
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
BUBLAR GROUP AB (PUBL), ORG.NR. 559019-7462

OKTOBER – DECEMBER 2017
•  Bublar Group AB (publ), (“Bublar”) befinner sig i utvecklingsfas av sina produkter och nettoomsättningen 
•  blev 20 TSEK (0) under kvartalet. Siffrorna inom parentes anger värden för motsvarande period föregående år. 
•  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 937 TSEK (-4 199) under kvartalet och Rörelseresultatet  
•  (EBIT) uppgick till -4 392 TSEK (-4 222) under kvartalet.
•  Likvida medel i koncernen uppgick per balansdagen till 20 596 TSEK (4 478 TSEK). Bolaget har registrerat  
•  den emission som genomfördes i slutet av kvartal 3. Likviden om ca 28,5 MSEK före emissionskostnader 
•  tillfördes koncernen under rapportperioden.
•  Aktien noterades på NGM Nordic MTF måndagen den 6 november 2017.
•  Mobilapplikationen Placie, den första applikationen utvecklad av Bublar, beta-lanseras i begränsad  
•  omfattning för att testa funktionalitet i den egenutvecklade mjukvaruplattformen och få respons på  
•  funktionerna i Placie.

JANUARI – DECEMBER 2017
• Nettoomsättningen blev 20 TSEK (0) under januari-december. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev 
• -13 369 TSEK (-7 779) under januari-december. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13 936 TSEK (-7 829) under 
•  januari-december. 
•  Den egenutvecklade mjukvaruplattformens funktionalitet bekräftas genom Placie som laddats ner av ca 27 000 
•  användare sedan slutet av november.
•  Nyemissioner har genomförts under våren 2017 respektive hösten 2017 vilket sammantaget tillfört bolaget  
•  42,7   MSEK före emissionskostnader.

KONCERNENS VERKSAMHET
Bublar Group är ett teknik- och spelutvecklingsbolag med säte i Stockholm. Koncernen består av moderbolaget 
Bublar Group AB (publ) och det helägda dotterbolaget Virtual Brains AB. Bublar fokuserar på att utveckla plats-
baserade spel och tjänster med Augmented Reality (“AR”). AR är en teknik för att i realtid förstärka den verkliga 
världen med lager av digitala objekt och information. I dagsläget kan skärmen i mobiltelefonen användas för att 
presentera denna utökade verklighet i t ex spel och andra tjänster.



Bublar ska skapa framtidens mobila upplevelser genom  att utveckla och lansera spel och appar som kombinerar 
den senaste tekniken inom Augmented Reality (AR) och  platstjänster. För att kunna infria den visionen har bolaget 
utvecklat en egen mjukvaruplattform som  möjliggör skapandet av mobilspel och tjänster där stora volymer av 
användare i realtid kan interagera såväl med varandra som med data kopplat till geografiska platser. Bolaget har 
kunnat testa plattformen i skarp drift genom lansering av en första applikation mot konsumentmarknaden.  
Ett intensivtutvecklingsarbete pågår för att utveckla och publicera fler applikationer och spel.

Bublar har för avsikt att inleda samarbeten med globala varumärken. Målsättningen är att tillsammans utveckla 
underhållande och interaktiva mobilupplevelser, där Bolagets teknikkunnande och mjukvaruplattform används  
i kombination med varumärkenas kännedom, användarbas och marknadskanaler. Sedan en tid tillbaka sker  
utvärdering av potentiella samarbeten med stora konsumentvarumärken.

MARKNADSUTVECKLING
Satsningarna inom AR från framförallt de stora teknologibolagen i USA fortsätter. Nyligen lanserade Apple ARKit 
som möjliggör för utvecklare att kunna skapa mer avancerade AR-applikationer. Genom iOS11 blev hundratals 
miljoner smartphones potentiella AR-enheter. Likaså har Google via sin plattform ARCore skapat motsvarande  
möjligheter för Android-mobilerna. Analysföretaget Digi-Capital förväntar sig att det finns en installerad bas om 
900 miljoner mobiltelefoner med stöd för ARKit och ARCore i slutet av 2018 och närmare 3,5 miljarder enheter 
redan 2022, enligt en rapport publicerad i januari 2018.

