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Information 
inför listning av 

Bambuser AB (publ) 
på Nasdaq First North 

Hänvisning till Memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Memorandumet för Bambuser AB (publ), (”Bambuser” eller ”Bolaget”) finns en 
beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör 
dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Memorandumet genomläsas. Memorandumet offentliggörs den 11 april 2017 

och finns därefter tillgängligt för nedladdning på Bambusers hemsida (www.bambuser.com).

ProjektledareFinansiell rådgivare Selling agent
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Bambuser är en tekniskt ledande aktör inom livevideosegmentet med huvudkontor i Stockholm. Sedan 2007 har Bambuser utveck-
lat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen 
och webbkameran till internet. 

Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bambusers tjänst användes för att filma oroligheterna i Egypten under parla-
mentsvalet och under 2011 när videos producerade via Bambuser användes i ett flertal tv-sändningar under den s.k. arabiska våren. 
Trots uppmärksamheten för Bambusers tjänst var konsumentmarknaden inte redo att anamma tjänsten fullt ut och Bambuser 
valde att ändra fokus till B2B, Business-to-Business, för att få större spridning. Idag har Bambuser kunder såsom Associated Press, 
Aftonbladet, NRK, Mittmedia och Deutsche Welle.

Bambuser erbjuder en unik och kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet för liveinteraktion med mobil videostreaming. Bambu-
sers tjänst är installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som 
CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Flera stora marknadsaktörer, såsom Twitter (Periscope), Facebook och Twitch, har nu tagit 
steget in på marknaden med egna lösningar vilket verifierar Bambuser som teknik- och tjänsteleverantör.   

Bambuser AB (publ)

• Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder 
B2B-lösningar för livevideo, en marknad som nu på allvar 
börjar ta fart.

• Bolagets teknologi, som utvecklats och förfinats för utma-
nande förhållanden, ger oöverträffad prestanda i dagens 
moderna hårdvara och mobila nätverk.

• Plattformsoberoende i distributionsledet ger kunderna full 
kontroll över rättigheter och innehållsflöde.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

DRIVKRAFTER

Mobil livevideo är en teknik som utan dröjsmål kan tillgänglig-
göra ljud och bild från en plats till flera tittare på olika platser. 
Mobil livevideo kommer att förändra och förenkla affärsflö-
den samt beteenden i ett flertal branscher, något som redan 
hänt i mediabranschen. Till exempel har tidigare textbaserade 
mediaföretag (t.ex. nyhetstidningar eller lokalredaktioner) 
genom Bambusers IRIS-plattform börjat addera rörlig bild på 
ett kostnadseffektivt och enkelt sätt som ökat både engage-
mang och värde i konsumtions- och kundledet. 

Drivkrafterna för ett ökat användande av mobil livevideo är 
att det möjliggör: 

• Tids- och kostnadseffektiviseringar i affärsflödena där den 
traditionella videoproduktion som tidigare använts varit 
både kostsam och krävt avancerad utrustning (framför allt 
inom mediaföretag där både företagets samtliga anställda 
och konsumenter nu är potentiella livevideoreportrar med 
kameran ständigt i fickan). 

• Ökad spridning och adderat värde i kundleden då företag kan 
förstärka sitt erbjudande och/eller varumärke med rörlig bild 
distribuerad från egen eller valfri plattform t.ex. vid rappor-
tering, från evenemang, i informationssyfte etc. 

• En ny typ av värdeadderande realtids-information till före-
tag vars värdekedja kräver insatser som t.ex. assistans, över-
vakning eller beslutsfattande från en annan geografisk plats 
(t.ex. serviceföretag med stora installationer på utspridda 
geografiska platser). 

Det tar tid för ny teknik att få genomslag. Tack vare intres-
set som den ökande produktionen och användningen av  
mediabolag och de sociala mediaplattformarna (t.ex.  
Facebook och Youtube) har skapat på marknaden, bedömer 
Bambuser det nu som enklare att kapitalisera på sin tekniska 
erfarenhet och sitt erbjudande. Drivkrafterna för Bambusers 
erbjudande är följande:

 
• Effektivisering genom enkelheten i tjänsten för användaren 

och utvecklaren som integrerar tjänsten. 

