Indienchef

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Ben började på Runaware 2007 som ansvarig för öppnandet och utvecklingen av det nya 
kontoret i Indienkontoret. Ben har mer än 17 års erfarenhet inom mjukvaruindustrin. Han började 
som utvecklare på ett antal olika nystartade mjukvaruföretag. 1994 började Ben på ViewSoft, där 
han spelade en stor roll i skapandet av fl era revolutionerande programutvecklingsverktyg. 1999 
köptes ViewSoft av Citrix, och Ben arbetade då vidare för Advanced Products Group on corporate 
strategy, technology research and M&A. Ben har även arbetat som konsult för Xerox, Dow Jones, 



37

Toronto Stock Exchange, Tandem, Microsoft, Duracell, Chevron, Schlumberger och fl era andra. 
Ben är skriven som uppfinnare på ett godkänt patent och flera ej ännu bekräftade patent. Han är 
även en välkänd talare på olika konferenser inom mjukvaruindustrin.

Kontorsadress: Unit NO-00-03, Cyber Pearl, H1TEC City Madhapur, Hyderabad, AP 500 081, 
India 
 
 

Stefan Persson, född 1969:

Chefsarkitekt

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Stefan började på Runaware 2000 som Systemarkitekt, ansvarig för webb och databas backend. 
Tidigare arbetade han som Webb/databas utvecklare/arkitekt på Cross Internet och UNIX konsult, 
Webb/databas utvecklare på CMA Integration. Stefan har en 4 årig teknisk examen i Electronics, 
och Electrical engineering samt 100 poäng i Computer science från Chalmers universitet.

Kontorsadress: Runaware Inc, 6360 NW 5th Way, Suite 203, Ft Lauderdale, FL 33309, USA 
 
 

Rod Plummer, född 1963

Säljchef Storbritannien/Västeuropa

Antal aktier i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
Antal optioner i Runaware AB (inklusive närstående): 0 
 
 

Yrkeserfarenhet samt utbildning

Rod började på Runaware i slutet av 2006 som ansvarig för Runawares europeiska försäljning 
och marknadsföring. Med mer än 20 års erfarenhet har Rod idag sin fokus på att öka Runawares 
lönsamhet i Europa,och leverera den bästa möjliga servicen till Runawares europeiska kunder. 
Rod har tidigare mer än 12 års erfarenhet från olika mjukvaruföretag i England. Som Product 
Manager, Marketing Director och Director of US operations för ABC Systems, ansvarade han 
för stora strategiska allianser med Microsoft och ytterligare samverkan med Tivoli Systems (US), 
Peregrine Software (US) och Bull (France). Rod har en B.A. i Business Administration och Post 
Graduate in Strategic Marketing från Kellogg School of Management, Chicago USA

Kontorsadress: Runaware, Unit 6, Yeomanry Road, Battlefield Enterprise Park Shrewsbury, 
Shropshire 33309, Storbritannien 
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Revisor:

Michael Bengtsson 
Auktoriserad revisor, ansluten till FAR 
Partner

Adress: 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Torsgatan 21 
113 97 Stockholm 
Tel: 08-555 330 00

övriga upplysningar avseende styrelse och personer i ledande befattning

Ingen av personerna i Runawares styrelse och ledning har, med nedanstående undantag, under de senaste fem åren dömts i 
bedrägerirelaterande mål eller varit inblandade i konkurser och likvidationer av bolag. Det förekommer inga anklagelser och/
eller sanktioner från i lag eller förordning bemyndigade myndigheter mot någon person i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan under de senaste fem åren och inte heller har någon person i Bolagets förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent under åtminstone de senaste fem åren.

Bolaget Kamperhaug Swenska Stilmoebler AB försattes i konkurs under oktober 2006. Tomas Björklund, ledamot i Runaware, var under   ■
 perioden fram till konkursen ledamot i Kamperhaug Swenska Stilmoebler AB.

Bolaget Executive Solutions i Gbg AB försattes i konkurs under september 2005. Tomas Björklund, ledamot i Runaware, var ledamot i Executive   ■
 Solutions i Gbg AB fram till oktober 2004 och suppleant fram till mars 2005.

Bolaget Proventek AB försattes i konkurs under mars 2006. Krister Björklund, ledamot i Runaware, var under perioden fram till konkursen VD i   ■
 Bolaget.

Avseende styrelseledamöterna och personer i ledande befattning föreligger inga intressekonflikter gentemot Runaware. Avtal om 
förmåner från medlemmar i förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan har inte slutits med varken Bolaget eller dotterbolag därtill.

Det förekommer heller inga familjeband mellan medlemmarna av Emittentens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Det 
föreligger inga avtal mellan Runaware och medlem av förvaltnings, lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter det att 
uppdraget avslutats.
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Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter har hittills inte erhållit något styrelsearvode och detsamma gäller för innevarande mandatperiod. Bolagets 
styrelseordförande  Marcus Hamberg har under 2007 arbetat på konsultbasis med Bolagets emissioner och fakturerat ett arvode 
om 300 000kr och en kostnadsersättning om 106 200kr. 

CEO

Runawares CEO under 1 januari – 31 december 2007 var Tim Keyes. Ersättning till CEO fastställs av styrelsen. Ersättningen till CEO 
utgörs av en grundlön samt övriga förmåner. Anställningsavtalet för CEO kan sägas upp på 3 månader. Ersättning utgår under 
uppsägningstiden. Tim Keyes erhöll under 2007 fast årslön om totalt 1 239 TSEK.

övriga ledande befattningshavare

Ersättningen till andra ledande befattningshavare i Runaware utgörs av en grundlön samt övriga förmåner. Under året har övriga 
ledande befattningshavare bestått av Andy Poulter, Emma P Hjälmås, Rod Plummer, Jayson A. Gehri, Ben Walters, Stefan Persson 
och Jenny O´Neil. Summan av ersättningar och pensioner som utgått till övriga befattningshavare i Runawares ledningsgrupp, 
uppgick till 3 994 TSEK varav fast lön utgjorde 3 862 TSEK samt pensioner 132 TSEK.

