
  

 

 

 

 



  

 
 

 

Intäkter  94 57 211 181 235 

Resultat efter finansiella poster -635 -440 -1,466 -1,403 -1,952 

Balansomslutning 31,653 377 31,653 377 398 

Resultat per aktie -0,2 öre - -0,7 öre - - 

Intäkter 69 57 177 180 234 

Resultat efter finansiella poster -541 -303 -1,177 -970 -3,953 

Balansomslutning 38,811 12,612 38,811 12,612 10,178 

      

*notera att räkenskaperna i denna rapport avser verksamheten innan tillträde av Battlecamp AB samt 

avyttring av dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB.  

      



• Tecknar 15 juli en avsiktsförklaring gällande 

förvärv av gamingbolag förhandlat till ett 

nominellt värde om 180 MSEK 

• Flyttar 31 augusti tidigare verksamhet till 

dotterbolaget Challenger Mobile Technology 

AB (”CMT”) som ett led i det pågående 

omvända förvärvet i enlighet med tidigare 

publicering kring avsiktsförklaringen. 

Verksamheten flyttas för att möjliggöra en 

utförsäljning av aktierna i CMT till existerande 

aktieägare 

• Per 5 september tecknas avtal om att förvärva 

samtliga aktier i  gaming bolaget Battlecamp AB 

som äger alla tillgångar och rättigheter kopplat 

till mobilspelet Battle Camp. Transaktionen 

genomförs med betalning i tre delar: 

- 30 MSEK genom kontant betalning; 

- 70 MSEK genom säljarrevers; 

- 80 MSEK genom aktier till ett pris om 0,06 

SEK per aktie 

• Upptar brygglån om totalt 30 MSEK för 

finanisering av förvärvet 

• Kallar till extra bolagsstämma för att besluta om 

bl.a. förvärv av Battlecamp, ny styrelse, ny 

bolagsordning 

 

 
• Bolaget har ingått i ett icke-exklusivt LOI 

gällande förvärvav spelet Idle War Camp 

• Tillträder Battlecamp AB på extra 

bolagsstämma 7 oktober 2020 samt beslutar om 

att avyttra dotterbolaget Challenger Mobile 

Technology AB (publ) till befintliga ägare. 

• 2020-10-07 extra stämma beslutar om ny 

bolagordning, ny verksmhet, namnbyte, samt 

ny styrelse och gränser för aktiekapital och 

antal aktier.  

• Jesper Nord tillträder som ny VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultatet blev något bättre för perioden och halvåret än föregående år även om omsättningen är på en mycket 

blygsam nivå. Kostnader är i nivå med året innan. Våra tjänster har inte nått den nylansering som förberetts för 

våra kunder i Oman. Bolagets löpande intäkter är direkt knutna till användandet av levererade tjänster vilket gör 

att intäktsökningar dröjer med fördröjd marknadsföring av tillgängliga tjänster. 

 

Spridningen av Covid-19 har haft en viss negativ påverkan på bolagets verksamhet till följd av omvärldens 

reaktioner på pandemin. Vi bedömer dock att den globala virus pandemin kommer att leda till långsiktiga 

förändringar i människors beteende där tekniska kommunikationslösningar, som bolagets, kommer att ha en ännu 

större betydelse vilket skulle gagna framtida utveckling. 

 

Challenger Mobile Technology AB avyttras nu i ett erbjudande, riktat i första hand till tidigare aktieägare, att köpa 

aktier i bolaget. Försäljningsvärdet att kommer att tillskjutas Challengers verksamhet och bidra till satsningen på 

att utveckla företagsaffärerna med säkra kommunikationstjänster anpassade till marknadens kraftigt ökade behov 

av anpassade kommunikationstjänster. Mer information om erbjudandet finns på bolagets hemsida. Vi hoppas att 

många av våra aktieägare och nya vill vara med oss på resan! 