• Plattformsoberoendet i distributionsledet, samt kontrollen 
över rättigheter och innehållsflöde, som är särskilt viktigt 
för företag som själva vill äga och kapitalisera på sitt innehåll 
genom t.ex. egna digitala plattformar.

• Den unika tekniken och erfarenheten i teamet. 

• Licensmodell där enkel och kostnadseffektiv implemente-
ring av utvecklingsverktyg och molnbaserad plattform ger 
skalbara intäkter och hög bruttomarginal. 

• Bambuser har sedan 2007 byggt upp stor kunskap och har 
nu ett samspelt team med över 50 års samlad erfarenhet 
inom mobil livevideo.

• Meriterad ledning och styrelse med betydande ägande i 
Bolaget.
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ÄGARSTRUKTUR FÖRE ERBJUDANDET

Aktieägare Andel (%)

Ligerism AB 17,61%

Almi Invest Stockholm AB 16,57%

Hans-Fredrik Eriksson 9,42%

APTN Ltd. 8,03%

Muirfield Ventures AB 5,66%

LMK Forward AB 5,66%

Rothesay Limited 5,66%

JFK Media och Finans AB 4,84%

Kistefors Venture Capital AS 3,80%

Avicii Music AB 2,83%

Övriga aktieägare 19,91%

Totalt 100,0%

GARANTI- OCH TECKNINGSÅTAGARE

Namn Garanti- 
åtagande 

(SEK)

Tecknings-
åtagande 

(SEK)

Totalt 
åtagande 

(SEK)

LMK Forward 4 500 000 4 000 000 8 500 000

Jens Miöen 1 500 000 1 500 000 3 000 000

Capmate AB 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Fredrik Lundgren 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Wilhelm Risberg 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Elvil AB - 500 000 500 000

Totalt 9 000 000 9 000 000 18 000 000

Transaktionen

Informationsträffar

18/4 Malmö – Investerarlunch

Plats och tid: World Trade Center, Jungmansgatan 12, 11.30 – 13.00
Arrangör: Herslow & Partners
Anmälan: Via epost: inbjudan@herslowpartners.se

19/4 Stockholm - Investerarlunch

Plats och tid: Humlegårdsgatan 20, 3tr, 12.00 – 13.00
Arrangör: Remium
Anmälan: Via epost: event@remium.com senast 18:e april. 

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Teckningskurs  9,20 SEK

Pre-money värdering Cirka 115 MSEK

Teckningsperiod 11 april - 25 april 2017

Handelsplats Nasdaq First North

Första dag för handel 5 maj 2017

Erbjudandets storlek  Cirka 24 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden 18 MSEK

ANMÄLAN

Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 600 aktier. Anmä-
lan om förvärv av aktier kan göras elektroniskt via Mobilit  
BankID på www.aktieinvest.se/bambuser2017 eller via en 
särskilt upprättad anmälningssedel som lämnas till Aktiein-
vest FK. Depåkunder hos Nordnet kan även anmäla sig för 
förvärv av aktier via Nordnets internettjänst till och med den  
25 april 2017. Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bambusers 
hemsida (www.bambuser.com) samt Aktieinvest FKs hemsida  
(www.aktieinvest.se).

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för de aktuella behoven under tolv månader 
framåt i tiden räknat från dateringen av detta Memorandum. 
Underskottet bedöms uppstå i november 2017.