2007 lön 
Arvode 

Bonus 
Tantiem  

övriga 
förmåner    

Pensions- 
kostnad

Styrelseordförande 300 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Övriga ledamöter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

CEO 1 239 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Övriga l. befattningshavare 3 862 279kr 0 kr 0 kr 132 636kr 

2006 lön 
Arvode

 Bonus  
Tantiem

övriga  
förmåner

Pensions- 
kostnad

Styrelseordförande 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Övriga ledamöter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Verkställande direktör 1 310 000 kr* 0 kr 0 kr 0 kr

Övriga l. befattningshavare 1 991 000 kr 0 kr 0 kr 55 499 kr

*Under 2006 utgick arvodet till verkställande direktör som konsultarvode. Det totala konsultarvodet var 1 433 000 kronor varav 123 000 kronor var utlägg

2005 lön 
Arvode

Bonus 
Tantiem

övriga  
förmåner

Pensions- 
kostnad

Styrelseordförande 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Övriga ledamöter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Verkställande direktör 570 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Ersättning till revisor

För helåret 2007 utgick ersättning för revision om totalt 198 000 kronor till Runawares revisorer.  
För helåret 2006 utgick ersättning för revision om totalt 185 000 kronor till Runawares revisorer.  
För helåret 2005 utgick ersättning för revision om totalt 75 000 kronor till Runawares revisorer.

löNER, ERSäTTNINGAR OCH ANDRA FöRMÅNER



40

Årsstämma

Runaware är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Enligt 
aktiebolagslagen är årsstämman Bolagets högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Aktieägare som är 
registrerade i aktieägarregister hos VPC och anmäler sitt deltagande till Bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på 
årsstämman. Årsstämma 2008 ägde rum den 29 maj.

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för en period av fyra år. Vid bolagsstämman 2006 valdes PricewaterhouseCoopers 
med huvudansvarig revisor Michael Bengtsson till revisor för perioden till och med årsstämman 2010. Arvode har utgått till 
PricewaterhouseCoopers för verksamhetsåret 2007 med motsvarande 150 TSEK, varav 150 TSEK avsåg revision.

Arbetsordning

Styrelsen har fastställt en arbetsordning. Enligt arbetsordningen skall styrelsen sammanträde minst fyra gånger per år. 
Arbetsordningen innehåller en beskrivning av styrelsens åligganden samt föreskrifter rörande styrelsemötenas genomförande 
samt en instruktion till verkställande direktören som reglerar dennes ansvar och befogenheter i Runaware. Runaware har ingen 
valberedning. Förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till revisorsval arbetas fram av en grupp som representerar en majoritet 
av aktieägarna inför varje årsstämma. Runaware följer för närvarande ej Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130). Endast 
bolag noterat på en börs och med ett börsvärde över 3 000 miljoner kronor är skyldiga att följa bolagskoden. Runaware har inte 
heller en kompensationskommitté utan dylika frågor behandlas av styrelsen i Runaware AB. 

Styrelsens arbete under 2008

Hittills under 2008 har styrelsen sammanlagt hållit 6 protokollförda styrelsemöten. Vid dessa möten behandlade styrelsen de 
fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte, som godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte, affärsläge, 
ekonomisk rapportering och investeringar. Därutöver behandlades vida valda styrelsemöten Runawares framtida strategi och 
finansiering.

BOlAGSSTYRNING
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Aktiens Utveckling

Runawares aktie listades på Aktietorget 28 februari 2008 under kortnamnet RUN. Aktien handlas i poster om 1 000 aktier.  
Aktiens ISIN-kod är SE0000718728.

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Runaware AB uppgick den 30 september 2008 till 17 744 688 SEK fördelat på 34 478 148 aktier med ett 
kvotvärde motsvarande cirka 51,47 öre per aktie. Runawares aktiekapital skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 
miljoner kronor, vilket innebär lägst 20 miljoner aktier och högst 80 miljoner aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets 
tillgångar och vinst och inga aktier med olika röstvärde är utgivna. 

Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida 
företrädesemissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Aktiekapitalet och 
antalet aktier har förändrats genom händelser som redogörs för i tabellen ”Aktiekapitalets utveckling” nedan

ökat/Minskat 
genom

Datum Nominellt 
belopp

ökat/Minskat 
belopp

Förändring 
antal aktier

Summa antal 
aktier

Emissions- 
kurs

Totalt 
aktiekapital

Bolagets bildande 99-08-31 1 100 000 100 000 100 000 1 100 000

Nyemission 00-03-28 1 11 112 11 112 111 112 450 111 112

Nyemission 00-07-05 1 20 877 20 877 131 989 10 131 989

Nyemission 00-07-05 1 2 470 2 470 134 459 10 134 459

Nyemission 00-07-05 1 20 750 20 750 155 209 10 155 209

Fondemission 00-08-01 0,05 620 836 15 365 691 15 520 900 10 776 045

Teckningsoption 01-03-01 0,05 129 685 2 593 700 18 114 600 10 905 730

Nyemission 01-03-07 0,05 9 901 198 016 18 312 616 10 915 631

Nyemission 02-01-14 0,05 75 000 1 500 000 19 812 616 10 990 631

Nyemission 02-09-16 0,05 18 750 375 000 20 187 616 0,05 1 009 381

Nyemission 02-10-07 0,05 262 500 5 250 000 25 437 616 2 1 271 881

Nyemission 03-04-01 0,05 62 500 1 250 000 26 687 616 2 1 334 381

Nyemission 03-04-01 0,05 62 500 1 250 000 27 937 616 2 1 396 881

Nyemission 03-04-23 0,05 3 329 66 584 28 004 200 2 1 400 210

Konverterat 03-11-01 1 400 210

Nyemission 04-04-23 0,05 318 412 6 368 245 34 372 445 0,22 1 718 622

Teckningsoption 04-05-11 0,05 14 921 298 411 34 670 856 0,4 1 733 543

Nyemission 04-05-27 0,05 1 081 588 21 631 755 56 302 611 0,22 2 815 131

Nyemission 04-09-24 0,05 275 000 5 500 000 61 802 611 0,1 3 090 131

Teckningsoption 04-09-24 0,05 20 717 414 334 62 216 945 0,05 3 110 847

Nyemission 05-01-27 0,05 3 000 000 60 000 000 122 216 945 0,1 6 110 847

Nyemission 05-03-29 0,05 1 889 153 37 783 055 160 000 000 0,1 8 000 000

Minskning 05-08-18 -6 400 000 1 600 000

Nyemission 05-10-19 0,01 19 200 000 1 920 000 000 2 080 000 000 0,01 20 800 000

Minskning 05-10-21 -2 059 200 000 20 800 000

Nyemission 06-02-07 1 2 516 148 2 516 148 23 316 148 1 23 316 148

Minskning 06-06-12 -10 081 000 13 235 148

AKTIEKAPITAl & äGARFöRHÅllANDEN
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Minskning 06-09-18 -1 235 148 12 000 000 

