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Bolaget i sammandrag 
Plattformen 
Appspotr är en plattform för att bygga och drifta native appar för iOS och Android. Icke-kodare och 
kreatörer kan välja moduler i plattformens marknadsplats, fylla appen med innehåll och designa 
appens utseende, meny, ikon och startskärm via ett kraftfullt CMS. Under hela processen kan appen 
förhandsgranskas. När appen är klar kan den via plattformen publiceras till Apple App Store och 
Google Play. Efter att appen är publicerad är det enkelt att när som helst gå in i plattformen och göra 
uppdateringar till sin app, byta moduler, ändra design eller skicka push-notifieringar utan att behöva 
publicera appen igen. Användaren behöver inte göra någonting när operativsystem för iOS och 
Android uppgraderas; Appspotr sköter allt detta i bakgrunden så att publicerade appar alltid stödjer de 
senaste OS-uppdateringarna. 

Kodare kan via utvecklarportalen bygga moduler, till exempel integrationer med olika affärssystem 
eller specifika funktioner, som sedan blir tillgängliga för icke-kodare via marknadsplatsen. 
Utvecklarportalens SDK bygger på React Native – ett open source-ramverk för att bygga appar som 
bland annat Facebook står bakom. 

Affärsmodellen 
Appspotrs affärsmodell är Software as a Service (SaaS) eller App as a Service. Det innebär att 
kunder betalar per månad eller år så länge appen eller tjänsten används. Används moduler från 
tredjeparts-utvecklare tar Appspotr en andel av den betalningen, enligt samma princip som Apple och 
Google tillämpar i sina app stores.  

Modellen ”as a Service” har för kunderna fördelen att de garanteras leverans av en tjänst för en fast 
månadskostnad. Det är ett problemfritt sätt för en organisation att dra alla fördelar av en tekniskt 
komplicerad lösning utan att behöva bygga upp egen teknisk kompetens. För Appspotr har det 
fördelen att intäkterna blir återkommande.  

 
Bilden ovan visar att man, genom att använda en plattform som erbjuder App as a Service, har en känd framtida kostnad för sin 
app, istället för en osäker variabel kostnad som traditionell apputveckling innebär. 

Marknadssatsningar och strategi 
Appspotrs strategi är dels att låta andra bygga appar och appbaserade tjänster på den infrastruktur 
som plattformen utgör, och dels att opportunistiskt bygga egna appbaserade tjänster. Således 
kommer Appspotr bygga upp intäktsströmmar både från att andra bygger både appar och 
appbaserade tjänster på plattformen och från att Appspotr bygger egna appbaserade tjänster. 
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En av bolagets prioriterade satsningar sker i Asien där samarbetspartnern Novel Unicorn använder 
sitt kontaktnät och sina kunskaper inom appekonomin i Asien och framför allt Kina, för att skapa 
affärsmöjligheter i utbyte mot ägande i Appspotr AB. Avtalet är strukturerat runt fem milstolpar där de 
två första är avsedda att skapa förutsättningar för att nå försäljningsmål som är specificerade i de tre 
sista. För mer information om avtalet se pressmeddelandet ”Appspotr inleder satsning på den 
asiatiska marknaden” från 29 maj 2017. 

Utöver Asien satsar Appspotr på samarbeten med alla typer av aktörer runt om i världen som vill 
använda plattformen och utvecklarportalen för att bygga appar och moduler mot olika skalningsbara 
branscher och tillämpningsområden. Det är dels kreatörer som bygger appar direkt för kunds räkning, 
dels återförsäljare som säljer app som tjänst till framför allt företag och dels SaaS-tjänster som vill 
leverera kundspecifika appar. Gruppen återförsäljare har sedan lanseringen av utvecklarportalen 
under våren växt fram som en prioriterad målgrupp. 

Målgrupper av kunder 
Återförsäljare är ofta små appförsäljningsbolag som säljer appar till företagen, organisationerna och 
föreningarna som är i behov av appbaserade lösningar för olika sorters interna eller externa behov, 
men som inte har kunskaperna att leverera dem. Dessa återförsäljare riktar ofta in sig på en särskild 
nisch med specialbyggda lösningar, och använder sig av en plattform som Appspotr för att leverera 
apparna – därav namnet återförsäljare.  