Erbjudandet syftar till att säkerställa resurser till dess att 
Bolaget är kassaflödespositivt. Av kapitaltillskottet avses 70 
procent allokeras till försäljnings- och marknadsföringskost-
nader, resterande 30 procent avses användas för den fortsatta 
utvecklingen av Bolagets produkter.
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Redan 2008 lanserade Bambuser sin första version av mobil 
livevideo. Bolaget var då långt före sin tid och hade fram till 
slutet av 2014 ett utpräglat konsumentfokus. Med tiden har en 
stor kunskap kring livevideo byggts upp och idag finns totalt 
mer än 50 års erfarenhet samlat i Bolaget. Omställningen till 
B2B har varit en omfattande process, men idag besitter Bam-
buser en beprövad färdigutvecklad plattform. Detta i kombi-
nation med att livevideo händer nu, ger oss en positiv syn på 
framtiden. Nästa steg är nu att kapitalisera på den efterfrågan 
som finns och förväntas öka i samband med mobil livevideos 
framväxt.

Det händer nu

Den teknikutveckling vi ser inom det mobila området är häp-
nadsväckande. I samma takt ökar dessutom relevansen, bety-
delsen och möjligheterna med mobil livevideo. De viktigaste 
faktorerna för att en upplevelse med mobil livevideo ska bli 
tillfredsställande är att uppkopplingsmöjligheterna är någor-
lunda goda samt att den enhet man sänder ifrån eller tittar 
på har hög prestanda. Utvecklingen inom dessa områden går 
snabbt och det blir därmed viktigt för alla typer av företag och 
användare att utnyttja den potential som tekniken idag erbju-
der. Bambusers primära målmarknader är idag framförallt den 
nordamerikanska och europeiska marknaden, då de båda ligger 
i framkant med utrullningen av mobil livevideo.

Höga ambitioner

Då livevideo under det senaste halvåret utvecklats till något 
de flesta kommit i kontakt med, har en stor kunskapsbas och 
medvetenhet byggts upp. En marknad karakteriserad av en 
mobilinriktad konsumtion inom såväl media som arbetsrelate-
rade verktyg ger Bambuser en synnerligen bra position att utgå 
från. Vi är inte heller blyga med vår ambition att bli världens 
mest betrodda teknik för företag och varumärken som vill göra 
mobilt livesända videos tillgängliga för sina användare. 

Det är stor skillnad mellan livevideo-teknologierna som 
finns på marknaden och det finns ett antal viktiga fördelar med 
Bambusers unika teknologi som många konkurrenter saknar:

• Bambuser erbjuder en färdig end-to-end lösning och hanterar 
all transcoding. Ingen intern kunskap behövs hos företagen;

• Ingen ytterligare hårdvara behövs;
• Låg latens för att erbjuda en meningsfull interaktion;
• Hög användarvänlighet och enkel implementering;
• Allt innehåll kan sparas och spelas upp igen.

Timing

När man med facit i hand utvärderar varför vissa bolag lyckas 
och andra inte är timing en extremt viktig parameter. Bambu-
ser har fram till idag varit före sin tid, men de stora föränd-
ringar som skett och förväntas ske är alla till Bambusers fördel. 
Det faktum att mobil livevideo numera är centralt hos alla de 

största sociala medieplattformarna, har inneburit en utveck-
ling, kunskap och förståelse kring kommunikationsformen 
som vi för ett år sen knappt kunnat drömma om. Industrin 
och andra marknadsaktörers tillväxtprognoser för mobil live-
video och annonspengar för mobil media de kommande åren 
är väldigt optimistiska. Givet den kunskap och erfarenhet som 
Bambuser besitter inom mobil livevideo är det för Bambuser 
en självklarhet att bli ett bolag som skall vara med och bidra till 
denna förändring genom våra produkter.

Livevideo för företag

Bambusers livevideo-teknik har historiskt hjälpt mediaföretag 
att uppnå både effektivitetsvinster och kostnadsbesparing. 
Framgent ser vi nu, utöver mediaföretag, även en stor potential 
för livevideotekniken i en rad B2B-företag. Det är många före-
tag som har personal som arbetar utanför kontoret. Genom vår 
livevideo-tjänst kan ledningscentraler få en visuell överblick av 
situationen i realtid och beslutsfattare kan sedan snabbt bistå 
personalen på fältet genom att effektivt planera resursallo-
keringen. Detta innebär effektivitetsvinster, kostnadsbespa-
ringar samt förbättrad dokumentation för mängder av företag 
och utgör således en stor marknad de kommande åren.  

