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DELÅRSRAPPORT	  januari	  -‐	  juni	  2015	  	  
	  
	  
FÖR	  TARGETEVERYONE	  AB	  (PUBL),	  ORG	  NR	  556526-‐6748	  
	  
	  
Andra	  kvartalet	  
	  

•   Nettoomsättningen	  uppgick	  till	  3,9	  (2,7)	  Mkr	  
•   Resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  –8,9	  (–7,0)	  Mkr.	  	  
•   Resultatet	  per	  aktie	  före	  utspädningar	  uppgick	  till	  –0,69	  (-‐2,78)	  kr	  
•   Bruttomarginal	  för	  TargetEveryOne-‐tjänsten	  80	  procent	  
•   Förvärvet	  av	  norska	  ViaNett	  AS	  

	  
	  
	  
Årets	  första	  sex	  månader	  
	  

•   Nettoomsättningen	  uppgick	  till	  7,2	  (5,2)	  Mkr	  
•   Resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  –19,6	  (–11,6)	  Mkr.	  	  
•   Resultatet	  per	  aktie	  före	  utspädningar	  uppgick	  till	  –1,54	  (-‐4,53)	  kr	  
•   Förvärv	  av	  norska	  TargetEveryOne	  AS	  	  
•   Företrädesemission	  på	  18,1	  Mkr	  
•   Bolagets	  firma	  ändrades	  till	  TargetEveryOne	  AB	  (publ)	  

	  
	  
	  
Väsentliga	  händelser	  efter	  periodens	  utgång	  
	  

•   Den	  6	  juli	  genomfördes	  en	  extra	  bolagsstämma	  där	  styrelsen	  bemyndigades	  att	  nyemittera	  aktier	  för	  
förvärv	  av	  aktier	  i	  norska	  ViaNett	  AS.	  Styrelsen	  fick	  även	  ett	  generellt	  bemyndigande	  att	  nyemittera	  
aktier	  samt	  att	  ställa	  ut	  teckningsoptioner	  till	  bolagets	  anställda.	  
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VD	  har	  ordet	  
	  
Förvärv	  och	  försäljningstillväxt	  med	  god	  bruttomarginal	  
	  
Med	  ökande	  försäljning,	  förbättrade	  marginaler	  och	  lägre	  kostnader	  pekar	  mycket	  åt	  rätt	  håll	  under	  andra	  
kvartalet.	  Vi	  är	  stolta	  över	  att	  numera	  vara	  noterade	  på	  Nasdaq	  First	  North	  och	  att	  fler	  får	  möjlighet	  att	  
investera	  och	  följa	  bolaget.	  	  
	  
Vi	  ser	  varje	  dag	  hur	  företag	  som	  bygger	  kundrelationer	  har	  behov	  och	  nytta	  av	  vår	  TargetEveryOne-‐tjänst	  som	  
adderar	  interaktivitet,	  bilder	  och	  video.	  För	  de	  företag	  som	  redan	  använder	  mobilen	  och	  SMS	  är	  steget	  kort	  till	  
att	  lägga	  till	  en	  länk	  till	  interaktiva	  landningssidor	  och	  vi	  ser	  genomgående	  ett	  snabbt	  ökat	  kundvärde.	  	  Detta	  
ligger	  till	  grund	  för	  vårt	  förvärv	  av	  en	  majoritetsandel	  i	  ViaNett	  AS.	  	  
	  
ViaNett	  är	  lönsamt	  och	  har	  många	  prominenta	  kunder	  som	  Nespresso,	  Norwegian,	  Tieto	  och	  ytterligare	  1	  600	  
attraktiva	  kunder.	  Det	  kombinerade	  bolaget	  representerade	  2014	  en	  omsättning	  på	  126	  Mkr	  och	  ger	  en	  stor	  
intäktsbas	  där	  varje	  ökning	  av	  bruttomarginalen	  har	  stor	  effekt.	  En	  ökning	  av	  bruttomarginalen	  på	  ViaNetts	  
nuvarande	  affär	  från	  26	  till	  31	  procent	  skulle	  till	  exempel	  förbättra	  EBITDA	  i	  ViaNett	  med	  mer	  än	  50	  procent.	  
Redan	  mindre	  än	  en	  månad	  efter	  affärens	  offentliggörande	  vann	  vi	  den	  första	  gemensamma	  affären	  och	  la	  till	  
en	  fast	  abonnemangsavgift	  för	  TargetEveryOne-‐tjänsten	  och	  ökade	  bruttomarginalen	  för	  användande.	  	  
	  
