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Realfiction offentliggör mer ambitiös strategi, nyskapande innovation 
och säkrar finansiering  
 
Realfiction Holding AB (”Realfiction”) offentliggör sin “STEP-UP-19”-strategi, en kraftfull satsning mot att 
bli marknadsledande på de allt mognare marknaderna för mixed reality-lösningar. Strategin innebär en 
väsentlig höjning av bolagets ambitionsnivå inom såväl befintlig verksamhet som helt nya teknologier 
inom mixed reality. Dessutom meddelas att finansieringen av planens första del har säkerställts.  
 
Upptrappning: Realfiction har med sina befintliga affärsmodeller, ledande produkter och innovation skapat 
en mycket stark plattform för tillväxt. Samtidigt mognar marknaden för mixed reality, som bland annat drivs 
framåt av några av världens största teknikbolag som Microsoft, Google och Sony. Det innebär att Realfiction 
måste trappa upp sin ambitionsnivå för att realisera hela bolagets potential. 
 
Strategi: Den nya strategin handlar om ökat fokus och investeringar. Bolaget kommer att investera ytterligare 
resurser i sina två befintliga kommersiella fokusområden (Magic-as-a-Service till detaljhandeln och 
DeepFrame till upplevelseindustrin) som båda utgör betydande möjligheter och utvecklas positivt. För att 
kunna erhålla och omvandla större internationella möjligheter till konkreta affärer inom dessa båda områden 
kommer ökade investeringar att genomföras inom marknadsföring, försäljning och rörelsekapital. Samtidigt 
kommer bolaget att investera ytterligare i innovation, som utgör ett tredje avgörande fokusområde. Mer 
specifikt har bolaget satt igång ett utvecklingsprojekt för utveckling av en holografisk teknologi som gör det 
möjligt för en grupp människor att uppleva och interagera med holografiska effekter i tomma luften utan 
någon form av fysisk media eller lins mellan dem och effekterna. Detta har historiskt varit en ouppnåelig 
vision för hela branschen, som de flesta känner till från science fiction-filmer. Som en del av planen, och för 
att säkerställa att varje huvudområde erhåller tillräckligt fokus utan distraktioner, kommer dotterbolaget 
Realfiction ApS att genomföra separata investeringar inom respektive fokusområde och tydligare dela upp 
rapporteringen mellan kommersiella aktiviteter (marknadsaktiviteter med fokus på MaaS och DeepFrame) 
och innovationsaktiviteter (innovation och utveckling av ny teknologi). 
 
Finansiering: Som ett första steg i finansieringen av denna mer offensiva strategi har bolaget ingått ett avtal 
om en bryggfinansiering om totalt 6,1 MSEK till marknadsmässiga villkor med en rad privata investerare. 
Investerarna är: Gerhard Dal, Bengt Helmersson, Jimmie Landermann, MIB AB (Michael Blihagen), Modelio 
Equity AB (Oliver Molse), John Andersson Moll, Christian Månsson, Kjell Nilsson, Peter Nilsson, Paginera 
Invest AB (Stefan Lundgren) samt Fredrik Åhlander.  Bolaget planerar att säkerställa ytterligare finansiering 
under det första halvåret 2019 för att fortsätta den offensiva satsningen. Flera konkreta alternativ övervägs, 
inklusive en riktad emission till industriella investerare, lånefinansiering, företrädesemission eller en 
kombination av dessa alternativ. I det fall en företrädesemission genomförs har samtliga brygglånegivare 
accepterat att konvertera sina lån till teckningsåtaganden. 
 
Clas Dyrholm, VD för Realfiction kommenterar:  
– Vi står inför ett mycket spännande kapitel i vår utveckling. Vi ser tydliga tecken på att mixed reality är 
redo att bli ”mainstream” under 2019, både inom detaljhandeln och upplevelseindustrin men även inom 



exempelvis spelindustrin. Vi ser även att vi har marknadsledande produkter, tjänster och innovation som 
gör det möjligt för oss att inte bara vara en del av denna utveckling; vi är positionerade för att vara en av 
ledarna och vi kommer att nå denna position genom en mycket mer offensiv kommersialisering av våra 
existerande produkter och tjänster. Samtidigt är vi snart redo att förhandsvisa vårt senaste 
utvecklingsprojekt av en ny teknologi med målsättningen att göra science fiction till real fiction. Det innebär 
att holografiska upplevelser och specialeffekter som visats i filmer som Ironman, Avatar, Minority Report 
och Star Wars äntligen kan bli till verklighet. 
 
Webinar: Bolaget kommer att presentera sin nya och mer ambitiösa strategi vid ett webinar. Mer 
information om webinaret offentliggörs under de kommande veckorna.  
 
För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta: 
Clas Dyrholm, grundare och VD 
Telefon: +45 25 22 32 81 
E-post: clas@realfiction.com  
www.realfiction.com   
 
Certified Adviser  
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.   
 
Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 4 oktober 2018.   

 
Om Realfiction Holding AB 
Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande innovatör och 
leverantör av mixed reality-lösningar, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets 
första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen 
DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan 
september 2017. DeepFrame har börjat användas inom en mängd nya applikationsområden för bolag inom 
underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. I 
samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer kan Realfictions produktutbud köpas, hyras 
eller användas via bolagets heltäckande servicekoncept som kallas Magic-as-a-Service. Realfiction fortsätter slutligen 
att uppfinna nya teknologier inom mixed reality med målsättningen att ta branschen till en helt ny nivå genom att 
uppnå visionen om att omvandla science fiction till real fiction. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq 
Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994. 
 