Framtiden

Vi är fortfarande i ett tidigt skede och det kommer fortsätt-
ningsvis ske stora förändringar inom användandet av mobil 
livevideo. Vi är helt övertygade om att mobil livevideo kommer 
att förbättra möjligheterna för många typer av företag genom 
nya intäktsmöjligheter och stora effektivitets- samt produk-
tivitetsvinster. Kommunikation i realtid med video är här för 
att stanna och för att inte bli ifrånsprungen måste man som 
företagsledare i många fall förstå effekten av den ökade mobil-
användningen samt de möjligheter det kommer leda till. Bam-
buser har en bra position för att kapitalisera på marknadens 
snabba utveckling och kommer utgöra en av drivkrafterna för 
framtidens teknik.

Hans Eriksson
VD Bambuser AB (publ)

VD har ordet
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Förväntad tillväxt för mobil livevideo 2016-2021 
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Källa: Cisco, VNI Global Mobile Data Traffic Forecast (2017)

Marknad

MOBIL LIVEVIDEO FÖR MEDIA- OCH  

KONSUMENTFOKUSERADE FÖRETAG 

För företag inom kommunikation, media och underhållning 
och även bolag med starka varumärken som fokuserar på en 
relation till sina konsumenter har mobil livevideo växt fram 
som ett nytt sätt att ytterligare höja engagemanget och för-
ädla tidigare erbjudande. En van användare av sociala nät-
verk har med all sannolikhet tittat på en eller flera livevideos 
under den senaste tiden. När giganter som Periscope (Twit-
ter), YouTube och Facebook prioriterar livevideo är det ett 
faktum att det nu kan anses vara en del av basutbudet som 
användare kan förvänta sig av ett socialt nätverk. En mark-
nadsundersökning från Facebook visar att användare, i genom-
snitt, tittar 300 procent längre på en livevideo jämfört med 
en inspelad video. Ännu större är skillnaden på hur tittare 
interagerar med hjälp av livevideo. Enligt Facebook är inter-
aktionsgraden 1 000 procent högre med livevideo än inspelad 
video. Enligt en marknadsundersökning från Cisco förväntas  
konsumtionen av livevideo ha en årlig genomsnittlig tillväxt 
om 108 procent mellan åren 2016 - 2021.

Att mobil livevideo engagerar och skapar ytterligare värde 
samt konkurrensfördelar har även media- och underhållnings-
företag upptäckt. Medieföretag kan följa hur det engagerar 
och bidrar till att tittare spenderar mer tid samt interagerar 
med den som sänder och med andra tittare. Det faktum att 
det, av förklarliga skäl, inte går att spola fram i en livevideo 
bidrar till att tittare blir kvar längre för att inte missa något. 
Genom att äga videon och kontrollera plattformen för distri-
bution kan medie- och konsumentfokuserade företag enklare 
kapitalisera på sitt innehåll och relationen till sina tittare samt 
konsumenter.  

 
MOBIL LIVEVIDEO FÖR FÖRETAG INOM T.EX. TJÄNSTESEKTORN 

Det finns många potentiella användningsområden för mobil 
livevideo i andra branscher t.ex. inom tjänstesektorn. För före-
tag vars verksamhet till stor del sköts av personal som arbetar 
utanför kontoret kan användning av mobil livevideo generera 
möjligheter till effektivitetsvinster, kostnadsbesparingar samt 
förbättrad dokumentation. Ett exempel på detta är kraftbo-
lag vars anställda ofta måste hantera situationer från fältet. 
Genom livevideo kan ledningscentralen få en visuell överblick 
av situationen i realtid. Beslutsfattare kan sedan snabbt bistå 
personalen på fältet och effektivt planera resursallokeringen. 
Detta förväntas således utgöra en växande marknad för Bam-
buser de kommande åren.