Lika	  viktigt	  som	  detta	  förvärv,	  är	  att	  vi	  växer	  organiskt	  och	  att	  vi	  levererat	  enligt	  vår	  strategi	  att	  hjälpa	  företag	  
bygga	  bättre	  kundrelationer	  med	  mobilens	  hjälp.	  Försäljningen	  av	  vår	  TargetEveryOne-‐tjänst	  ökar	  varje	  månad	  
och	  uppvisar	  de	  goda	  bruttomarginaler	  vi	  siktat	  på.	  Bruttomarginalen	  kommer	  att	  variera	  beroende	  på	  
intäktsmixen	  men	  är	  stadigt	  över	  50	  procent	  och	  låg	  under	  andra	  kvartalet	  på	  hela	  80	  procent	  för	  vår	  
direktförsäljning.	  De	  mjukvaruabonnemang	  som	  höjer	  marginalen	  är	  dessutom	  återkommande	  så	  länge	  
kunden	  stannar.	  	  
	  
Affärerna	  kommer	  dels	  från	  helt	  nya	  kunder	  och	  partners	  och	  dels	  från	  de	  företag	  som	  tidigare	  använt	  enklare	  
SMS-‐tjänster	  och	  nu	  vill	  introducera	  mer	  attraktiva	  och	  interaktiva	  mobila	  tjänster,	  precis	  som	  ViaNetts	  kunder.	  
Välgörenhetsorganisationer	  som	  Läkare	  utan	  gränser	  och	  Sightsavers	  får	  nya	  möjligheter	  att	  attrahera	  
månadsgivare,	  BMW:s	  återförsäljare	  får	  fler	  kunder	  att	  provköra	  och	  andra	  tjänar	  stora	  belopp	  på	  att	  effektivt	  
hitta	  nya	  kunder	  och	  intäkter.	  
	  
Sammangåendet	  med	  norska	  TargetEveryOne	  AS	  skedde	  i	  januari	  2015	  och	  slutfördes	  under	  andra	  kvartalet	  då	  
ett	  skuldebrev	  växlades	  mot	  aktier	  i	  TargetEveryOne	  AB.	  Vi	  välkomnar	  säljarna	  som	  ägare	  i	  vårt	  svenska	  
moderbolag	  och	  uppskattar	  deras	  bidrag	  till	  försäljning	  och	  affärsutveckling.	  Under	  andra	  kvartalet	  har	  vi	  
fortsatt	  arbetet	  med	  synergierna	  av	  förvärvet	  och	  genomfört	  nya	  kostnadsbesparingar	  som	  snabbare	  kommer	  
att	  ta	  koncernen	  till	  lönsamhet.	  Vår	  EBITDA	  förbättrades	  till	  -‐5,8	  MSEK	  för	  andra	  kvartalet,	  jämfört	  med	  -‐7,7	  
MSEK	  för	  första	  kvartalet	  2015	  och	  vi	  kan	  nu	  tydligt	  se	  vår	  väg	  till	  lönsamhet	  framför	  oss.	  
	  
Jag	  ser	  framöver	  att	  vår	  tillväxt	  kan	  ske	  både	  organiskt	  och	  via	  liknande	  förvärv	  som	  ViaNett.	  Vi	  har	  kunder	  i	  
över	  85	  länder	  och	  en	  molntjänst	  för	  bättre	  kundrelationer	  som	  nås	  globalt	  i	  en	  attraktiv	  marknad.	  	  Det	  
viktigaste	  nu	  är	  dock	  att	  fortsätta	  öka	  försäljningen	  på	  väg	  mot	  lönsamhet	  och	  ännu	  fler	  nöjda	  kunder.	  	  	  
	  
