
 
 
 
 
 

 

Nyhetsbrev från AppSpotr AB 
Göteborg den 15 september 2017 

 

AppSpotrs vd förklarar och svarar på frågor kring 

restaurangapp-avtalet 

AppSpotrs vd Patric Bottne dyker i en videointervju djupare i avtalet med Mishu Technology 

(MST) och förklarar oklarheter. 

Länk till videon: https://youtu.be/JAnFRw548jE 

De huvudsakliga poängerna: 

- AppSpotr kommer inte att bygga ett restaurangsystem. Man kommer att bygga moduler i 

AppSpotr-plattformen som är ihopkopplade med systemet som MST själva bygger för den nya 

tjänst som de vill erbjuda sina restaurangkunder. 

- Detta arbete ingår i byggandet av utvecklarportalen och täcks av den budgeten. 

- De betydande kostnaderna som nämns i pressmeddelandet gäller de marknadsförings- och 

försäljningskostnader som MST får, och som AppSpotr kommer att vara med att dela på, när 

deras säljstyrka ger sig ut till sina 265.000 existerande kunder för att sälja in den nya tjänsten.  

- I dagsläget är det oklart hur stor den kostnaden blir, det kommer att visa sig under 

pilotprojektet. 

- Det viktiga att ta med sig är att dessa kostnader kommer att uppstå samtidigt som intäkter 

kommer in. Poängen med formuleringen ”betydande kostnader” var att förbereda marknaden 

på att det kommer bli en kostnad för att rulla ut den här tjänsten tillsammans med MST. 

- När utvecklarportalen är klar kommer andra ha samma möjlighet att göra det som MST nu 

gör. Projektet med MST står således som exempel för möjligheterna som finns med 

AppSpotr-plattformen. 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ) 

Mobil: +46 701 46 61 89 

E-post: patric@appspotr.com 

 

Om AppSpotr AB 

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst 

bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet 

den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika 

appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg. 

mailto:patric@appspotr.com


 
 
 
 
 

 

 

Om AppSpotr Asia Ltd 

AppSpotr AB äger 30 procent av AppSpotr Asia, de resterande 70 procenten ägs av Novel Unicorn. I 

takt med att milstolparna i avtalet mellan AppSpotr och Novel Unicorn uppnås kommer AppSpotr att 

byta teckningsoptioner för aktier i AppSpotr mot aktier i AppSpotr Asia. När alla milstolpar har 

uppnåtts kommer AppSpotr Asia att vara ett helägt dotterbolag och Novel Unicorn kommer att vara 

AppSpotrs nya huvudägare. 

 