TRENDER OCH DRIVKRAFTER

Mobil mediakonsumtion och allokering av annonspengar

Idag sker användningen av Spotifys tjänst till 85 procent via 
mobilen. Motsvarande siffra för Facebook är 90 procent. Mobil 
datatrafik förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 70 
procent de kommande två åren och mot slutet av 2016 upp-
skattades över 70 procent av all internettrafik komma från 
mobila enheter.

Tillväxten av den mobila datatrafiken indikerar ett framtida 
behov att allokera stora resurser för annonsering mot mobila 
medier. Eftersom livevideo är en produkt som både attrahe-
rar och engagerar tittare kan det öka möjligheterna för att få 
ut företagens kommersiella budskap. Skillnaden mellan mobil 
konsumtion och allokering av annonspengar, indikerar att en 
omallokering kommer att ske. Differensen kommer på sikt att 
minska, men mobil mediakonsumtion kommer att fortsätta öka 
kraftigt och mer annonspengar förväntas således allokeras till 
mobilt innehåll. 

Mellan åren 2016 och 2019 förväntas värdet av annonsering 
via den mobila marknaden nästan fördubblas, från cirka 100 till 
200 miljarder USD. Detta leder till att de plattformar som inte 
har fokus mot mobil kommunikation kan komma att få pro-
blem. Livevideo förväntas bli en viktig faktor kring huruvida en 
verksamhetsplattform kostnadseffektivt kan skapa ett attrak-
tivt och ett kommersialiseringsbart innehåll.

Växande mobilmarknad

År 2021 förväntas det finnas cirka 1,5 uppkopplade mobiltele-
foner per invånare. Detta motsvarar 11,6 miljarder mobiltele-
foner fördelat på den förväntade populationen om 7,8 miljar-
der. En bidragande trend till den ökade mobila användningen 
förväntas vara den ökade hastigheten för mobila nätverk. Has-
tigheten förväntas fram till 2021 tredubblas, från ett genom-
snitt på 6,8 Mbit/s till 20,4 Mbit/s.

Effektivare kommunikation

Människans sätt att kommunicera har i ett längre perspek-
tiv utvecklats från att ha varit kontrollerat till att bli friare 
och mer intuitivt. I dagens samhälle, som karaktiseras av hög 
stressnivå, är det viktigt att kunna kommunicera ett budskap 
effektivt. Ett exempel på en sådan utveckling är utvecklingen 
av nyhetsmedia över tid, där man gått från tryckta tidningar 
till onlinetidningar och vidare till videoreportage. En nyhet 
som hände för en timme sedan ses numera som gammal, nästa 
steg för nyhetsbyråer är att kunna förmedla innehåll i realtid, 
genom livevideorepotage. 
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HISTORIK

2007- 2010

• Bambuser bildas 
• Pionjärsänder första mobila livevideon via Bambuser
• 500 000 registrerade användare
 
2010 - 2013

• Mest använda mobila livevideotjänsten under arabiska våren
• Associated Press investerar i Bambuser
• Sony integrerar Bambuser tekniken i Xperia-modeller
 
2014 - 2016

• Inriktning mot B2B och IRIS Platform lanseras
• Nya kunder som Aftonbladet, AP, MTV3, NRK, Mittmedia 

och Deutsche Welle 
• Bambuser får bidrag om 4 MSEK av Google DNI-Fund

VISION OCH MISSION

Bambusers vision är att bli världens mest betrodda teknik för 
företag och varumärken som vill göra mobilt livesända videos 
tillgängliga för sina användare. För att uppnå detta avser Bam-
buser att göra livevideos lättillgängligt för alla företag och 
varumärken samt kontinuerligt delta i arbetet för att livevideo 
ska bli det bästa sättet att engagera och kommunicera.