	  
	  
Stockholm	  augusti	  2015	  
	  
	  
	  
Christoffer	  Andersson	  	  
VD	  
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Verksamheten	  
	  
Kunder	  och	  nya	  affärer	  
	  
Under	  kvartalet	  har	  försäljningen	  ökat	  med	  44	  procent	  jämfört	  med	  föregående	  år	  och	  med	  22	  procent	  jämfört	  
med	  föregående	  kvartal.	  	  	  

-‐‑   Multimobiltjänsten	  för	  SMS	  utgör	  en	  stabil	  intäktsbas	  
-‐‑   Bruttomarginal	  på	  80	  procent	  för	  TargetEveryOne-‐tjänsten,	  drivet	  av	  ökande	  månadsabonnemang	  
-‐‑   Försäljningen	  i	  Indonesien	  och	  Holland	  ökar	  

	  
Bolagets	  intäkter	  på	  3,9	  Mkr	  under	  andra	  kvartalet	  är	  en	  kombination	  av	  den	  stabila	  SMS-‐affären	  Multimobil	  
och	  den	  växande	  högmarginalaffären	  som	  TargetEveryOne-‐tjänsten	  ger.	  Varje	  Multimobilkund	  som	  tecknar	  
denna	  nya	  tjänst	  bidrar	  med	  högre	  bruttomarginal	  för	  det	  ökade	  värde	  som	  tjänsten	  ger.	  Under	  andra	  kvartalet	  
har	  flera	  Multimobilkunder	  börjat	  använda	  TargetEveryOne-‐tjänsten	  och	  adderat	  bild,	  video	  och	  interaktivitet	  
till	  sin	  kundkommunikation.	  Månadsabonnemangen	  ökar	  nu	  kontinuerligt	  och	  ger	  en	  återkommande	  intäktsbas	  
så	  länge	  kunden	  stannar.	  	  
	  
ViaNett,	  som	  2014	  representerade	  en	  omsättning	  på	  111	  miljoner	  norska	  kronor,	  det	  vill	  säga	  tio	  gånger	  högre	  
än	  Multimobil,	  kommer	  med	  samma	  logik	  att	  utgöra	  en	  stark	  bas	  för	  att	  accelerera	  tillväxten	  för	  koncernen.	  	  
	  
Efter	  kvartalets	  slut	  anslöt	  den	  första	  ViaNett	  kunden	  till	  TargetEveryOne-‐tjänsten	  och	  betalar	  nu	  fast	  
månadsavgift	  samt	  högre	  rörliga	  kostnader	  för	  användande.	  
	  
	  
Intäkter	  och	  resultat	  
	  
Koncernredovisningens	  resultaträkning	  omfattar	  moderbolaget	  TargetEveryOne	  AB	  (f	  d	  VMSPlay	  AB),	  VMSPlay	  
Sweden	  AB,	  TargetEveryOne	  Sweden	  AB,	  norska	  TargetEveryOne	  AS,	  indonesiska	  PT	  Ironroad	  International	  och	  
indiska	  TEO	  IT	  Ltd.	  	  
	  
Under	  hela	  eller	  delar	  av	  2014	  ingick	  även	  Crowdsoft	  Technology	  AB,	  VMS	  Holdings	  Inc,	  Ironroad	  USA	  Inc	  samt	  
indiska	  Ironroad	  IT	  India	  Pvt	  Ltd	  i	  koncernen.	  	  
	  
I	  jämförelsesiffrorna	  för	  2014	  ingår	  inte	  norska	  TargetEveryOne	  AS.	  	  
	  
Ett	  kostnadsbesparingsprogram	  har	  genomförts	  under	  kvartalet	  och	  beräknar	  minska	  kostnaderna	  med	  0,5	  
Mkr	  per	  månad.	  Full	  effekt	  nås	  under	  tredje	  kvartalet.	  
	  