Med utvecklarportalen har Appspotr ett unikt starkt erbjudande till den här kundgruppen. Då de 
tidigare var beroende av att deras valda plattform avsatte resurser och energi till att utveckla de nya 
lösningar som deras kunder efterfrågade, kan de med Appspotr låta en utvecklare bygga den nya 
lösningen i utvecklarportalen och därefter, om de vill, tjäna pengar på att sälja lösningen via 
marknadsplatsen till andra återförsäljare med liknande behov. 

En annan viktig målgrupp är kreatörer – kreativa personer som arbetar med kommunikation, design, 
web och sociala medier på sin arbetsplats och som är vana att använda webbpubliceringsverktyg och 
sociala medier-plattformar. Denna kategori av användare känner igen sig i Appspotr och kan hantera 
verktyget utan någon utbildning. De arbetar typiskt som frilansare, anställda på byråer eller som 
anställda på företag eller organisationer.  

Kategorin kreatörer bygger appar för sina egna eller sina kunders varierande behov. Appspotr har ett 
unikt erbjudande till den här målgruppen eftersom de via utvecklarportalen kan lägga in förfrågningar 
om att få lösningar som inte redan finns byggda. På så vis kan kreatören alltid tillgodose sina kunders 
behov genom ett verktyg som har få designmässiga begränsningar och som påminner om de verktyg 
man är van att arbeta i för webbproduktion. 

En annan målgrupp är företagen, organisationerna och föreningarna i sig själva som idag vill, men 
inte har resurserna, att utveckla en egen app. Det kan till exempel vara en fine dining-restaurang med 
frekventa stamgäster som vill ha utökad service, ett dagis som vill utöka dialogen till föräldrarna, 
artister med köpstarka superfans som söker exklusivitet, föreningar som vill öka sina sponsorintäkter 
med en ny kanal, event med informationssökande besökare och så vidare. 

Idag använder sig dessa av en eller flera plattformstjänster för sin kommunikation. Det kan vara 
Facebook för annonsering och kommunikation mot konsumenter, specialiserade branschportaler på 
webben eller i appar, eller Slack för internkommunikation på arbetsplatsen. Dessa lösningar är 
synonyma med att det egna varumärket hanteras under någon annans varumärkesprofil. Istället vill 
de nu satsa på att ta kontroll över sitt eget varumärke, sin egen affär och bygga en digital närvaro på 
sina egna villkor och till en rimlig kostnad genom en egen app. 

Företag, organisationer och föreningar hittar antingen själva till Appspotr eller kommer till Appspotr 
indirekt via en återförsäljare eller kreatör. 
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Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet (feb-apr) 
• Appspotr rekryterade i början av februari Christina Berntsson i rollen som produktchef. Christina 

kommer närmast från Benify där hon var global produktchef och under 10 år var med och byggde 
upp en produkt med miljontalet användare i över 30 länder. 

• Enligt tidsplanen som sattes i samband med Appspotrs notering på Spotlight (f.d. Aktietorget) i 
slutet av 2016, lanserades utvecklarportalen i början av februari. De första utvecklarna som ansökt 
om tillträde släpptes in i portalen i april. Under året kommer portalen att öppnas mer och mer och 
fler funktioner kommer att adderas. 

• Tillsammans med en svensk restaurangkund började Appspotr i mitten av februari att utveckla stöd 
för spel i plattformen.  

• Två milstolpar i avtalet med Novel Unicorn uppnåddes genom att en betalningslösning från Alipay 
kom på plats och att avtal tecknades med tre partners i iReserve, Yuxin och EZ Cloud. I enlighet 
med avtalet tilldelades Novel Unicorn därmed teckningsoptioner motsvarande 7,6 procent av 
kapitalet. De utnyttjades och efter perioden flaggade Novel Unicorn för att ägande på 13,5 procent. 

• Appspotr säkrade lånefinansiering på totalt 7,5 MSEK från huvudägarna och en grupp investerare. 
Lånen täcker rörelsekapitalbehovet fram till hösten 2018. 

• Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till -63 TSEK (73). Omsättningen var negativ för att 
intäkter under tidigare perioder som bokförts felaktigt, backades under det fjärde kvartalet. Se sid 8 
för mer information. 