PRODUKTER

Bambuser erbjuder idag två produkter som bygger på mobil 
livevideoteknologi som utvecklats under ett decennium. Den 
övergripande plattformen heter IRIS Platform och inom ramen 
för denna finns två produkter, IRIS Flow och IRIS Dev. Produk-
terna kan säljas var och en för sig, men kan även komplettera 
varandra mot vissa kunder. Grundpelaren för dessa produkter 
är att på ett enkelt sätt kunna hjälpa kunden att skapa innehåll, 
hantera det och publicera innehållet genom valfri plattform. 
Beroende på konfigurering kan innehållet publiceras parallellt 
på flera plattformar. Exempelvis kan Aftonbladet, som använ-
der både IRIS Flow och Dev, publicera livevideos genom både sin 
egen applikation och genom en extern social mediakanal som 
Facebook. Fördelen är att kunden äger sitt innehåll och kan kon-
trollera hur det sprids. För ett mediaföretag möjliggör detta fri-
heter vad gäller t.ex. vilken reklam som används och hur intäkts- 
fördelningen ska se ut.

IRIS Flow

IRIS Flow är en fristående applikation som finns tillgänglig för 
både Android och iOS. Inkluderat vid användande av IRIS Flow 
får kunden också tillgång till en avancerad browser, ett s.k. 
Content Management System (CMS) som inkluderar kommu-
nikationsmöjligheter med den som sänder (röst/text), filtre-
ringsmöjligheter, avancerade API:er för integration, valfrihet 
vad gäller publicering etc. Produkten är avsedd för alla typer av 
företag som har behov av att rapportera från ”fältet”. Vanliga 
användare är nyhetsbolag men även service- och säkerhetsbo-

lag där personal via livevideo kan komma i kontakt med en cen-
tral enhet för att säkerställa ett tillvägagångssätt eller be om 
rådgivning.

IRIS Dev

IRIS Dev är en produkt som är ett resultat av många års utveck-
ling och lanserades officiellt i början på december 2016. IRIS 
Dev är ett s.k. SDK (Software Development Kit) som möjliggör 
att en apputvecklare kan integrera Bambusers livevideotekno-
logi i sina applikationer för iOS och Android. Genom att ladda 
ner och installera IRIS Dev kan apputvecklare inom loppet av 
någon dag ha en fullfjädrad lösning som möjliggör att deras 
användare både kan sända och titta på livevideor. På grund av 
enkelheten att integrera IRIS Dev och i takt med att förståel-
sen och intresset för livevideo växer, förväntas efterfrågan öka 
kraftigt då det är en produkt som många kommer att behöva 
för att kunna sända högkvalitativ livevideo, mellan flera parter.

Kunder

Bambusers viktigaste och största kunder till dags datum har 
varit inom nyhetsmedia. Det är ett fokus som kommer att fin-
nas kvar hos Bambuser men kompletteras av andra kunder 
inom såväl B2B som B2C. Det faktum att Bambuser kommer 
från att ha levererat produkter mot konsumenter gör att det 
finns en stor kunskap om hur man bygger komplexa digitala 
produkter som för användaren upplevs som enkla att använda 
och förstå. Bolagets största kund idag är Associated Press (AP) 
där över tusen journalister använder IRIS. 

Andra kunder Bolaget har börjat bearbeta är apputveck-
lare där verksamheten huvudsakligen baseras på applikationer 
för iOS och Android. Ett exempel på detta är samarbetet med 
Bkstg, en plattform som används av artister som b.la. Justin 
Bieber och Ariana Grande. Tjänsten har sedan oktober 2016 
integrerat IRIS Dev i sin applikation.    

Verksamhet

Några av Bambusers största kunder

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Marknaden för mobil livevideo förväntas under de kommande 
åren karakteriseras av mycket stark tillväxt. Bambuser räknar 
med en omsättningstillväxt som överstiger marknadens under 
de kommande tre åren. 