Nyemission 06-09-18 0,515 1 269 163 2 466 000 25 782 148 2 13 269 163

Nyemission 06-09-19 0,515 308 799 600 000 26 382 148 3 13 577 962

Nyemission 07-03-08 0,515 1 543 994 3 000 000 29 382 148 3 15 121 956

Nyemission 07-10-15 0,515 324 239 630 000 30 012 148 3 15 446 195

Nyemission 07-11-01 0,515 348 943 678 000 30 690 148 3 15 795 138

Nyemission 08-03-12 0,515 1 342 245 2 608 000 33 298 148 3 17 137 383

Teckningsoption 08-05-26 0,515 607 305 1 180 000 34 478 148 1,5 17 744 688

Erbjudandet 0,515 10 146 425 19 701 796 54 417 944 0,6 27 891 113

ägarstruktur

I nedanstående tabeller visas ägarstrukturen i Runaware per den 30 juni 2008. 

Antalet aktieägare uppgick till 520.

Ägarstruktur per 2008-06-30

ägare Antal Aktier Röster (%)

Go Mobile Nu AB/Per Åhlgren 7 439 000 21,58

Fagerhyltan AB 3 002 512 8,71

Länsförsäkringar Bergslagen 2 105 800 6,11

Björklund, Tomas 1 884 546 5,47

Länsförsäkringar Småbolgasfond 1 618 951 4,70

Runawareintressenter AB 1 450 205 4,21

Danske Bank International S.A. 1 400 000 4,06

Länsförsäkringar Kronoberg 999 813 2,90

Björklund, Christer 856 424 2,48

Emma Hjälmås 750 000 2,18

Summa tio största ägarna 21 507 251 62,38

Summa övriga ägare 12 970 897 37,62

Summa 34 478 148 100

Klass Antal aktier Antal aktieägare Innehav i %

1 – 1000 81 843 198 0,023

1001 – 10 000 619 351 159 2,01

10 001 – 50 000 2 674 937 89 7,76

50 001 – 500 000 9 522 766 63 27,62

500 001 – 1 000 000 2 606 237 3 7,56

1 000 001 – 10 000 000 18 901 014 8 54,82

10 000 001 - 0 0 0 

Summa 34 478 148 520 100

Teckningsoptioner

På årsstämman den 29 maj 2008 beslutade styrelsen att emittera högst 7 500 000 teckningsoptioner vilka skulle, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av ledande befattningshavare, samtliga anställda i Runaware samt vissa strategiska 
partners. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 2,10 kronor, 
per aktie, under tiden från och med den 1 juni 2010 till och med den 30 juni 2010.
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Utdelning och utdelningspolitik

Samtliga aktier i Bolaget har lika rätt till utdelning. Under de närmsta åren har Runaware inte för avsikt att lämna någon utdelning. 
Vinsten ska istället återinvesteras i verksamheten och användas för vidare expansion av Bolaget.  Historiskt har ingen utdelning 
lämnats.

Samtliga aktier i Bolaget har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2008. 
Den som på fastställd avstämningsdag är iförd den av VPC förda aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid 
fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission. I det fall någon 
aktieägare inte kan nås genom VPC (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast 
genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbelopp Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 
sker via VPC (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

övrigt

Kursutveckling
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Runaware AB (publ) med organisationsnummer 556575-4537 bildades 1999-08-13. Runaware är ett svenskt aktiebolag som 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens säte är registrerat i Stockholm. Bolagets post- och besöksadress är Kungsgatan 
56, 411 08 Göteborg, telefon 031-743 01 50. Runaware skall enligt bolagsordningen, självt eller indirekt genom dotter- eller 
delägda bolag, driva rörelse avseende utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster på Internet eller förvaltning av 
värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Runaware har under de senaste tolv månaderna inte varit part i något rättsligt 
förfarande eller skiljeförfarande som haft eller skulle kunna få effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Väsentliga avtal

Enligt ledningens bedömning finns inget enskilt avtal som har väsentlig betydelse för Bolaget och dess verksamhet, förutom 
avtalen med Microsoft som står för stor del av Bolagets omsättningen, dock är dessa tecknade med olika produktdivisioner inom 
Microsoft.

Försäkring

Bolaget innehar sedvanliga egendoms- och ansvarsförsäkringar. Utöver dessa har Bolaget även försäkringar för datorutrustning 
samt datorprogram. Den försäkrade egendomen uppgår till knappt 6 miljoner kronor.

Transaktioner med närstående

Det sker en månatlig fakturering mellan dotterbolagen Runaware Nordic AB och Runaware Inc. Faktureringen avser tjänster som 
produceras i Göteborg och som säljs i USA.  Huvudägarna har lånat ut till Bolaget enligt följande per den 30/9-08; Per Åhlgren 2 
852 000 kronor, Marcus Hamberg 2 367 300 kronor, Tomas Björklund (Runawareintressenter) 638 000 kronor, Krister Björklund 
151 000 kronor och Vågen HB (Karl Björk) 175 000 kr.  Marcus Hamberg, Krister Björklund och Karl Björk är ledamöter i styrelsen. 
Per Åhlgren har tidigare varit med i styrelsen. Runawareintressenter ägs till del av Tomas Björklund, styrelseledamot. Vågen HB ägs 
av Karl Björk, styrelseledamot. Ränta på lånen har utgått med 10%.

Teckningsförbindelser

Ett antal bolagets nuvarande aktieägare har den 28 oktober 2008 förbundit sig via muntlig teckningsförbindelse att teckna 
motsvarande sitt befintliga innehav vilket innebär att förestående emission tecknas till 58,7 procent.

Dokument tillgängliga för granskning

Kopior av följande handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga för inspektion i pappersform på Runawares kontor, 
Kungsgatan 56 i Göteborg.

