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DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015  
 
 
FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748,  
tidigare VMSPlay AB (publ) 
 
 
Första kvartalet 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr 
 Resultat före skatt uppgick till –10,7 (–4,6) Mkr.  
 Resultatet per aktie efter utspädningar uppgick till –0,28 (-0,33) kr 
 Förvärva norska Targeteveryone AS 
 Företrädesemission på 18,1 Mkr 
 Bolagets firma ändrades till Targeteveryone AB (publ) 

 
 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 Den 15 april genomfördes en sammanläggning av antalet aktier så att fem befintliga aktier 
ersattes av en ny 

 Under april tecknades 975 Kkr i nyemission 
 Den 4 maj erhölls ett villkorat brygglån om 6,2 Mkr 
 Den 6 maj beslutade styrelsen om kvittningar av skulder om sammanlagt 1,8 Mkr 
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VD har ordet 
 
Nytt år, nya affärer 
 
Efter ett år av förändringar är jag fast besluten att detta ska bli ett år av nya affärer, och det är så året har 
börjat. Samtidigt har vi fortsatt det systematiska arbetet mot notering och det förändringsarbete som 
krävts för att stärka bolaget finansiellt.   
 
Vi har genomfört en företrädesemission som efter emissionskostnader tillfört bolaget 15,5 Mkr och 
betalat återstående del av konvertibellånet, 4,3 Mkr. Vidare har vi under och efter kvartalets utgång 
fortsatt att kvitta skulder mot aktier, tagit in 975 Kkr i en riktad emission samt tagit ett långfristigt lån på 
6,2 Mkr. Detta lån är villkorat av att bolaget noteras och när noteringsprocessen nu dragit ut på tiden har 
vi en ansträngd likviditet tills dessa 6,2 Mkr blir tillgängliga.  
 
För att ytterligare förbättra kassaflödet har jag även sjösatt ett besparingsprogram som kommer att 
minska vår månadskostnad redan under andra kvartalet.  
 
Förvärvet av TargetEveryOne hade påbörjats under 2014 och slutgiltiga avtalet undertecknades den 5 
januari 2015 då köpet genomfördes via en revers till säljarna på 60 Mkr. Säljreversen kommer nu att 
växlas mot aktier motsvarande 50 procent av det nya gemensamma bolaget.  
 
Med detta har vi numera en attraktiv tjänst och den gemensamma försäljningen har varit fylld av energi 
och positiva reaktioner från såväl kunder som av partners. Dels ökar månadsabonnemangen och dels 
stiger kundernas användning av tjänsten. Faktum är att användningen kan komma att bli en minst lika 
viktig del av intäkterna som abonnemangen. Det är en attraktiv mix både för kunder och oss; abonnemang 
ger förutsägbarhet medan användningsintäkter följer kundens affär och bekräftar kundnyttan. 
 
Marknaden fortsätter att växa kraftigt och alltfler företag märker av skiftet till digitala och mobila medier. 
Vi ser i detta att stora aktörer, till exempel reklambyråer, kan få avgörande fördelar av att använda vår 
tjänst och att sådana samarbeten skulle kunna få stor påverkan på vårt bolag. Att snabbt och enkelt kunna 
skapa, skicka och analysera mobila- och digitala kampanjer ger bättre kundrelationer och försäljning för 
kunderna och återkommande intäkter för oss. För en reklambyrå kan det vara den konkurrensfördel som 
krävs för att behålla- och skapa nya kundrelationer i den värld av snabb förändring vi lever i. Vi vet vad 
som krävs för att bygga bättre kundrelationer med mobilen. 
 
Under 2014 byggde vi en stabil grund, etablerade en attraktiv tjänst och började generera återkommande 
intäkter. Arbetet med att notera bolaget fortlöper och med fokus på försäljning ser vi 2015 fram emot en 
spännande resa. 
 
 
Stockholm maj 2015 
 
 
 
Christoffer Andersson  
VD 
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Verksamheten 
 

Kunder och nya affärer 
 
Under kvartalet har den nya koncernens sammanslagna försäljningsorganisationer börjat exekvera via 
direktförsäljning, partners och online. Första månadsabonnemanget på nya TargetEveryOne-tjänsten 
såldes i Sverige och en stor nordisk partner har skrivit avtal för att sälja mobila kampanjer med bolagets 
hjälp.  
 