• Resultatet för kvartalet hamnade på -4 075 TSEK (-3 230) 

• Resultat per aktie för kvartalet blev -0,34 SEK (-0,34) 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• I maj bildade Appspotr en strategisk allians med University & College Designers Association 

(UCDA) som innebär att Appspotrs verktyg kommer att användas under designutbildningar vid de 
universitet och högskolor i USA och Kanada där UCDA:s 1 000 medlemmar är verksamma.  

• Den 1 maj påkallade långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson kvittning av knappt 0,5 
MSEK var, totalt knappt 1 MSEK, av sina lån mot aktier som styrelsen beslutade att emittera den 19 
juni. Kvittningen görs vid kursen 3,52 SEK, vilket innebär att de får 142 045 aktier var, totalt 
284 090 aktier.  
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VD har ordet 
 
Vi har hunnit med mycket på ett år. Vi har inlett 
ett samarbetsavtal med Novel Unicorn om att 
bearbeta den asiatiska och kinesiska 
marknaden och vi har lanserat vår 
utvecklarportal och därmed fått den sista 
byggstenen på plats i det ekosystem kring 
apputveckling som det hela tiden har varit vårt 
mål att bygga. Jag är säker på att när vi tittar 
tillbaka om tio år, så kommer det här 
verksamhetsåret ses som året då vi lade 
grunden för mycket av det sedan skulle komma.  
 
Under det sista kvartalet, vilket är perioden 
februari–april, har vi uppnått två milstolpar i 
avtalet med Novel Unicorn. Dels har vi fått en 
betalningslösning från Alipay på plats och dels 
har vi tecknat avtal med tre kinesiska SaaS-
bolag som med hjälp Appspotrs plattform och 
utvecklarportal vill vässa erbjudandet till sina 
kunder genom olika appbaserade tjänster.  
 
Vi har nu varit i Kina i ett knappt år och vi har 
lärt oss väldigt mycket under resans gång. Med 
de lärdomarna och de avtal som vi har fått på 
plats, har vi goda anledningar att vara 
förväntansfulla inför framtiden. Novel Unicorn, 
som bedriver det dagliga arbetet i Asien, 
bedömer de tre partneravtalen med iReserve, 
Yuxin och EZ Cloud som en bra grund att stå 
på för att nå i första hand den första av de tre 
kvarvarande milstolparna. Deras ambitioner är 
dock högre än så och de jobbar vidare med att 
skriva fler avtal med ytterligare SaaS-bolag och 
återförsäljare.  
 
På hemmaplan lanserade vi i februari vår 
utvecklarportal. Med det lade vi som sagt den 
sista pusselbiten på plats i den 
plattformsbaserade affärsmodell som det hela 
tiden har varit vår vision att skapa. Efter att ha 
nått så här långt kan vi konstatera att vi i vissa 
avseenden hade en övertro kring hur tidigt vi 
skulle kunna komma igång med försäljningen. 
Utvecklarportalen är en förutsättning för vår 
affär, både i Kina och Asien och i övriga 
världen, och vi har varit tvungna att få den helt 
på plats innan vi kunnat börja sälja.  
 
Å andra sidan hade vi inte riktigt förstått hur 
stark marknadsposition vi skulle få med 
utvecklarportalen. För om man betänker appar 
numera är vårt föredragna sätt att interagera 
med datorer och att man i utvecklarportalens 
SDK kan bygga nästan vilka lösningar som 
helst, så ser man att Appspotr kan bli en viktig 
del av infrastrukturen för en alltmer appbaserad 
IT-värld. Där andra plattformar begränsar sig 

genom att genom att bygga alla lösningar själv, 
är Appspotr en öppen plattform där vem som 
helst kan bygga vilken lösning som helst. Det är 
en stor grej och insikten om betydelsen av det 
har vuxit fram hos oss i de möten som vi har 
haft med potentiella kunder och 
samarbetspartners sedan utvecklarportalen 
lanserades under våren.  
 
Vårt fokus framåt är nu finslipa detaljer i 
portalen och att släppa in utvecklare. Eftersom 
kvalitet snarare än kvantitet är det viktigaste 
inom mjukvaruutveckling kommer vi att skynda 
långsamt och vara noggranna med vilka vi 
släpper in.  
 
Vi ska också marknadsföra plattformen och för 
den sakens skulle säkrade vi under våren 
finansiering som täcker vårt behov av  
rörelsekapital fram till hösten. Vi hoppas att 
våra ansträngningar på marknadssidan 
kommer att ge synbara resultat i form av att vi 
offentliggör fler partners och gemensamma 
projekt under de kommande månaderna.  
 