Bolagsordning för Runaware ■

Runawares årsredovisningar för åren 2005–2007 ■

Delårsrapport jan-sep 2008 ■

Föreliggande Prospekt ■

Handlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på Runawares IR-hemsida: www.runaware.se

lEGAlA FRÅGOR OCH öVRIG INFORMATION
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§ 1  
Firma

Bolagets firma är Runaware Aktiebolag. 
Bolaget är publikt (publ.).

§ 2 
Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, 
Stockholm.

§ 3 
Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att, självt eller indirekt 
genom dotter- eller delägda bolag, 
driva rörelse avseende utveckling och 
marknadsföring av produkter och 
tjänster på Internet eller förvaltning 
av värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4  
Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10000000 SEK 
och högst 40000000 SEK.

§ 5 
Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20000000 
och högst 80000000.

§ 6 
Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med 
0-10 suppleanter. Styrelsen väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill dess nästa 
årsstämma har hållits. I sådant fall 
styrelsen består av en eller två ledamöter 
skall minst en suppleant väljas.

1 – 2 revisorer, med eller utan 
revisorssuppleanter, väljs på årsstämma 
för tiden intill dess nästa årsstämma har 
hållits, under fjärde räkenskapsåret efter 
valet. 

§ 7 
Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse 
till extra bolagsstämma, där fråga om 
ändring av bolagsordning kommer 
att behandlas, skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor för 
stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före 
stämman. Kallelse skall ske genom 
annonsering i Post & Inrikes Tidningar 
samt Svenska Dagbladet.

Rätten att deltaga i bolagsstämman 
tillkommer den aktieägare som dels 
har upptagits som aktieägare i utskrift 
av aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels 
anmält sig hos Bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman 
före kl. 15.00. Denna dag får inte vara 
en söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två 
biträden till bolagsstämman, dock endast 
om aktieägaren på sätt som anges ovan 
anmäler det antal biträden denne har för 
avsikt att medföra.

§ 8 
Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång.

På Årsstämma skall följande ärenden 
förekomma:

1.Val av ordförande vid stämman

2.Upprättande och godkännande av 
röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två protokolljusterare

5.Prövning av om stämman blivit 
behörigen sammankallad

6.Föredragning av framlagd 
årsredovisning och revisionsberättelse 
samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning.

7.Beslut

a. om fastställande av resultat- och 
balansräkning samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning 
ochkoncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande Bolagets 
vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 
och verkställande direktör när sådan 
förekommer.

8. Fastställande av styrelse- och 
revisorsarvoden

9. Val av styrelse och, i förekommande 
fall, revisorer samt eventuella 
revisorssuppleanter.

10 Annat ärende som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar 
röstberättigad rösta för hela antalet 
av honom/henne ägda och företrädda 
aktier, utan begränsning i röstetalet

§ 9 
Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 01.01 – 12.31

§ 10 
Avstämningsförbehåll

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

BOlAGSORDNING
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Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma 
som en följd av att äga aktier i Runaware eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Sammanfattningen 
är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis 
inte de speciella regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av handelsbolag 
eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda 
skattekonsekvenser, som inte är beskrivna, kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller innehavare, såsom 
exempelvis investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare 
och innehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma, till 
exempel till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. I denna redogörelse syftar begreppen 
svensk respektive icke-svensk aktieägare på skattemässig hemvist och inte på aktieägarens nationalitet eller faktiska hemvist. 
Observera också att de här beskrivna reglerna gäller när Prospektet skrivs. När det är dags att redovisa konsekvenserna av att delta 
i nyemissionen till beskattningsmyndigheten kan reglerna ha ändrats.

Beskattning vid av yttring av aktier

Fysiska personer

Fysiska personer beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av aktier i Runaware. Skatt tas ut med 
30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter 
avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).

Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det 
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i 
fråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får 
beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Aktier som handlas på Aktietorget, 
vilket är avsikten beträffande Runawares aktier, anses som marknadsnoterade om handel förekommer minst var tionde dag. 
Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av 
aktier kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på 
andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst 
av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte 
överstiger 100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Om aktierna avyttras genom ett andelsbyte gäller andra regler. I så fall kommer normalt omkostnadsbeloppet på de avyttrade 
aktierna att flyttas över på de mottagna andelarna. En vinst eller förlust på de avyttrade andelarna kommer därför att påverka 
taxeringen för när försäljning sker av de mottagna andelarna. En eventuell kontantdel kommer dock att beskattas omedelbart. Ett 
andelsbyte innebär att aktieägaren har avyttrat sina aktier till ett företag där vederlaget är marknadsmässigt och huvudsakligen 
består av aktier i det köpande företaget.

Aktiebolag

Aktiebolag beskattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 
28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt 
uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.

Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster 
kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden.

SKATTEFRÅGOR
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Kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar är skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. 
Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att 
andelsinnehavet motsvarar minst tio procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på 
noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid än ett år avdragsgilla. 
Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare 
anskaffad andel. Om innehavet omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta 
krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt genomsnittsmetoden.

Utnyttjande av teckningsrätt

När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. Anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av 
emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp 
för  samtliga aktier av samma slag ochsort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas till vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för aktierna.

Avyttring av teckningsrätter

Teckningsrätterna i Runaware kommer att marknadsnoteras. Innehavare av teckningsrätt som inte vill utnyttja teckningsrätterna 
kan sälja dem. Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad för 0 SEK. 
Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag 
för utgifter för avyttringen skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. 
För teckningsrätter som förvärvats och därefter avyttrats är vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmetoden får användas vid 
beräkningen av omkostnadsbeloppet.

Fysiska personer får kvitta kapitalförlust avseende marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas 
som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av 
kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent 
av förlusten. Aktiebolag får kvitta förluster på marknadsnoterade värdepapper fullt ut mot kapitalvinster på delägarrätter. Ovan 
beskrivna regler om näringsbetingade andelar gäller även teckningsrätter.

Beskattning av utdelning

För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. 
För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt 
avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller – beträffande 
förvaltarregistrerade aktier – av förvaltaren.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri (för definition av näringsbetingad 
andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade 
andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år från det att andelarna 
blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna 
avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning under ett senare 
beskattningsår.