 

Johan Meijer 

Tidigare VD samt VD, Challenger Mobile Technology AB (publ)

 

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer 

kommunikationslösningar baserade på en egen 

plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget 

erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster för 

kundföretag med stor flexibilitet i integrationsnivå 

och kundanpassning. Den tekniska plattformen 

stödjer integration med kundernas befintliga system 

för exempelvis CRM, betalning och kundsupport. 

 

Bolagets plattform för kundsystem är som helhet 

färdigutvecklad och har bevisats med flera publika 

lanseringar, nu senast tillsammans med Omantel i 

Oman. Nuvarande utvecklingsinsatser ämnar att 

skapa kundspecifik funktionalitet samt 

vidareutveckla appar och frontends för att fortsatt 

erbjuda konkurrenskraftiga produkter till kunder. 

Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida 

kapacitetsbehov med bibehållen god kvalitet. 

 

 

Marknaden för IP-baserade kommunikations-

tjänster är otroligt stor. Mobiloperatörer kan inte 

längre förneka fördelarna med tekniken och ser nu 

till hur de kan nyttja den för att stå emot den nya  

konkurrensen från globala aktörer för 

kommunikation. Dels efterfrågar slutkunder IP-

tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken 

har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och 

prismässigt, dels förlorar idag traditionella 

operatörer intäkter på grund av att slutkunder 

använder VoIP-tjänster från andra aktörer. Med 

Challenger kan företag och operatörer smidigt 

lansera konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på 

marknaden utan att behöva göra tunga investeringar 

i egen systemutveckling, servrar och ny kompetens. 

 

 

Slutkundslanseringarna i Oman 2018 var en 

vändpunkt för bolaget. Challenger arbetar nu med 

att bygga intäktsströmmar från dessa lanserade 

tjänster samt använda den starka referens tjänsterna 



ger i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på 

styrkan i Challenger Mobile VoIP både tekniskt och 

operationellt vilket hjälper bolaget i diskussioner 

med andra operatörer, speciellt med fokus på 

virtuella operatörer utan egna mobilnät. 

 

Bolaget arbetar aktivt med att nå potentiella kunder 

med fokus på internationella mobiloperatörer utan 

egna mobilnät, så kallade virtuella operatörer eller 

MVNO:er. Challenger matchar dessa bolag väldigt 

bra i att de är marknadsorienterade med goda 

förutsättningar att skapa innovativa, marknadsunika 

och kraftfulla erbjudanden tillsammans med 

bolaget. Med en helhetslösning från Challenger 

Mobile Technology kan företag snabbt leverera 

stort värde till kunder och skapa nya 

intäktsströmmar. 

 

Bolagets genererar idag löpande intäkter men har 

ännu inte uppnått positivt kassaflöde. Bolaget är i 

behov av vidare finansiering för att nå lönsamhet. 

Bolaget har genom huvudägaren tillgång till 

kortfristigt kapital i fall det finns behov av 

finansiering. 

 

Bolaget har idag förhållandevis mycket låga 

kostnader. Utan att öka kostnaderna nämnvärt är 

bolaget rustade att hantera ett betydligt större 

användande av bolagets tjänster. Nuvarande 

affärsmöjligheter beräknas ha potential att generera 

intäkter för att uppnå lönsamhet. 

  

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är 

färdig och idag används tekniska resurser framför 

allt till kundanpassningar samt att hålla systemen 

uppdaterade och redo att hantera större volymer 

med samma goda kvalitet. Bolaget har inga 

väsentliga investeringsplaner för närvarande. 

 

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen 

Spotlight Stock Market och har ca. 1 500 aktieägare. 

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 

37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna. 

 

Serie A, 300 000 st (300 000 st). Aktiens kvotvärde 

är 5,3 öre. 10 röster per aktie. 

Serie B, 168 501 798 st (168 501 798 st). Aktiens 

kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie. 

 

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 

168 801 798 st (168 801 798 st). 

 

Allt företagande är förenat med ett visst mått av 

risktagande. Bolaget är utsatt för flera olika slags 

risker som kan ha stor påverkan på bolagets 

verksamhet och situation. 