Den svenska SMS-självbetjäningstjänsten (multimobil) ökade intäkterna och bruttomarginalen med över 
30 procent jämfört med första kvartalet 2014. Flera av dessa kunder har under kvartalet även nyttjat den 
nya TargetEveryOne-tjänsten med högre värde. 
 
600 nya TargetEveryOne-kunder adderades under kvartalet, resulterande i 1 697 kunder totalt sedan 
lanseringen maj 2014 (de över 1 000 kunderna i VMSPlay/Multimobil i Sverige ej inräknade) 
 
 

Intäkter och resultat 
 
Nettoomsättningen för årets första tre månader uppgick till 3,2 (2,5) Mkr. Detta är en ökning med 28 
procent jämfört med motsvarande period föregående år. De ökade intäkterna kommer i första hand från 
verksamheten inom multimobil samt från den förvärvade verksamheten i Norge.  
 
Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader har under årets första kvartal uppgått till 8,8 (5,0) Mkr. 
Personalkostnaderna är högre under årets första kvartal jämfört med föregående år till följd av att fler 
anställda tillkommit från den förvärvade verksamheten. Av rörelsens kostnader har framför allt 
avskrivningarna ökat som ett resultat av högre goodwill. Vidare har övriga externa kostnader ökat och då 
som ett resultat av engångskostnader. 
 
Rörelseresultatet för årets första tre månader uppgick till –10,2 (-4,2) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ. 
Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år och främst ett resultat av 
högre rörelsekostnader. 
 
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till –10,7 (-4,6) Mkr.  
 
Koncernredovisningens resultaträkning omfattar moderbolaget TargetEveryOne AB (f d VMSPlay AB), 
norska TargetEveryOne AS, VMSPlay Sweden AB, indonesiska PT Ironroad International och 
TargetEveryOne India Ltd.  
 
Under det första kvartalet 2014 ingick även Crowdsoft Technology AB, VMS Holdings Inc, Ironroad USA 
Inc samt indiska PT Ironroad International Ltd i koncernen.  
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -8,3 (-3,5) Mkr 
för första kvartalet. 
 
Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -4,4 (1,8) Mkr. I första hand har 
verksamhetens rörelseskulder påverkat kassaflödet negativt under kvartalet. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -12,7 (-1,8) 
Mkr för kvartalet. 
 
Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr. Förvärvet av norska 
Targeteveryone AS har skett genom utställandet av ett skuldebrev som under årets andra kvartal kommer 
att kvittas mot aktier i moderbolaget. 
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Finansieringsverksamheten uppgår till 11,1 (0) Mkr för första kvartalet. Under kvartalet har bolaget 
genomfört nyemissioner om 18,1 Mkr vilket kassaflödesmässigt påverkade verksamheten positivt med 
15,7 Mkr medan amorteringar av låneskulder påverkade kassaflödet negativt med -4,6 Mkr.  
 
Koncernens disponibla likvida medel inklusive klientmedelskonto och outnyttjade checkkrediter uppgick 
per den 31 mars till 2,2 (0,4) Mkr. Checkräkningskrediten, fullt utnyttjad, uppgår till 2,5 Mkr. 
 
Koncernens soliditet i år och föregående år är negativt. 
 
 

Eget kapital och aktien 
 
Vid en extra stämma den 28 november 2014 beslutades om en företrädesemission om 18,1 Mkr. För en 
befintlig aktie erbjöds att teckna en ny till priset 1,00 kr. Avstämningsdag bestämdes till 12 januari 2015 
och teckningstiden pågick mellan den 21 januari och 4 februari 2015 och tecknades till 39,7 procent av 
befintliga och nya aktieägare. 
 
Företrädesemissionen var garanterad i sin helhet via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.  
 
Eftersom de sammanlagda företrädesemissionerna under de senaste tolv månaderna översteg 2,5 MEUR 
så togs ett prospekt fram som granskades och godkändes av Finansinspektionen innan teckningstiden 
inleddes. 
 
Antalet registrerade aktier per den 31 mars 2015 uppgick till 36 135 826 stycken.  
 
Extrastämman beslutade även att en omvänd split ska ske där fem befintliga aktier slås ihop till en ny. 
Detta genomfördes efter första kvartalets utgång. Avstämningsdag bestämdes till 12 april och per 15 april 
skedde sammanläggningen. 
 
Genomsnittligt antal aktier för helåret 2014 före utspädning uppgick till 14 242 704 aktier. För årets 
första kvartal uppgick genomsnittligt antalet aktier till 37 989 886 stycken inklusive utställda 
teckningsoptioner och till 33 413 826 exklusive teckningsoptioner. 
 