Förmögenhetsbeskattning

Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från och med beskattningsåret 2007

Arvs - och gåvoskatt

Arvs- och gåvoskatt tillämpas inte i Sverige.
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Stämpelskatt

Stämpelskatt utgår inte vid emittering eller överlåtelse av aktier i Sverige.

Utländska aktieägare

Fysiska personer som är bosatta utomlands beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier. Enligt en särskild 
regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, 
om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren 
varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats har. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara begränsad genom 
skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett 
så kallat fast driftställe i Sverige. För det fallet att fast driftställe föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri utdelning och 
kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust med vissa begränsningar. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande 
i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget 
för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 
15 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget. Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag 
på näringsbetingade andelar, om det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot utdelning skattefritt 
och utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt bolag. Som förutsättning gäller vidare att 
beskattningen av det utländska bolaget är likartad den beskattning som gäller för svenska aktiebolag alternativt att det utländska 
bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med landet i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet. Som 
näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt noterade andelar om innehavet motsvarar minst tio 
procent av rösterna i bolaget. För noterade andelar gäller att de måste ha innehafts under en sammanhängande tid om minst ett 
år vid utdelningstillfallet.
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Sammanfattning av delårsrapport 3, verksamhetsår 2008

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2008

 

Bolagets nya intäktsmodell fortsätter sin uppåtgående trend och bryter igenom den första barriären. Runaware går nu med vinst före   ■
 avskrivningar. För tredje kvartalet gick Bolaget även med vinst på sista raden.

Bolagets orderingång uppgick till 20,4 Mkr varav 10,0 Mkr under Q3. Detta innebar att bolagets orderingångsmål för kvartalet överträffades   ■
 och att bolaget för andra kvartalet på raken gör sitt bästa försäljningskvartal någonsin. 

Software as a Service-framgångarna fortsätter med ett nytt banbrytande avtal som tecknas med en av Nordamerikas största mjukvarutillverkare   ■
 gällande onlinedemonstrationer kring SaaS.

Nettoomsättningen för de första tre kvartalen uppgick till 12,2 (16,2) Mkr varav 4,2 (4,8) Mkr avsåg Q3. ■

Rörelseresultatet före avskrivningar för de första tre kvartalen uppgick till 1,3 (0,1) Mkr, varav  2,3 (-0,1) Mkr avsåg Q3. ■

Resultatet efter finansnetto för de första tre kvartalen uppgick till -1,0 (-1,5) Mkr, varav 1,5 (-0,7) Mkr avsåg Q3. ■

Kort om Runaware

Runaware är en global marknadsledare inom onlinemarknadsföringstjänster. 

Runaware erbjuder mjukvarubolag ett revolutionärt sätt att marknadsföra sina produkter genom att ge användarna möjligheten 
att testköra säkra, fullskaliga versioner av mjukvaran gratis online. Var som helst, när som helst, utan att några cd-skivor, 
nerladdningar eller installationer behövs. Utöver demonstrationer erbjuder Runaware intelligens och mätbara resultat som 
genererar ökad försäljning och ett mervärde för kunden – till en lägre kostnad. Runaware har etablerade kundrelationer med 
världsledande IT-företag såsom Microsoft, Citrix, Intuit, och Sage och har kontor i Sverige, USA & Indien. 

DElÅRSRAPPORT, jANUARI -  SEPTEMBER 2008 
RUNAwARE AB (PUBl)
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januari till september 2008

Nyckeltal och kommentarer

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2008 uppgick 
till 12,2 (16,2) Mkr. Resultatet för perioden var negativt och 
uppgick till -1,0 

(-1,5) Mkr. Resultat före avskrivningar har däremot gjort 
en stark upphämtning som resultat av att bolagets nya 
affärsmodell nu börjar få genomslag och var positivt 1,3 (0,1) 
Mkr.  

Tim Keyes, Runawares CEO, kommenterar: ”Extra glädjande 
är att se hur Q3, sett separat, genererat en vinst även på 
’nedersta raden’, Bolaget redovisar under Q3 ett resultat på 
1,5 (-0,7) Mkr - detta utan att vi under kvartalet kunnat räkna 
hem en större andel intäkter av engångskaraktär än  vad vår 
nya affärsmodell medger. Detta beror på en kombination av 
att bolagets nya affärsmodell nu brutit igenom barriären, 
vilket innebär att den ansamlade orderboken nu börjar betala 
ut sig medan den alltjämt fortsätter att växa, och att Bolaget 
– som fortsatt har stora delar av sina intäkter i USD – detta 
kvartal för första gången på ett år påverkat s positivt av 
valutaeffekten.”

Försäljning

Det är glädjande att konstatera att bolagets försäljning under 
Q3 varit fortsatt mycket god, med Q3 följande Q2 som bolagets 
försäljnings-mässigt bästa kvartal genom tiderna. 

3 967 KSEK i order under Q1, uppdelat på

868 KSEK (20 %) från EMEA* ■

•3 099 KSEK (80 %) från USA** ■

6 407 KSEK i order under Q2, uppdelat på

1 792 KSEK (28%) från EMEA ■

4 615 KSEK (72%) från USA ■

10 030 KSEK i order under Q3, uppdelat på

773 KSEK  (8%) från EMEA ■

9 257 KSEK (92%) från USA ■

En välfylld och högkvalificerad pipeline gör att bolaget 
förväntar sig en fortsatt god orderingång.

Väsentliga händelser i bolaget Q3

Runaware utökade ytterligare sin säljsatsning i Europa 
med rekryteringen av Karl Björk som säljchef för Nord- och 
Centraleuropa.

Software as a Service-framgångarna fortsatte med ett nytt 
banbrytande avtal som tecknades med en av Nordamerikas 
största mjukvarutillverkare gällande onlinedemonstrationer 
kring SaaS.

Runaware och Mamut tog fram en fallstudie som visar att 
Mamuts leadingång ökat med 200 procent de första sex 
månaderna företaget använt TestDrive. 

Risker och osäkerheter

Verksamhetsrelaterade och finansiella risker för Runaware finns 
beskrivna i årsredovisningen. Inga väsentliga förändringar har 
uppkommit därefter.

Kommande Rapporttillfällen

27/2 2009 -  Bokslutskommuniké

15/5 2009 – Delårsrapport 1 

21/8 2009 – Delårsrapport 2 

Aktien

Antal aktier per den 30 september 2008 uppgick till  
34 478 148.