Tillväxten i AR marknaden förväntas, enligt Digi-Capital, framförallt ta fart under 2019 för att nå 90 miljarder USD 
2022. AR mobiler kommer vara den stora porten in i AR/VR världen. Spel, appar och reklam förväntas utgöra stora 
sektorer enligt diagrammet ovan.



NYCKELTAL FÖR KONCERNEN I TSEK

KOMMENTAR FRÅN VD MAGNUS GRANQVIST
I slutet av november beta-lanserades Placie - ett unikt socialt nätverk som kombinerar Augmented Reality (AR) och 
platsbaserad teknik så att mobilanvändare kan skapa och placera virtuella objekt och bilder på verkliga platser.  
Användare kan interagera med varandra via appens världskarta och skapa eget innehåll med mobiltelefonens 
kamera i en lekfull form av Augmented Reality.

Vi har fått positiv publicitet kring beta-lanseringen i framförallt amerikanska och kinesiska branschmedia. Virtual 
Reality-forumet VU Dreams beskrev Placie som ”The New Global Augmented Reality Social Network”.

För Bublar har betatestet varit mycket värdefullt för att testa bolagets mjukvaruplattform i skarp drift. Fram till idag, 
med begränsad marknadsföring, har närmare 27 000 användare via sina smartphones (iOS och Android) delat 
och tittat på tusentals bilder kopplade till geografiska platser spritt över hela världen. Vi kan konstatera en mycket 
hög driftsäkerhet i serverplattformen och att vi byggt en plattform med global räckvidd och mycket kort fördröj-
ning vid publicering av innehåll från användarnas mobiler i såväl kart- och kameraläge. Vi har fått bra återkoppling
avseende användarbeteenden och ser att globala kartsystemet fungerar snabbt och effektivt. Vi kan också konsta-
tera att vi har en fullt fungerande integration med AppStore, Google Play och Facebook, samt att vår metod för 
filtrering av användarskapade bilder fungerar.

Bublar kan nu visa en unik produkt som konkret visualiserar funktionaliteten i vad vi utvecklat. Det betyder mycket i 
våra möten med de samarbetspartner som vi diskuterar olika projekt med och när vi utvecklar nya spel.

TEKNIKPLATTFROM
Vi har nu satt en infrastruktur för att utveckla och lansera avancerade mobilspel och mobilapplikationer på ett 
snabbt och effektivt sätt. Fokus framåt är utveckling av nyskapande mobilspel som kombinerar AR teknik och 
platsbaserad teknik i kombination med MMO (Massively Multiplayer Online) där stora volymer av användare 
simultant kan spela tillsammans med varandra.

NYTT AR-SPEL I KVARTAL 2
Bublar planerar att lansera ett spel i betaversion under andra kvartalet 2018 baserat på den senaste AR-tekniken 
som Apples ARKit erbjuder. I spelet kombinerar vi AR med rörelseigenkänning (motion tracking) och kommer 
därmed kunna presentera nya spelfunktioner på ett unikt sätt baserat på den senaste smartphone-tekniken.
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VARUMÄRKESSAMARBETEN
Vår ambition är att ingå ett samarbete med ett globalt varumärke för att tillsammans lansera nya spel med kända 
karaktärer. Vi är i fortsatt dialog med såväl bolag inom spel- och underhållning som varumärken inom B2C-sektorn 
och kommer presentera utfallet så snart avtal träffats.

VD Magnus Granqvist

EKONOMISK UTVECKLING – KONCERNEN

OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20 TSEK (0 TSEK) och 20 TSEK (0) under januari-december. 
Omsättningen kommer från provision av intäkterna från handel i aktien via börsplatsen NGM. Bublar har ännu inte 
lanserat någon produkt i kommersiell fas och har därför inte nått någon extern omsättning. Siffrorna inom
parentes anger värden för motsvarande period föregående år. 