Andra	  kvartalet	  
Nettoomsättningen	  för	  årets	  andra	  kvartal	  uppgick	  till	  3,9	  (2,7)	  Mkr.	  Detta	  är	  en	  ökning	  med	  44	  procent	  jämfört	  
med	  motsvarande	  period	  föregående	  år.	  De	  ökade	  intäkterna	  kommer	  både	  från	  den	  vid	  årsskiftet	  förvärvade	  
verksamheten	  i	  TargetEveryOne	  samt	  från	  den	  befintliga	  verksamheten	  inom	  multimobil.	  	  
	  
Rörelsens	  kostnader	  exklusive	  direkta	  kostnader,	  avskrivningar	  och	  övriga	  externa	  kostnader	  uppgick	  till	  6,9	  
(5,3)	  Mkr.	  Personalkostnaderna	  är	  högre	  under	  årets	  andra	  kvartal	  jämfört	  med	  föregående	  år	  till	  följd	  av	  att	  
fler	  anställda	  tillkommit	  genom	  den	  förvärvade	  verksamheten.	  Övriga	  externa	  kostnader	  är	  i	  stort	  sett	  
oförändrade.	  
	  
Avskrivningarna	  har	  ökat	  som	  ett	  resultat	  av	  större	  immateriella	  anläggningstillgångar	  som	  uppstått	  efter	  
förvärvet	  av	  norska	  TargetEveryOne	  AS.	  
	  
Rörelseresultatet	  för	  perioden	  uppgick	  till	  –8,2	  (-‐6,5)	  Mkr.	  Rörelsemarginalen	  är	  negativ.	  Resultatet	  är	  en	  
försämring	  jämfört	  med	  motsvarande	  period	  föregående	  år	  och	  främst	  orsakat	  av	  de	  ökade	  kostnaderna	  som	  
tillkommit	  genom	  förvärvet	  av	  norska	  TargetEveryOne	  AS.	  
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Periodens	  resultat	  efter	  finansnetto	  uppgick	  till	  –8,9	  (-‐7,0)	  Mkr.	  	  
	  
Årets	  första	  sex	  månader	  
Nettoomsättningen	  för	  årets	  första	  halvår	  uppgick	  till	  7,2	  (5,2)	  Mkr.	  Detta	  är	  en	  ökning	  med	  37	  procent	  jämfört	  
med	  motsvarande	  period	  föregående	  år.	  De	  ökade	  intäkterna	  kommer	  både	  från	  den	  vid	  årsskiftet	  förvärvade	  
verksamheten	  i	  TargetEveryOne	  samt	  från	  den	  befintliga	  verksamheten	  inom	  multimobil.	  	  
	  
Rörelsens	  kostnader	  exklusive	  direkta	  kostnader,	  avskrivningar	  och	  övriga	  externa	  kostnader	  uppgick	  till	  15,1	  
(9,1)	  Mkr.	  Personalkostnaderna	  är	  högre	  under	  årets	  första	  halvår	  jämfört	  med	  föregående	  år	  till	  följd	  av	  att	  
fler	  anställda	  tillkommit	  genom	  den	  förvärvade	  verksamheten.	  Övriga	  externa	  kostnader	  var	  högre	  under	  årets	  
första	  sex	  månader	  jämfört	  med	  föregående	  år	  som	  en	  konsekvens	  av	  högre	  engångskostnader	  under	  inledning	  
av	  2015.	  
	  
Avskrivningarna	  har	  ökat	  som	  ett	  resultat	  av	  större	  immateriella	  anläggningstillgångar	  som	  tillkommit	  vid	  
förvärvet	  av	  norska	  TargetEveryOne	  AS.	  
	  
Rörelseresultatet	  för	  perioden	  uppgick	  till	  –18,4	  (-‐10,7)	  Mkr.	  Rörelsemarginalen	  är	  negativ.	  Resultatet	  är	  en	  
försämring	  jämfört	  med	  motsvarande	  period	  föregående	  år	  och	  främst	  ett	  resultat	  av	  de	  ökade	  kostnaderna	  
som	  tillkommit	  genom	  förvärvet	  av	  norska	  TargetEveryOne	  AS.	  
	  
Periodens	  resultat	  efter	  finansnetto	  uppgick	  till	  –19,6	  (-‐11,6)	  Mkr.	  	  
	  