Resultat per aktie: SEK -0,03

Kontaktinformation:

Emma Hjälmås, Sverigechef

Telefon: +46 (0)31 743 0164

 e-mail: emma@runaware.com

 www.runaware.se

http://www.runaware.se
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Finansiell information

Resultaträkning – Koncernen 2008-01-01 - 2008-09-30 2007-01-01 - 2007-09-30

Belopp i kkr 

Nettoomsättning 12 151 16 198

Övriga rörelseintäkter 1 216 -

13 367 16 198

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -6 588 -7 175

Personalkostnader -5 489 -8 916

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar

-1 950 -1 624

Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -660 -1 517

Resultat från finansiella poster

Finansiella poster -358 31

Reslutat efter finansiella poster -1 018 -1 486

Resultat före skatt -1 018 -1 486

Skatt på periodens resultat - -

Periodens resultat -1 018 -1 486

Balansräkning – Koncernen 2008-09-30 2007-09-30

Belopp i kkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17 961 6 734

Materiella anläggningstillgångar 1 772 3 268

Summa anläggningstillgångar 19 733 10 002

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 5 644 5 730

Kassa och bank 21 1 321

Summa omsättningstillgångar 5 665 7 051

Summa tillgångar 25 398 17 053

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital 17 745 15 122

Övrigt eget kapital -3 030 -2 862

Summa eget kapital 14 715 12 260

Skulder

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 10 683 4 793

Summa skulder 10 683 17 053

Summa eget kapital och skulder 25 398 17 053
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All information I detta stycke, såväl tabeller som noter, är Bolagets egen sammanställning av de 3 senaste årens räkenskaper och 
har ej granskats av revisor. För fullständiga, av revisor granskade räkenskaper hänvisas till Runawares årsredovisningar för 2007, 
2006 och 2005. Se vidare avsnitt ”Handlingar infogade genom hänvisning.”

Resultaträkning - Koncernen

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Nettoomsättning 19 666 17 027 7 660

övriga rörelseintäkter - 143 -

19 666 17 170 7 660

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 2 -10 073 -10 862 -8 088

Personalkostnader 3 -10 909 -11 090 -8 644

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 842 -1 710 -413

övriga rörelsekostnader 4 -17 -569 -

Kostnader för data drift -753

Summa rörelsens kostnader -23 841 -24 231 -17 898

Rörelseresultat -4 175 -7 061 -10 238

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 5 148 7 9

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -169 -87 -550

Resultat efter finansiella poster -21 -80 -541

Resultat före skatt -4 196 -7 141 -10 779

Skatt på årets resultat - - -

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

RäKENSKAPER 2005-2007
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Balansräkning - Koncernen

Tillgångar

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Tecknat men ej inbetalt kapital - 915 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 7 479 1 056 1 015

licensrättigheter 8 502 792 982

7 981 1 848 1 997

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 711 4 023 927

Summa anläggningstillgångar 10 692 5 871 2 924

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 089 2 747 1 257

Aktuella skattefordringar 365 83 83

övriga kortfristiga fordringar 39 292 646

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 299 404 361

4 792 3 526 2 347

Kassa och bank 1 302 3 063 3 847

Summa omsättningstillgångar 6 094 6 589 6 194

Summa tillgångar 16 786 13 375 9 118
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Eget Kapital och Skulder

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Eget kapital 11

Bundet eget kaptital

Aktiekapital 15 795 13 578 20 800

Bundna reserver 4 889 9 797 7 405

20 684 23 375 28 205

Fritt eget kapital

Fria reserver -6 086 -7 634 -12 930

Årets resultat -4 196 -7 141 -10 779

-10 282 -14 775 -23 709

Summa eget kapital 10 402 8 600 4 496

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 1 414 605 2 584

övriga kortfristiga skulder 3 352 2 342 302

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 618 1 828 1 736

Summa kortfristiga skulder 6 384 4 775 4 622

Summa eget kapital och skulder 16 786 13 375 9 118

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Resultaträkning - Moderbolaget

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Nettoomsättning 14 384 7 327 1 896

övriga rörelseintäkter - 143 -

384 7 470 1 896

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 2 -722 -4 706 -4 940

Personalkostnader 3 -140 -7 882 -5 877

Av-Nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-103 -951 -361

övriga rörelsekostnader 4 -2 -569 -

Kostnader för data drift -328

Summa rörelsens kostnader -967 -14 108 -11 506

Rörelseresultat -583 -6 638 -9 610

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 5 147 277 70

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -167 -64 -541

Resultat efter finansiella poster -20 213 -471

Resultat före skatt -603 -6 425 -10 081

Skatt på årets resultat - - -

Årets resultat -603 -6 425 -10 081
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Balansräkning - Moderbolaget

Tillgångar

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Tecknat men ej inbetalt kapital - 915 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

licensrättigheter 8 - 653 982

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 - 1 974 906

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 21823 10187 1626

Summa anläggningstillgångar 21 823 12 814 3 514

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - - 38

Fordringhar hos koncernföretag - - 3544

Aktuella skattefordringar 198 83 83

övriga kortfristiga fordringar 111 220 621

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 - 190 361

309 493 4 647

Kassa och bank 434 2 468 3 361

Summa omsättningstillgångar 743 2 961 8 008

Summa tillgångar 22 566 16 690 11 522
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Eget Kapital och Skulder

Belopp i kkr Not 2007 2006 2005

Eget kapital 11

Bundet eget kaptital

Aktiekapital 15 795 13 578 20 800

Nyemission under registrering - 4908 2516

Reservfond 4 889 4 889 4 889

20 684 23 375 28 205

Fritt eget kapital

Överkursfond 15261 4554 -

Balanserad förlust -16 982 -9 270 -10 505

Årets resultat -603 -6 425 -10 081

-2 324 -11 141 -20 586

Summa eget kapital 18 360 12 234 7 619

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 548 310 2 045

Övriga kortfristiga skulder 16 3 232 2 342 302

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 426 1 804 1 555

Summa kortfristiga skulder 4 206 4 456 3 902

Summa eget kapital och skulder 22 566 16 690 11 521

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga



58

Noter

(gemensamma för moderbolag och koncern)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. I koncernens egna kapital ingår, förutom moderbolagets egna 
kapital, således endast dotterbolagets resultat efter förvärvstidpunkten. 