Vi har hela tiden varit övertygade om att vi 
skulle kunna göra någonting stort för hur appar 
byggs och används, och det vi har sett under 
våren har stärkt oss i den uppfattningen. 
Således ser både jag och hela teamet, som jag 
vill passa på att tacka för deras insatser under 
året, på framtiden med stor tillförsikt. 
 
 
Med sommarhälsningar från Göteborg,  
 
Patric Bottne 
VD Appspotr AB 
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Produktuppdateringar 
GDPR 
Eftersom Appspotr alltid har arbetat aktivt med att enbart spara relevant information och varit noga 
med att hantera den informationen på ett korrekt sätt, var övergången till att bli kompatibla med 
GDPR ingen stor sak för utvecklingsteamet. Några saker behövde dock göras inför den 25 maj då 
GDPR trädde i kraft, till exempel möjligheten att radera konton, tvåfaktors-autentisering (2FA), opt 
in/out på nyhetsbrev, data retention, internutbildningar samt en uppdatering av villkor och policy. 

Kommunikation och information mm. 
Funktioner som förbättrar och underlättar kommunikationen och informationsgivningen, både mellan 
Appspotr och kunderna och mellan kunderna och deras appanvändare, har lagts till och förbättrats. 
Schemaläggning av push-notifieringar, produktvideor för marknadsmaterial, Hire a Pro-tjänst och 
möjlighet att bjuda in kreatörer och utvecklare via gränssnittet är några exempel på det. 

Vi har ökat vårt fokus mot återförsäljare och strategiska partners. Partnerskapet med 
Universitetssammanslutningen UCDA sjösatte vi i maj. Återförsäljargränssnittet och 
produktförbättringar för dem är något vi har arbetat med under senare delen av våren.  

Fler designelement för appar, t ex utökat utbud av Google-fonter och menyval, har lagts till. Det har 
även gjorts förbättringar i CMS:et för våra kreatörer som multiselect, förbättringar inom UI och 
marknadsplats. 

Utvecklarportalen 
Utvecklarportalen, som är ett av de större projekten för utvecklingsorganisationen, lanserades under 
våren och där vi gick ifrån alpha- till beta-version. Vi har idag partners som aktivt utvecklar nya 
moduler till vår marknadsplats. Arbetet med att öka funktionaliteten och därmed möjligheterna som 
portalen för med sig för både utvecklare och Appspotr fortgår. 

Kina 
Etableringen i Kina är ett viktigt strategiskt steg för Appspotr och bit för bit har byggstenarna för att ha 
en fullt fungerande produkt inne på det stängda internet och marknad som Kina utgör kommit på 
plats. Det har varit allt från stora saker som att bygga upp en ny servermiljö inne i Kina till mindre 
saker som att inkludera kinesiska fonter i CMS:et. Sedan i juni finns Appspotrs tjänst, med 
utvecklarportal, tillgänglig i en alpha-version (testmiljö) i Kina. Vi har valt att börja med partners som 
nu aktivt bygger in sin tjänst i moduler som sedan ska användas för att bygga appar. 

Sammanfattning 
Andra kvartalet har resulterat i flertalet stora steg framåt för Appspotr och våra kunder. 

1. Etablerad produkt i testmiljö Kina 

2. Utvecklarportalen är öppen för partners 

3. Förbättrade funktioner inom kommunikation, CMS och design 

4. GDPR-kompatibla 
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Summering och framåtblick 
I och med lanseringen av utvecklarportalen har bolaget under våren haft flertalet möten med 
potentiella kunder och samarbetspartners som stärkt framtidstron. Baserat på Appspotrs unika 
erbjudande och på de två trenderna Anything as a Service och mobiltelefonen och appen som det 
föredragna gränssnittet, ser bolaget möjligheter att bli en viktig del av en alltmer appbaserad IT-
infrastruktur. 

Med Anything as a Service köper företag eller privatpersoner in en lösning som det är leverantörens 
ansvar att få att fungera. Utvecklingen har drivits av IT-industrin där mjukvarubolag började erbjuda 
molnbaserad mjukvara som tjänst och där infrastrukturbolag sedan hakade på med att erbjuda 
infrastruktur/datorkraft som tjänst. Apparna som efterfrågas av företag idag efterfrågas således som 
app som tjänst, där någon tar på sig ansvaret att bygga och drifta en lösning. Appspotr är en plattform 
som gör det möjligt att leverera app som tjänst.  