	  
Kassaflöde	  och	  finansiell	  ställning	  
	  
Andra	  kvartalet	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  rörelsekapital	  uppgick	  till	  -‐6,4	  (-‐4,3)	  Mkr	  för	  
andra	  kvartalet.	  
	  
Förändringar	  i	  rörelsekapital	  har	  påverkat	  kassaflödet	  negativt	  med	  -‐0,6	  (-‐4,1)	  Mkr.	  I	  första	  hand	  har	  
förändringar	  av	  verksamhetens	  rörelseskulder	  påverkat	  kassaflödet	  negativt	  under	  kvartalet.	  
	  
Kassaflödet	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  efter	  förändringar	  av	  rörelsekapital	  uppgick	  till	  -‐7,0	  (-‐8,4)	  Mkr.	  
	  
Investeringsverksamheten	  har	  inte	  påverkat	  kassaflödet	  under	  perioden,	  0	  (-‐0,1)	  Mkr.	  Förvärvet	  av	  norska	  
Targeteveryone	  AS	  har	  skett	  genom	  utställandet	  av	  ett	  skuldebrev	  under	  inledningen	  av	  året	  som	  under	  årets	  
andra	  kvartal	  kvittades	  mot	  aktier	  i	  moderbolaget.	  
	  
Finansieringsverksamheten	  uppgår	  till	  7,9	  (9,2)	  Mkr	  för	  andra	  kvartalet.	  Under	  kvartalet	  har	  bolaget	  genomfört	  
emissioner	  om	  63,1	  Mkr	  vilket	  kassaflödesmässigt	  påverkat	  verksamheten	  positivt	  med	  1,0	  Mkr.	  Största	  delen	  
av	  emissionen	  avser	  kvittningar	  av	  skulder	  varav	  60	  Mkr	  avser	  skuldebrev	  till	  säljarna	  av	  TargetEveryOne	  AS.	  	  
	  
Ett	  brygglån	  om	  6,2	  Mkr	  har	  erhållits	  under	  perioden.	  	  
	  
Under	  i	  början	  av	  juni	  erhölls	  ett	  lån	  om	  2,2	  Mkr	  från	  Innovasjon	  Norge.	  Totalt	  uppgår	  lånen	  till	  Innovasjon	  
Norge	  till	  4	  miljoner	  norska	  kronor.	  
	  
Årets	  första	  sex	  månader	  
Kassaflöde	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  före	  förändring	  av	  rörelsekapital	  uppgick	  till	  -‐14,7	  (-‐7,9)	  Mkr	  för	  
årets	  första	  halvår.	  
	  
Förändringar	  i	  rörelsekapital	  har	  påverkat	  kassaflödet	  negativt	  med	  -‐5,0	  (-‐2,4)	  Mkr.	  I	  första	  hand	  har	  
förändringar	  av	  verksamhetens	  rörelseskulder	  påverkat	  kassaflödet	  negativt	  under	  kvartalet.	  
	  
Kassaflödet	  från	  den	  löpande	  verksamheten	  efter	  förändringar	  av	  rörelsekapital	  uppgick	  till	  -‐19,6	  (-‐10,2)	  Mkr.	  
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Investeringsverksamheten	  har	  inte	  påverkat	  kassaflödet	  under	  perioden,	  0	  (-‐0,1)	  Mkr.	  Förvärvet	  av	  norska	  
Targeteveryone	  AS	  har	  skett	  genom	  utställandet	  av	  ett	  skuldebrev,	  60	  Mkr,	  under	  inledningen	  av	  året	  som	  
under	  årets	  andra	  kvartal	  kvittades	  mot	  aktier	  i	  moderbolaget.	  
	  
Finansieringsverksamheten	  uppgår	  till	  19,0	  (9,2)	  Mkr	  för	  första	  halvåret.	  Under	  perioden	  har	  bolaget	  
genomfört	  en	  företrädesemission	  om	  18,1	  Mkr	  vilket	  kassaflödesmässigt	  påverkade	  verksamheten	  positivt	  med	  
15,7	  Mkr	  medan	  amorteringar	  av	  låneskulder	  påverkade	  kassaflödet	  negativt	  med	  -‐4,6	  Mkr.	  Vidare	  har	  ett	  
brygglån	  erhållits	  på	  6,2	  Mkr	  samt	  en	  nyemission	  bidragit	  med	  1,0	  Mkr.	  
	  