RESULTAT
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 937 TSEK (-4 199 TSEK) och -13 369 TSEK (-7 779) 
under januari-december. Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 392 TSEK (-4 222 TSEK) under kvartalet och -13 936 TSEK 
(-7 829) under januari-december.

INVESTERINGAR
Investeringar under kvartalet uppgick till 2 515 TSEK (1 825) och 6 801 TSEK (6 626) under januari-december. 
Investeringarna under kvartalet och historiskt avser i huvudsak aktivering av programmerings- och produktutveck-
lingskostnader för Bublars mjukvaruplattform.

FINANSIERING
Under kvartalet har den nyemission om 23,5 MSEK som genomfördes under förra kvartalet bokförts. Då nyemis-
sionen övertecknades utnyttjades även möjligheten att utöka erbjudandet genom en riktad nyemission om 5,0 
MSEK, vilket sammantaget tillfört bolaget ca 23,2 MSEK efter emissionskostnader om ca 5,3 MSEK.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL
Vid ingången av 2017 hade koncernen 4 478 TSEK i likvida medel. Vid utgången av 2017 uppgick koncernens 
likvida medel till 20 596 TSEK. Likviden från emissionsprocessen erhölls under perioden. Likviditetstillskottet efter
emissionskostnader uppgick till ca 23,2 MSEK.

EGET KAPITAL
Vid ingången av 2017 hade koncernen 7 383 TSEK i eget kapital. Vid utgången av året uppgick koncernens egna 
kapital till 32 365 TSEK.

PERSONAL
Antalet anställda i koncernen inklusive dotterbolaget Virtual Brains uppgick vid periodens slut uppgick till 17  
personer (12). Efter perioden har en omstrukturering av marknadsfunktionen gjorts vilket innebär att bolagets 
marknadschef lämnar bolaget.

AKTIEN
Antalet aktier uppgår totalt till 25 265 445. Aktierna handlas under kortnamnet BUBL MTF med ISIN-kod 
SE0010270793. Teckningsoptioner handlas under kortnamnet BUBL TO1 med ISIN-kod SE0010298075.



DATA PER AKTIE FÖR KONCERNEN

*Under kv 3 2017 tecknades 7 762 398 aktier och teckningsoptioner. Under kv 4 2016 tecknades 1 620 214 
aktier som ej registrerades förrän 2017.

Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Nordic MTF med G & W Fondkommission, telefon 08-503 000 
50, som bolagets Mentor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Under posten 
immateriella rättigheter har utvecklingskostnader för Bublars mjukvaruplattform aktiverats. Genom beta- 
lanseringen av appen Placie initieras en linjär avskrivningsmodell på 5 år på månadsbasis från december 2017. 
De spel som nu utvecklas har en förväntad utvecklingstid som understiger 1 år och kommer att kostnadsföras 
löpande för att reflektera den snabba utvecklingen i mobilspelsbranschen. Kostnader för funktionella tillägg till 
mjukvaruplattformen kommer att aktiveras och linjärt skrivas av. Spel som utvecklas baserade på plattformens 
funktionalitet kommer att kostnadsföras löpande.

KAPITALBEHOV
I det memorandum som publicerades i samband med inbjudan till teckning av units i Bublar Group under september 
2017 uttrycktes två finansiella mål; 1) att börja generera intäkter från H1 2018, och 2) att uppnå positivt kassaflöde 
vid utgången av H1 2019. Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt utan att bolaget 
förmår generera intäkter under de kommande 12 månaderna. Om därför intäkterna inte utvecklas i enlighet med 
styrelsens bedömningar behöver Bolaget överväga åtgärder inklusive ytterligare kapitalanskaffningar.