I koncernredovisningen ingår boksluten för dotterbolagen. Ett dotterbolag är ett bolag, i vilket moderbolaget direkt eller indirekt 
äger aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.

Alla koncerninterna transaktioner och vinster har eliminerats.

Vid omräkning till svenska kronor av bokslut från självständigt utländskt dotterbolag tillämpar koncernen dagskursmetoden, 
varvid tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningsposter till genomsnittskurs. Uppkomna 
omräkningsdifferensen redovisas under eget kapital med uppdelning på bundet och fritt eget kapital.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Intäkter

Koncernen erbjuder programvarutillverkare möjligheten att låta prospektiva användare utvärdera sina produkter via internet samt 
on-line marketing tjänster.

Intäkter avseende installationsarbeten redovisas när applikationen är färdiga för användning.     
  

Intäkter från abonnemang redovisas månadsvis i enlighet med avtal.

Ersättning avseende kortare konsultuppdrag intäktsförs vid fullgjord leverans enligt kontrakt.

Ersättning vid längre kontrakt intäktsförs i takt med att projekten färdigställs. Färdigställandegraden i dessa projekt fastställs 
utifrån fastställda milestones överenskomna med kunden i samband med upprättande av kontrakt.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. 
Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag har ej beräknats, då ovisshet föreligger om koncernen och moderbolaget kommer att 
kunna utnyttja dessa inom den närmaste framtiden. 
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Immateriella tillgångar

Utgifter för förvärvade licenser balanseras då licenserna krävs för Bolagets drifttjänster eller ingår i Bolagets egenutvecklade 
mjukvara.

Kostnaden för utveckling av egen mjukvaruplattform balanseras. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och 
unika programvaror som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, 
balanseras som immateriell tillgång. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess 
ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. 

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten  3 år 

Licensrättigheter  3 år Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars 
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Datorer  3 år 
Inventarier 5 år

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar.
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Not 2 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Revision

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 150 150 151 (75) 150 150 151 (75)

Scott, Rankin & Gardiner 48 35 70(-) - - -

Summa 198 185 221 (75) 150 150 151 (75)
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Not 3 Personal

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Medelantalet anställda

Kvinnor 6 3 - - 2 -

Män 22 13 11 - 9 9

Totalt 28 16 11 0 11 9

Av koncernens medelantal anställda så arbetar 12 st. i Sverige, 11 st. i USA och 5 st. i Indien.

löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Löner och ersättningar till styrelsen och 

verkställande direktören

1 747 - 570 - - 570

Löner och ersättningar till övriga 

anställda

6 661 8 176 6 061 - 5 326 3588

8 408 8 176 6631 0 5 326 4 158

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 872 2 156 1 646 21 1 817 1 351

Pensionskostnader för styrelsen och 

verkställande direktören

81 - - - - -

Pensionskostnader för övriga anställda 442 473 206 98 473 206

Totalt 10 803 10 805 8 483 119 7 616 5 715

Personalkostnaderna i Indien och delar av USA aktiveras som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 
Under 2006 inga löner eller ersättningar har utgått till styrelse eller VD varken i moder eller dotterföretag. 
För all personal gäller normal uppsägning enl. regler i respektive land och inga avgångsvederlag eller andra avvikande avtal nyttjas.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Män 6 3 4 6 3 4

Totalt 6 3 4 6 3 4

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 2 1 0 2 1 0

Män 6 3 4 6 3 4

Totalt 8 4 4 8 4 4

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro% 1,9 1,8 - 1,9 1,8 -

- långtidssjukfrånvaro *% - - - - - -

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaro avseende koncernen är samma som för moderbolaget då sjukfrånvaro ej skall anges för 
anställda utomlands.
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Not 4 övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Nedskrivning fordran dotterbolag - -38 - - -38 -

Kursförluster på kortfristiga fordringar -15 -531 - - -531 -

Förlust avyttring anläggningstillgångar -2 - - -2 - -

Summa -17 -569 -2 -569

Not 5 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Ränteintäkter 148 7 9 147 277 9

Övrigt 62

Summa 148 7 9 147 277 71

Varav avseende koncernföretag - - - 270 -
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Räntekostnader, övriga -2 -29 - - -11

Räntekostnader, lån -167 -53 -530 -167 -53 -530

Valutakursdifferenser - -5 -20 - - -11

Summa -169 -87 -550 -167 -64 -541

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Ingående anskaffningsvärden 1 500 1 015 -

Årets aktiverade utgifter 7 110 682 1015

Omräkningsdifferenser -78 -197 -

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

8 532 1 500 1 015

Ingående avskrivningar -444 - -

Årets avskrivningar -664 -483 -

Omräkningsdifferenser 55 39 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 053 -444 -

Utgående restvärde enligt plan 7 479 1 056 1 015
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Not 8 licensrättigheter

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01 2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Ingående anskaffningsvärden 6 462 6 246 5 172 6 319 6 246 5 172

Årets aktiverade utgifter 107 230 1074 - 73 1074

Försäljningar och utrangeringar - - - -6 319 - -

Omräkningsdifferenser -4 -14 - - - -

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

6 565 6 462 6 246 0 6 319 6 246

Ingående avskrivningar -2 961 -2 555 -2 416 -2 957 -2 555 -2 416

Försäljningar och utrangeringar - - - 2 989 - -

Årets avskrivningar -393 -405 -139 -32 -402 -139

Omräkningsdifferenser - -1 - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 354 -2 961 -2 555 0 -2 957 -2 555

Ingående nedskrivningar -2 709 -2 709 -2 709 -2 709 -2 709 -2 709

Försäljningar och utrangeringar - - - 2 709 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 709 -2 709 -2 709 0 -2 709 -2 709

Utgående restvärde enligt plan 502 792 982 0 653 982
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01 2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Ingående anskaffningsvärden 8 003 4 275 3 180 4 922 3 305 2401

Inköp 698 3 936 904 - 1 617 904

Försäljningar och utrangeringar -196 - - -4 922 - -

Omräkningsdifferenser -185 -208 -199 - - -

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

8 320 8 003 4275 0 4 922 3305

Ingående avskrivningar -3 981 -3 348 -2 890 -2 948 -2 399 -2177

Försäljningar och utrangeringar 95 - - 3 019 - -

Årets avskrivningar -1 785 -831 -274 -71 -549 -222

Omräkningsdifferenser 62 199 -184 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 609 -3 980 -3 348 0 -2 948 -2 399