Två paket av utställda teckningsoptioner med ursprunglig lösen senast 1 december 2014 till kursen 5,50 
kr beslutades vid extrastämman att ändra lösen till september 2015. De två paketen består dels av  
3 000 000 teckningsoptioner utgivna vid kvittning av brygglån upptagna under våren 2014. Dels  
1 101 414 kopplade till de units som utgavs i samband med företrädesemissionen under juni 2014.  
 
Antalet teckningsoptioner utställda till styrelse och ledning med lösen senast december 2015 till kursen 
7,50 kr uppgår till 2 000 000. 
 
Stämman beslutade vidare att ge styrelsen mandat att utge ytterligare aktier, konvertibler eller 
teckningsoptioner. Totalt kan 12 miljoner utges efter att sammanläggningen (5:1) genomförts. Styrelsen 
har utnyttjat bemyndigandet genom att i tre olika steg utge nya aktier där betalning ska ske genom 
kvittning.  
 
I ett första steg kvittas ett antal leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder uppgående till 
sammanlagt 1,8 Mkr. I ett andra steg kvittas i förväg inbetalda teckningsförbindelser mot aktier till ett 
sammanlagt belopp om 975 Kkr. 
 
I ett sista steg kvittas de fyra skuldebrev på totalt 60 Mkr som utgavs som köpeskilling vid förvärvet av 
norska Targeteveryone AS. Avtalet är formulerat så att antalet aktier ska uppgå till det antal som krävs för 
att de tidigare ägarna tillsammans ska erhålla ett 50-procentigt ägande i det svenska moderbolaget. 
 
 



   

  5 (14) 

TargetEveryONE

Händelser efter kvartalets utgång 
 
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under 
den närmaste tolvmånadersperioden. 
 
Följande steg för att stärka balansräkningen har genomförts under årets andra kvartal. 
 
Ett lån om 6,2 Mkr har upptagits för att stärka den finansiella ställningen. Lånet är villkorat av att bolagets 
aktie noteras och beloppet är inbetalda till ett tredjepartkonto. 
 
 

Framtida händelser 
 
Skuldebrev, 60 Mkr, som utställts till säljarna av norska Targeteveryone AS kommer att kvittas mot aktier 
i det svenska moderbolaget. Dessutom kommer ytterligare kortfristiga skulder, 1,8 Mkr, kvittas mot 
aktier.  
 
Under i början av juni kommer ytterligare ett lån om 2,2 Mkr erhållas från Innovasjon Norge. 
 
Detta tillsammans med minskade operativa kostnader och ökade rörelseintäkter gör att styrelsens 
bedömning är att det kommer att finnas tillräckligt med rörelsekapital för den kommande 
tolvmånadersperioden. 
 
 

Investeringar 
 
Under årets första tre månader har investeringar i materiella anläggningstillgångar genomförts med 0 (0) 
Mkr.  
 

 

Personal 
 
Antalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 59 (35) personer varav 5 personer erhåller ersättning 
via fakturering från egna bolag. I de svenska bolagen arbetar 7 personer, i Norge 10, i Indonesien 8 och 
övriga arbetar i det indiska bolaget.  

Risker 
 
Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen 2013.  
 
Targeteveryone AB lämnar inga prognoser. 
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Redovisningsprinciper 
 
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3:s kapitel 35 vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om. Övergången 
innebär inte några väsentliga förändringar av bolagets redovisningsprinciper. 

Revision 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. 

Årsredovisning 2014 
 
Targeteveryone AB:s årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, 
www.targeteveryone.com, från den 21 maj 2015. 

Kommande rapporter 
 
Bolagsstämma 2015   2015-06-11 
Delårsrapport januari – juni    2015-08-20 
Delårsrapport januari – september  2015-11-04 
 
 
 
Stockholm 2015-05-06 
 
 
Christoffer Andersson 
Verkställande direktör 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Christoffer Andersson, VD, +46 76-200 72 99, christoffer@targeteveryone.com 
Jan Benjaminson, CFO, +46 70-666 93 88, jan@targeteveryone.com 
 
 
  

http://www.targeteveryone.com/
mailto:christoffer@targeteveryone.com
mailto:jan@targeteveryone.com
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RESULTATRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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EGET KAPITAL i sammandrag, koncernen 
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KASSAFLÖDE i sammandrag, koncernen 
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RESULTATRÄKNING i sammandrag, moderbolaget 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, moderbolag 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, moderbolag 
 

 
 
 
 
 
 