Det har gått ganska exakt 11 år sedan Apple lanserade sin första Iphone och totalt förändrade hur vi 
interagerar med datorer. I sitt privata liv är mobilen det enda datorgränssnittet som de flesta 
människor kommer i kontakt med – det är först på jobbet som vi använder ”vanliga” datorer. Detta 
håller på att förändras genom att fler och fler företag låter bygga appar som löser ett eller flera interna 
eller externa kommunikationsbehov. Företagen håller med andra ord på att flytta in i mobilen. 

Det unika med Appspotrs erbjudande som apputvecklingsplattform är utvecklarportalen. Den gör det 
möjligt för till exempel de som säljer app som tjänst till företag, att själva utveckla de nya funktioner 
som deras kunder efterfrågar utan att behöva förlita sig på själva apputvecklingsplattformen. Det 
innebär att Appspotrs plattform är helt framtidssäkrad och det gör Appspotrs erbjudande unikt starkt. 

Med utvecklarportalen på plats kommer bolaget nu att inleda en stor marknadsföringssatsning med 
fokus på att knyta upp samarbetspartners som antingen levererar app som tjänst till företag 
(återförsäljare) eller företag som vill bygga in sina mjukvarulösningar i appbaserade gränssnitt (SaaS-
bolag). 

Kina  
I Kina sköts det dagliga arbetet i det gemensamt ägda bolaget Appspotr Asia av samarbetspartnern 
Novel Unicorn. Under perioden uppfylldes de två första milstolparna i samarbetsavtalet från 
sommaren 2017. Den första milstolpen avsåg betalningslösningar och uppnåddes när en 
betalningslösning från Alipay kom på plats. Den andra milstolpen avsåg avtal med partners som gav 
kommersiella förutsättningar att nå försäljningsmålen i milstolpe 3–5. Den nåddes i och med de tre 
avtal som tecknats med iReserve, Yuxin och EZ Cloud. 

Novel Unicorn bedömer avtalen som hittills har tecknats som en bra grund för att nå i första hand den 
tredje milstolpen till hösten 2019, vilket innebär årligt återkommande intäkter på 108 MSEK. Med fler 
avtal med partners och återförsäljare på plats, bedömer Novel Unicorn det alltjämt som möjligt att nå 
hela vägen till den femte milstolpen innan avtalet löper ut i augusti 2019. När avtalet löper ut övergår 
hela ägandet i Appspotr Asia automatiskt till Appspotr. 

Latinamerika, Afrika och Mellanöstern 
Incantel förhandlar för Appspotrs räkning med teleoperatörer i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern 
om distributionsavtal (se pressmeddelande från den 30 mars 2017). De initiala samtal som fördes 
gick tyvärr i stå efter att Apple under hösten och vintern 2017/2018 infört begränsningar kring 
publicering till App Store – begränsningar som sedan lyftes. Det finns dock alltjämt goda möjligheter 
att återuppta samtalen och få till stånd avtal. Dessa möjligheter ökar emellertid om det finns case och 
exempel att ta med sig från andra regioner, bedömer Incantel som därför just nu avvaktar 
utvecklingen.   
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Ekonomisk översikt  
 

Alla belopp i SEK 
2017/2018 

Q4 (feb-apr) 
2016/2017 

Q4 (feb-apr) 
2017/2018 

12M 
2016/2017 

12M 

Nettoomsättning -62 932 72 887 115 088 136 627 

Periodens resultat -4 075 092 -3 230 026 -15 712 135 -17 155 300 

Resultat per aktie -0,34 -0,34 -1,33 -1,81 

     

     
Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30   
Balansomslutning 14 885 111 9 475 545   
Eget kapital 6 559 772 7 620 978   
Eget kapital/aktie 0,55 0,80   
Antal aktier 11 839 789 9 489 050   

 
 
Kommentarer till omsättning 
Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet var negativ. Det beror på att försäljning mot kortköp som 
aldrig gått igenom, felaktigt bokförts som intäkter under tidigare perioder. Summan på 82 787 SEK 
bokas därför bort i räkenskaperna i det fjärde kvartalet. Justerat för den posten uppgick alltså 
nettoomsättningen i det fjärde kvartalet till 19 855 SEK.  
 