Koncernens	  disponibla	  likvida	  medel	  inklusive	  klientmedelskonto	  och	  outnyttjade	  checkkrediter	  uppgick	  per	  
den	  30	  juni	  till	  3,1	  (1,0)	  Mkr.	  Checkräkningskrediter,	  fullt	  utnyttjad,	  uppgår	  till	  1,3	  Mkr.	  
	  
Koncernens	  soliditet	  uppgår	  till	  51	  (9,6)	  procent.	  
	  
	  
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.	  
	  
Extrastämman	  beslutade	  även	  att	  en	  omvänd	  split	  ska	  genomföras	  där	  fem	  befintliga	  aktier	  slås	  ihop	  till	  en	  ny.	  
Detta	  genomfördes	  under	  andra	  kvartalet.	  Avstämningsdag	  bestämdes	  till	  12	  april	  och	  per	  15	  april	  skedde	  
sammanläggningen.	  
	  
Vidare	  beslutade	  extrastämman	  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	  kvittades	  ett	  antal	  leverantörsskulder	  och	  andra	  kortfristiga	  skulder	  uppgående	  till	  sammanlagt	  
2,1	  Mkr.	  I	  ett	  andra	  steg	  kvittades	  i	  förväg	  inbetalda	  teckningsförbindelser	  mot	  aktier	  till	  ett	  sammanlagt	  
belopp	  om	  975	  Kkr.	  
	  
I	  ett	  sista	  steg	  kvittades	  de	  fyra	  skuldebrev	  på	  totalt	  60	  Mkr	  som	  utgavs	  som	  köpeskilling	  vid	  förvärvet	  av	  
norska	  Targeteveryone	  AS.	  Avtalet	  var	  formulerat	  så	  att	  antalet	  aktier	  ska	  uppgå	  till	  det	  antal	  som	  krävs	  för	  att	  
de	  tidigare	  ägarna	  tillsammans	  ska	  erhålla	  ett	  femtioprocentigt	  ägande	  i	  det	  svenska	  moderbolaget.	  
	  
Genomsnittligt	  antal	  aktier	  för	  helåret	  2014	  före	  utspädning	  uppgick	  till	  14	  242	  704	  aktier.	  För	  årets	  andra	  
kvartal	  uppgick	  genomsnittligt	  antalet	  aktier	  till	  13	  235	  753	  stycken	  inklusive	  utställda	  teckningsoptioner	  och	  till	  
11	  961	  545	  exklusive	  teckningsoptioner.	  Antalet	  aktier	  vi	  periodens	  utgång	  uppgick	  till	  15	  683	  828.	  
Motsvarande	  period	  föregående	  år	  uppgick	  antalet	  aktier	  till	  2	  566	  464	  stycken,	  utan	  hänsyn	  tagen	  till	  årets	  
sammanläggning.	  
	  
	  
Händelser	  efter	  kvartalets	  utgång	  
	  
Den	  6	  juli	  genomfördes	  en	  extra	  bolagsstämma	  där	  styrelsen	  bemyndigades	  att	  nyemittera	  aktier	  för	  att	  
användas	  vid	  förvärv	  av	  57	  procent	  av	  innehavet	  i	  norska	  ViaNett	  AS.	  Posten	  ägdes	  tidigare	  av	  Holton	  Estate	  AS	  
och	  köpeskillingen	  består	  av	  en	  initial	  kontantdel	  på	  fem	  miljoner	  norska	  kronor	  samt	  ett	  skuldebrev	  på	  26,1	  
Mkr.	  skuldebrevet	  kommer	  att	  kvittas	  mot	  25	  procent	  ägande	  i	  TargetEveryOne	  AB	  till	  priset	  5	  kr	  per	  aktie.	  	  
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En	  tilläggsköpeskilling	  uppgående	  till	  fyra	  miljoner	  norska	  kronor	  ska	  utgå	  till	  säljarna	  den	  30	  juni	  2016.	  
	  