RISKER
Bublar Group befinner sig för närvarande i utvecklingsfas av sina produkter och utvecklar ett antal projekt baserade 
på den egna tekniska plattformen. Det finns en risk att de projekt Bublar investerat i kommer att mottas med svagt 
intresse av slutkunder och att därmed förväntade intäkter inte genereras med påföljande negativ effekt på resultat 
och kassaflöden. Även aktiverade utvecklingskostnader kan komma att behöva skrivas ned. Om en komersiell lan-
sering av ett projekt resulterar i lägre intäkter än bedömt kan det medföra en väsentligt negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förseningar i planerade och pågående spelprojekt kan ha en negativ effekt på kassaflöden, intäkter och rörelse-
marginaler. Om ett eller flera av bolagets utvecklade spel försenas kan det medföra en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Mobilspelsmarknaden kännetecknas av snabb teknisk och innovativ utveckling och stor konkurrens. Flera av 
Bublars nuvarande och framtida konkurrenter kan ha konkurrensövertag i form av längre historik, ett mer inarbetat 
varumärke samt större finansiella-, tekniska- och marknadsföringsresurser.

Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner. 
Vidare kan de partner som bolaget valt att samarbeta med tvingas till andra prioriteringar än bolagets egna med 
påföljande risk för försening och fullgörande av projekten.

Se informationsmemorandum inför notering på NGM Nordic MTF för en mer utförlig beskrivning av de riskfaktorer 
Bublar står inför.

GRANSKNING AV REVISOR
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revision.

STYRELSENS INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören Bublar Group AB (publ) försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande 
översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som bolaget står inför.

Bokslutskommunikéns avlämnande
Stockholm den 16 februari 2018
Bublar Group AB (publ)

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapport för kvartal 1 2018 publiceras den 18 maj. Årsstämma kommer hållas den 24 maj.

KONTAKT
För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta Magnus Granqvist, VD eller Anders Lindell, CFO.
Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Telefon: 08-559 251 20
Hemsida: www.bublar.com , e-post: hello@bublar.com

Maria A. Grimaldi Peter Engdahl Per Granå Axel Ljung

Styrelsen

Staffan Eklöw
Ordförande

Magnus Granqvist
VD

tele:0855925120
http://www.bublar.com
http://hello@bublar.com 


RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TSEK

Bolaget grundades 2015-07-03. Första verksamhetsåret omfattar perioden 2015-07-03 – 2016-12-31.
*Under perioden har kostnader för emissionen som gjordes i maj 2017 om 1,4 MSEK bokats om direkt 
mot eget kapital då hela den då initierade emissionsprocessen nu är avslutad.
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TSEK

Bolaget grundades 2015-07-03. Första verksamhetsåret omfattar perioden 2015-07-
03 – 2016-12-31.
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN I TSEK

*Under våren 2017 genomfördes en emission som står upptagen här. Emissionslikviden från nyemis-
sionen och övertilldelningsemissionen om 23,5 respektive 5 MSEK som genomfördes i september är 
registrerad under sista kvartalet och likviden har erhållits fullt. Beloppen som är angivna är efter  
emissionskostnader om totalt ca 6,8 MSEK.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN I TSEK

*Bolaget grundades 2015-07-03. Första verksamhetsåret omfattar perioden 2015-07-03 – 2016-12-31. 
**Emissionslikviden från nyemissionen och övertilldelningsemissionen om 23,5 respektive 5 MSEK registrerades 
under perioden men tecknades under september 2017. *** Inkluderar kostnader för nyemission våren 2017 (1,4 
MSEK) och september (5,4 MSEK).
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Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Telefon: 08-559 251 20
Hemsida: www.bublar.com, E-post: hello@bublar.com

KONTAKT
För eventuella frågor kring kvartalsrapporten vänligen kontakta
Magnus Granqvist, VD
alternativt
Anders Lindell, CFO

tele:0855925120 
http://www.bublar.com
http://hello@bublar.com