Därutöver räknar Bolaget med att under 2018, på rullande 
12-månaders basis, nå ett positivt kassaflöde och nettoresultat. 
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juli-december Helår

2016-12-31 2015-12-31 2016-06-30 2015-06-30

(belopp i SEK) Ej reviderad Reviderad

Nettoomsättning & övriga rörelseintäkter 5 038 512 2 683 415 6 287 353 7 548 083

Aktiverat arbete för egen räkning 2 234 368 1 717 411 3 816 469 3 421 078

Summa intäkter 7 272 880 4 400 826 10 103 822 10 969 161

Övriga externa kostnader -2 488 164 -2 049 763 -4 409 002 -4 024 356

Personalkostnader -4 870 556 -3 047 735 -6 694 909 -6 613 210

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 299 389 -1 257 617 -2 729 212 -2 001 994

Rörelseresultat (EBIT) -1 385 229 -1 954 289 -3 729 301 -1 670 399

Finansiella poster -89 470 -5 544 -17 288 -3 284

Skatt på periodens resultat 317 335 427 772 811 334 349 960

Periodens resultat -1 157 364 -1 532 061 -2 935 255 -1 323 723

Resultaträkning i sammandrag

juli-december Helår

2016-12-31 2015-12-31 2016-06-30 2015-06-30

(belopp i SEK) Ej reviderad Reviderad

Tecknat men ej inbetalt kapital - 953 106 - 953 106

Immateriella anläggningstillgångar 8 073 658 6 464 110 7 121 045 5 974 845

Materiella anläggningstillgångar 57 940 58 277 28 805 87 748

Finansiella anläggningstillgångar 9 288 209 8 183 021 8 970 874 7 755 249

Summa anläggningstillgångar 17 419 807 15 658 514 16 120 724 14 770 948

Kortfristiga fordringar 1 952 225 965 376 696 532 845 223

Kassa och bank 11 485 136 414 655 1 478 316 1 951 324

Summa omsättningstillgångar 13 437 362 1 380 031 2 174 848 2 796 547

Summa tillgångar 30 857 169 17 038 545 18 295 572 17 567 495

Eget kapital 24 869 828 14 995 681 14 138 075 15 569 789

Långfristiga skulder 2 004 847 - - -

Kortfristiga skulder 5 987 340 2 042 863 4 157 497 1 997 706

Summa eget kapital och skulder 30 857 169 17 038 545 18 295 572 17 567 495

Balansräkning i sammandrag

Finansiell information

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA INFORMATIONEN

För perioden juli – december 2016 uppgick de totala intäk-
terna till 7 273 KSEK (4 401 KSEK), varav 2 449 KSEK (2 562 
KSEK) avser nettoomsättning och 2 590 KSEK (122 KSEK) 
avser övriga rörelseintäkter.  

Resultat före skatt uppgick till -1 475 KSEK (-1 960 KSEK). 
Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -1 385 KSEK, 
en minskad förlust från föregående år (-1 954 KSEK), vilket 
beror på ökade övriga rörelseintäkter till följd av bidrag från 
Googles DNI-fund.

Nettokassaflödet under perioden uppgick till 10 007 KSEK  
(-1 537 KSEK) och likvida medel vid årets slut uppgick till  
11 485 KSEK (415 KSEK).

För perioden juli – december 2016 uppgick balanse-
rade utgifter för programvara till 8 074 KSEK (6 464 KSEK). 
Ökningen är en följd av att verksamheten befinner sig i en 
utvecklingsfas av IRIS plattformen och merparten av kostna-
derna hänförs till direkta utvecklingskostnader. Bolaget har en 
uppskjuten skattefordran 9 288 KSEK (8 183 KSEK) hänförligt 
till ansamlade förluster.

I januari 2017 anställde Bambuser en ny CFO, Emil Rönn-
bäck. Under 2017 har en av de största befintliga kunderna 
förlängt sitt avtal med Bambusers IRIS-plattform. Tecknings-
optionsprogrammet som löpte ut 31 mars 2017, har tillfört 
Bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader.
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