Utgående restvärde enligt plan 2 711 4 023 927 0 1 974 906
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01 2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Förutbetalda hyror 166 145 153 - 145 153

Övriga poster 133 259 208 - 45 208

Summa 299 404 361 0 190 361
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Not 11 Förändring av eget kapital

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver och 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31 13 578 9 797 -14 775 8 600

Registrering av pågående nyemission - -4 908 4 908 -

Nyemissioner 2 217 - 5 799 8 016

Emissionskostnader - - -1 287 -1 287

Omräkningsdifferens - - -731 -731

Årets resultat - - -4 196 -4 196

Eget kapital 2007-12-31 15 795 4 889 -10 282 10 402

Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Emission 
under 
registrering

överkurs- 
fond

övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31 13 578 4 889 4 908 4 554 -15 695 12 234

Registrering av pågående nyemission - - -4 908 4 908 - -

Nyemissioner 2 217 - - 5 799 - 8 016

Emissionskostnader - - - - -1 287 -1 287

Årets resultat - - - - -603 -603

Eget kapital 2007-12-31 15 795 4 889 0 15 261 -17 585 18 360

Aktiekapitalet består av 30 690 148 A-aktier med ett kvotvärde på 0,515.
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01 2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Upplupna löner - 315 - 315

Upplupna semesterlöner 744 715 732 - 715 732

Upplupna sociala avgifter 586 509 409 138 509 409

Övriga poster 288 289 595 288 265 414

Summa 1 618 1 828 1 736 426 1 804 1 555

Not 13 justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avser i huvudsak avskrivningar.  

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2005 2007 2006 2005

Avskrivningar 2842 1710 413 103 951 361

Valutakursdifferenser och övrigt -454 499 -446 -115 -1 -148

Summa 2 388 2 209 -33 -12 950 213
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Not 14 Transaktioner med närstående

Moderbolaget

2007 2006 2005

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende 

koncernföretag.

Försäljning, tkr 373 7 102 1 200

Inga inköp har skett från koncernföretag.

Bolagets styrelseordförande har under året på konsultbasis arbetat med Bolagets emissioner. Fagerhyltan AB ägs av Bolagets 
styrelseordförande och har fakturerat ett arvode om 300 000 kr och kostnadsersättningar om 106 200. Kostnaden har bokats som 
emissionskostnad.

Mangold Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut för Runaware och har under året fakturerar ett arvode om 189 164 kr. 
Kostnaden har bokats som emissionskostnad. Bolagets styrelseordförande äger indirekt ca 25% av Mangold Fondkommission AB.

Se även not 16.
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Not 15 Andelar i dotterföretag

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%)

Runaware Inc 94-3365316 Delaware, USA 100

Runaware Software Pvt Ltd U72200AP2007-FTC054205 Hyderabad, Indien 100

Runaware Nordic AB 556715-7440 Göteborg 100

 

Moderbolaget Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal aktier Bokfört 
värde 
07-12-31

Bokfört 
värde 
06-12-31

Bokfört 
värde 
05-12-32

Runaware Inc 100 100 100 000 12 729 10 087 1 625

Runaware Nordic AB 100 100 1 000 9 094 100 -

Runaware Ltd 100 100 10000 - - 1

Summa 21 823 10 187 1 626

 

2007 2006

Ingående anskaffningsvärden 10 187 1 626 1626

Inköp av andelar - 100 -

Aktieägartillskott 11 636 8 461 -

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärde

21 823 10 187 -

Utgående redovisat värde 21 823 10 187 1 626
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Not 16 övriga skulder

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01 2007-12-31 2006-12-31 2005-01-01

Lån Per Åhlgren 2 050 2 000 - 2 050 2 000 -

Lån Fagerhyltan AB (Marcus 

Hamberg)

665 - - 665 - -

Lån Runawareintressenter 250 - - 250 - -

Lån Krister Björklund 250 - - 250 - -

Övriga poster 137 342 242 17 342 242

Summa 3 352 2 342 242 3 232 2 342 242

Marcus Hamberg och Krister Björklund är båda ledamöter i styrelsen. Per Åhlgren har tidigare varit med i styrelsen. 
Runawareintressenter ägs till del av Tomas Björklund, styrelseledamot. Ränta på lånen har utgått med 10 %.
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1. Runaware Årsredovisning 2007

2. Runaware Årsredovisning 2006

3. Runaware Årsredovisning 2005

HANDlINGAR INFOGADE GENOM HäNVISNING

http://www.runaware.se/reports/RunawareArsredovisning2007_web.pdf
http://www.runaware.se/reports/arsredovisning_2006.pdf
http://www.runaware.se/reports/arsredovisning_2005.pdf
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Huvudkontor  
Runaware AB och Runaware Nordic AB 
Kungsgatan 56 
SE-411 08 Gothenburg, Sweden 
Tel: +46 [0]31 743 0150 
Fax: +46 [0]31 743 0169

Nordamerika –  Runaware Inc. 
Runaware Inc. 
6360 NW 5th Way 203 
Ft. Lauderdale, Fl 33309, USA 
Tel: +1 [954] 302 5340 
Fax: +1 [954] 489 0209

EMEA (Europé, Middle East & Africa)  
säljkontor - Runaware 
Unit 6, Yeomanry Road 
Battlefield Enterprise Park 
Shrewsbury, Shropshire 
SY1 3EH, United Kingdom 
Tel: +44 [0]203 1301910

Indien - Runaware Software PVT lTD 
Software Units Layout, Plot No.17 
The “V “IT Park, 
Mariner Building ‘E’ Block 4th Floor, Hitech City, Madhapur, 
Hyderabad 500081 . AP India

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB 
Engelbrektsplan 2 
SE-114 34 Stockholm 
Tel: +46 (0)8 503 01 550 
Fax: +46 (0)8 503 01 551 
www.mangold.se

Revisorer 
PricewaterhouseCoopers AB 
SE-113 97 Stockholm

Kontoförande institut 
VPC AB 
Regeringsgatan 65 
SE-103 97 Stockholm   
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