 

Den finansiella risken är bolagets fortsatta 

kapitalbehov. Bolaget saknar i dagsläget tillräckliga 

intäktsflöden och är i behov av att etablera sådana 

för att säkra sin fortsatta verksamhet. 

 

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går 

som planerat. Introduktionen av ny teknik och nya 

tjänster hos potentiella kunder kan ta längre tid än 

bolaget planerat. 

 

Den internationella konjunkturen är en annan risk, 

samt det faktum att bolaget verkar inom en 

föränderlig och känslig bransch, vilka tillsammans är 

osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen. 

 

 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i 

övrigt av senast avgiven årsredovisning. 

 

Rapporten har inte varit föremål för särskild 

granskning av bolagets revisorer. 

 

 



2021-02-24  Bokslutskommuniké 2020 

2021-05-21  Delårsrapport ett för 2021 

2021-08-20  Delårsrapport två för 2021 

2021-11-19 Delårsrapport tre för 2021 

 

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns 

tillgängliga på bolagets hemsida samt 

www.spotlightstockmarket.com  

 

För ytterligare information kontakta: 

Ansvariga för tredje kvartalet 

Tidigare VD Johan Meijer          

Tel 0736-207 520 

E-post johan.meijer@challengermobile.com 

 

Tidigare SO Mats Boquist          

Tel 0705-501 089     

E-post mats@challengermobile.com 

 

VD, Jesper Nord     

E-post: jesper@safelanegaming.com 

SO, Luca Di Stefano                                   

E-post: luca@safelanegaming.com 

  

Styrelsen och verkställande direktören intygar 

härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av företagets verksamhet, ställning och 

resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står 

inför. 

 

Stockholm 6 november 2020 

Safe Lane Gaming AB 

Styrelsen och verkställande direktören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spotlightstockmarket.com/


 
   3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån  

   jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i Tkr   2020 2019 2020 2019 2019 

        

Rörelsens intäkter   94 57 211 181 235 

Externa kostnader   -130 -134 -456 -497 -632 

Personalkostnader   -269 -363 -892 -1,085 -1,553 

        

Rörelseresultat   -305 -440 -1,136 -1,401 -1,950 

        

Finansiella poster, netto   -330 0 -330 -2 -2 

Resultat efter finansiella poster   -635 -440 -1,466 -1,403 -1,952 

        

Inkomstskatt   0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -635 -440 -1,466 -1,403 -1,952 

 
 

 

    30 sept 30 sept 31 dec 

Belopp i Tkr    2020 2019 2019 

       

TILLGÅNGAR       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar    30,562 306 357 

Likvida medel    1,091 71 41 

Summa omsättningstillgångar    31,653 377 398 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    31,653 377 398 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital    -3,479 -1,593 -2,013 

Kortfristiga skulder    35,132 1,972 2,411 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    31,653 379 398 

 

  



 
    3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i Tkr    2020 2019 2020 2019 2019 

         

Rörelsens intäkter    69 57 177 180 234 

Externa kostnader    -108 -133 -418 -473 -607 

Personalkostnader    -172 -227 -606 -675 -997 

         

Rörelseresultat    -211 -303 -847 -968 -1,370 

         

Bokslutsdispositioner    0 0 0 0 -2,581 

Finansiella poster, netto    -330 0 -330 -2 -2 

Resultat efter finansiella poster    -541 -303 -1,177 -970 -3,953 

         

Inkomstskatt    0 0 0 0 0 

Periodens resultat    -541 -303 -1,177 -970 -3,953 

 

 
 

 
    30 sept 30 sept 31 dec 

Belopp i Tkr    2020 2019 2019 

       

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Finansiella anläggningstillgångar    7,694 11,856 9,780 

Summa anläggningstillgångar    7,694 11,856 9,780 

       

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar    30,089 711 357 

Likvida medel    1,028 45 41 

Summa omsättningstillgångar    31,117 756 398 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    38,811 12,612 10,178 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital    6,805 10,835 7,982 

Kortfristiga skulder    32,006 1,777 2,196 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    38,811 12,612 10,178 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