Stämman	  gav	  även	  styrelsen	  ett	  generellt	  bemyndigande	  att	  nyemittera	  aktier	  samt	  att	  ställa	  ut	  
teckningsoptioner	  till	  bolagets	  anställda.	  
	  
	  
Investeringar	  
	  
Under	  årets	  andra	  kvartal	  har	  investeringar	  i	  materiella	  anläggningstillgångar	  genomförts	  med	  0	  (-‐0,1)	  Mkr.	  
Motsvarande	  investeringar	  för	  årets	  första	  sex	  månader	  uppgår	  till	  0	  (-‐0,1)	  Mkr.	  
	  
	  
Personal	  
	  
Antalet	  anställda	  vid	  kvartalets	  utgång	  uppgick	  till	  50	  (35)	  personer	  varav	  5	  personer	  erhåller	  ersättning	  via	  
fakturering	  från	  egna	  bolag.	  I	  de	  svenska	  bolagen	  arbetar	  8	  personer,	  i	  Norge	  3,	  i	  Indonesien	  8	  och	  övriga	  
personer	  arbetar	  i	  det	  indiska	  bolaget.	  	  
	  
	  
Moderföretaget	  
	  
Moderföretagets	  omsättning	  under	  andra	  kvartalet	  uppgick	  till	  0	  (0)	  och	  övriga	  intäkter	  till	  0,2	  (0,5)	  Mkr.	  
Periodens	  resultat	  före	  skatt	  uppgick	  till	  -‐3,8	  (-‐3,0)	  Mkr.	  
	  
För	  sexmånadersperioden	  uppgick	  omsättningen	  till	  0	  (0)	  och	  övriga	  intäkter	  till	  0,5	  (0,9)	  Mkr.	  Resultatet	  för	  
perioden	  uppgick	  till	  -‐7,8	  (-‐6,0)	  Mkr.	  
	  
	  
Närståendetransaktioner	  
	  
Under	  perioden	  har	  inköp	  genomförts	  av	  det	  norska	  dotterbolaget	  TargetEveryOne	  AS	  från	  den	  indiska	  
leverantören	  TKH	  IT	  Solutions	  (P)	  Ltd	  uppgående	  till	  0,4	  MSEK.	  Det	  indiska	  dotterbolaget	  ägs	  bland	  annat	  av	  XiB	  
Group	  AS.	  

Risker	  
	  
Beträffande	  risker	  hänvisas	  till	  årsredovisningen	  2014.	  	  
	  
TargetEveryOne	  AB	  lämnar	  inga	  prognoser.	  

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).	  	  

Revision	  
	  
Denna	  delårsrapport	  har	  inte	  varit	  föremål	  för	  revisorsgranskning.	  
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Årsredovisning	  2014	  
	  
Targeteveryone	  AB:s	  årsredovisning	  finns	  tillgänglig	  på	  hemsidan,	  www.targeteveryone.com,	  från	  den	  21	  maj	  
2015.	  

Kommande	  rapporter	  
	  
Delårsrapport	  januari	  –	  september	  2015	   	   2015-‐11-‐04	  
Bokslutskommuniké	  2015	   	   	   2016-‐02-‐17	  
Delårsrapport	  januari	  –	  mars	  2016	   	   2016-‐05-‐11	  
	  
	  
	  
Stockholm	  augusti	  2015	  
	  
	  
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	  
	  
	  
Certified	  Adviser	  
Mangold	  Fondkommission	  AB	  (556585-‐1267)	  
Box	  55	  691	  
102	  15	  Stockholm	  
Telefon:	  +46	  8	  503	  015	  50	  
www.mangold.se	  
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	   	   14	  (15)	  

TargetEveryONE
BALANSRÄKNING	  i	  sammandrag,	  moderbolag	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  



	   	   	  

	   	   15	  (15)	  

TargetEveryONE
BALANSRÄKNING	  i	  sammandrag,	  moderbolag	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