Antalet aktier 
På balansdagen uppgick antalet aktier till 11 839 789 stycken. Efter perioden har teckningsoptioner 
relaterade till avtalet med Novel Unicorn utnyttjats så att det totala antalet aktier uppgår till 12 859 202 
stycken. Det finns därefter 3 951 556 teckningsoptioner som hålls i dotterbolaget ATPR Warrants AB i 
avvaktan på att ytterligare milstolpar i avtalen med Novel Unicorn och Incantel uppnås.  
 
Därutöver väntar ytterligare 284 090 aktier på registrering efter att styrelsen den 19 juni, med 
bemyndigande från årsstämman, beslutat att emittera nya aktier som kvittning av 999 996,80 SEK av 
lånen från långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson. Kvittningen skedde vid kursen 3,52 
SEK. För mer information se separat pressmeddelande. 
 
Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8 004 TSEK (7 430). Soliditeten var 44 % (80).  
 
Under räkenskapsåret har det utförts två emissioner. En riktad emission till Novel Unicorn på 5 MSEK 
och en företrädesemission på 10 MSEK. Den riktade emissionen användes, som det var avtalat, för 
att finansiera upp Appspotr Asia via ett aktieägartillskott. I balansräkningen syns detta som andelar i 
koncernföretag och i kassaflödesanalysen som förvärv av finansiella tillgångar. Företrädesemissionen 
syns i redovisningen på sedvanligt vis.  
 
Under perioden har Appspotr säkrat lånefinansiering från en grupp investerare och huvudägarna på 
sammanlagt 7,5 MSEK, som bedöms täcka bolagets behov av rörelsekapital till hösten 2018. Av detta 
hade på balansdagen 5,75 MSEK betalats in och syns i räkenskaperna under kortfristig skuld. 
 
4 MSEK kom i lika delar från Modelio Equity AB och Sonny Johansson, hade en uppläggningsavgift 
på 5% och löper med en ränta på 12% till mars 2019. Långivarna kan varje månad var för sig begära 
att kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier till en kurs som motsvarar 15% rabatt mot aktuell kurs. 
Efter perioden, den 1 maj, påkallade de två kvittning av 499 998,40 SEK var, totalt 999 996,80 SEK, 
av sina lån mot aktier.  
 
Återstoden av lånefinansieringen kom från Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB (som 
tillhör samma sfär som EkapAif), Lissåker Consulting AB, Novel Unicorn och delägarna Lennart 
Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 
4% ränta till april 2019. 
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I pressmeddelandet om lånefinansiering som publicerades den 17 april, och som finns bifogad i sin 
helhet i appendix 1, gav ordförande Peter Wendel följande kommentar:  
 
”Styrelsen är nöjda med den lösning vi valt kring finansieringen och fortsätter också dialogen med fler 
kandidater, både industriella aktörer och rena investerare, som visat intresse för att vara med att 
finansiera vår resa med Appspotr.” 
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Övrig information 
 
Finansiell kalender 
Appspotr har ett brutet räkenskapsår som börjar första maj och slutar sista april. 
 
Delårsrapporten för Q1 2018/2019, perioden maj-juli, publiceras den 20 september. 
 
Årsstämman kommer att äga rum den 6 augusti, separat kallelse kommer att utgå. Årsredovisningen 
kommer att publiceras i god tid innan det. 
 
Ägardata 
Appspotr har ca 1 475 aktieägare. Nedan är de 10 största ägarna per 2018-05-31. 
 

Namn Innehav, % 

Novel Unicorn 13,5 

Almi Invest Västsverige AB 11,2 

Starbright 6,8 

EkapAif 6,4 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 4,1 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,4 

Benolin Holding AB 3,4 

Lissåker Consulting AB 3,3 

Transforma Invest Aktiebolag 1,8 

Försäkrings AB Skandia 1,7 

Övriga, ca 1 465 st 44,4 
 
Notera att vd Patric Bottne tillfälligt har lånat ut aktier i samband med att långivarna Modelio Equity 
AB och Sonny Johansson har kvittat en del av sina lån mot aktier. När de nyemitterade aktierna har 
registrerats kommer lånet att återgå och Patric Bottne kommer återigen att synas på topp 10-listan 
över största ägare. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande. Faktiska framtida resultat kan 
skilja sig väsentligt från de förutsedda. Faktorer som kan påverka bolagets resultat utgörs av bland 
annat den generella marknadsutvecklingen för appar, konkurrenssituationen, effekten av ekonomiska 
omständigheter, teknisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker. 
 
Granskningsrapport 
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Göteborg den 20 juni 2018 
 
Appspotr AB (publ) 
 
 
 
Peter Wendel   Anders Moberg Lissåker  Hans Börjesson 
Styrelseordförande  Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
Christian Björkman  Michael Bergman 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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Resultaträkning 

 
Alla belopp i SEK 

2017/2018 
Q4 (feb-apr) 

2016/2017 
Q4 (feb-apr) 

2017/2018 
12M 

2016/2017 
12M 

     
Nettoomsättning -62 932 72 887 115 088 136 627 

Övriga rörelseintäkter 0 0   56 971 

Summa intäkter -62 932 72 887 115 088 193 598 

     

     
Råvaror och förnödenheter -860 142 -1 512 379 -3 640 487 -5 268 172 

Övriga externa kostnader -755 937 -506 747 -4 440 413 -7 914 324 

Personalkostnader -2 248 997 -1 164 381 -7 216 018 -3 699 955 

Av- och nedskrivningar -126 850 -118 218 -505 649 -461 446 

Rörelseresultat -4 054 858 -3 228 838 -15 687 479 -17 150 299 

     

     
Finansiella intäkter 20 -52 0 179 

Finansiella kostnader -20 254 -1 136 -24 655 -5 180 

Resultat före skatt -4 075 092 -3 230 026 -15 712 135 -17 155 300 

          

Periodens resultat -4 075 092 -3 230 026 -15 712 135 -17 155 300 

     

     
Antal aktier 11 839 789 9 489 050 11 839 789 9 489 050 

     
Resultat per aktie -0,34 -0,34 -1,33 -1,81 
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Balansräkning 
 

Tillgångar   
Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 

   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 856 749 1 285 123 

   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 315 075 285 043 

   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 5 050 000  
Summa anläggningstillgångar 6 221 824 1 570 166 

   
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar  35 070 

Fordringar hos koncernföretag 1 900  
Övriga fordringar 540 887 400 415 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 116 783 40 201 

   
Kassa och bank 8 003 717 7 429 693 

Summa omsättningstillgångar 8 663 287 7 905 379 

      

Summa tillgångar 14 885 111 9 475 545 
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Balansräkning, forts 
 
 

Eget kapital och skulder   
Alla belopp i SEK 2018-04-30 2017-04-30 

   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 2 459 641 1 897 810 

   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 51 035 501 36 946 403 

Balanserade resultat -31 223 235 -14 067 935 

Årets resultat -15 712 135 -17 155 300 

Summa eget kapital 6 559 772 7 620 978 

   
Långfristiga skulder   
Övriga långfristiga skulder 292 708 300 000 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 584 267 506 973 

Skatteskulder 102 775 83 368 

Övriga kortfristiga skulder 6 322 180 144 512 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 023 409 819 713 

Summa skulder 8 325 339 1 854 566 

      

Summa eget kapital och skulder 14 885 111 9 475 545 
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Kassaflödesanalys 
 

Alla belopp i SEK 
2017/2018 

12M 
2016/2017 

12M 

   
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster -15 712 135 -17 155 300 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 505 650 460 789 

Betald inkomstskatt   
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -15 206 485 -16 694 511 

   
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -183 884 -238 560 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 524 417 721 864 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 865 952 -16 211 207 

   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -107 307 -292 189 

Förvärv av finansiella tillgångar -5 050 000  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 157 307 -292 189 

   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 14 650 929 21 719 738 

Upptagna lån 5 950 000  
Amortering av lån -3 646  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 597 283 21 719 738 

   
Årets kassaflöde 574 024 5 216 342 

   
Likvida medel vid periodens början 7 429 693 2 213 351 

Likvida medel vid periodens slut 8 003 717 7 429 693 
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Appendix 1.  
 
Pressmeddelande publicerat den 17 april 
 

Appspotr säkrar finansiering 
 
Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt verksamhet med fokus på 
marknadsföringen av den nyligen lanserade utvecklarportalen. Samtidigt rullar projekten i 
Appspotr Asia på. 
 
I det första kvartalet lanserades den utvecklarportal som bolaget tog in pengar i samband med 
noteringen 2016 för att utveckla. I portalen kan utvecklare bygga moduler i React Native och erbjuda 
dessa till icke-kodande kreatörer via plattformens marknadsplats. Initialt har den lanserats i en stängd 
version för inbjudna, men inom kort kommer den att öppnas upp för alla utvecklare. Bolaget har nu 
möjlighet att realisera det ekosystem kring apputveckling och den plattformsaffärsmodell, där 
utvecklare och kreatörer finner varandra och gör affärer, som sedan starten varit bolagets vision. 
 
– Vi har sedan februari 2017 kraftsamlat kring vår Kina-satsning. Kina är en fantastisk möjlighet för 
oss, men det har också krävt mycket tekniskt. Dels kring utveckling av plattformen och dels kring 
utvecklarportalen, som är förutsättning för affärerna i Kina. Eftersom vi är ett litet företag med 
begränsade resurser blev konsekvensen av kraftsamlingen att vi prioriterade ned marknadsföringen 
mot kreatörer som bygger appar i vår plattform, säger vd Patric Bottne.  
 
– De diskussioner som vi har med aktörer i appvärlden visar tydligt att vi har lanserat 
utvecklarportalen vid ett mycket bra tillfälle. Detta eftersom ingen konkurrent har ett liknande 
ekosystem eller plattformsaffärsmodell. Med en marknadsföringssatsning som sätter stort fokus på 
vår utvecklarportal har vi därför mycket goda chanser att ta en tätposition på en starkt växande 
marknad, fortsätter Patric Bottne.  
 
Samtidigt är Appspotr Asia, som redan driver tre mycket spännande projekt med iReserve, Yuxin och 
EZ Cloud och för diskussioner om fler projekt med fler partners, fortsatt finansierat för sin verksamhet. 
Satsningen tillsammans med Novel Unicorn i Kina (se pressmeddelande från maj 2017) är nu inne i 
fasen då fokus ligger på samarbeten, eventuella förvärv, tillväxt och försäljning.  
 
– Vi är helt övertygade om att apputveckling kommer att göra samma resa som webbutveckling och 
flytta över från skräddarsydda engångslösningar till plattformar där utvecklare och kreatörer möts. Vi 
är lika övertygade om att vi har en teknisk plattform som kan bli världsledande och att vi har de 
kommersiella samarbetena för att ta oss dit. På vägen kommer att vi behöva kapital. Tills vi kan 
återinvestera vinster måste det kapitalet komma utifrån och lösningen som presenteras nedan tar oss 
en bit på resan, säger Patric Bottne.   
 
– Styrelsen är nöjda med den lösning vi valt kring finansieringen och fortsätter också dialogen med 
fler kandidater, både industriella aktörer och rena investerare, som visat intresse för att vara med att 
finansiera vår resa med Appspotr, säger Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel.  
 
Finansieringen 
Lånen kommer från två olika håll och uppgår totalt till 6,5 MSEK. Tillsammans täcker de Appspotr 
AB:s rörelsekapitalbehov till hösten 2018. 
 
4 MSEK kommer från Modelio Equity AB (2 MSEK) och från Sonny Johansson (2 MSEK) och löper 
med 12% ränta till och med mars 2019. En uppläggningsavgift på 5% av lånebeloppet tillkommer. 
Långivaren har möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission som kvittning av hela eller 
delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivaren den 1:e varje månad och sker 
då med 15% rabatt mot aktuell kurs.  
 
2,5 MSEK kommer från huvudägarna i form av Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB 
(som tillhör samma sfär som EkapAifs ägare), Lissåker Consulting AB och även delägarna Lennart 
Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 
4% ränta till och med 13 April 2019.  
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Appendix 2.  
 
Pressmeddelande publicerat den 18 april 
 

Appspotr säkrar finansiering från Novel Unicorn 
 
Appspotr AB säkrar ytterligare lånefinansiering från Novel Unicorn. 
 
Novel Unicorn lånar ut 1 MSEK och ansluter sig därmed till de övriga huvudägare som givit Appspotr 
lånefinansiering. För mer detaljer läs pressmeddelande från igår 2018-04-17. Lånet har ingen 
uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 april 2019. 
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