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Definitioner och förkortningar

Getupdated eller Bolaget Getupdated Internet Marketing 
AB (publ), org. nr. 556264-
3022 med dotterbolag, om 
inget annat anges 

Circuit The interactive circuit in 
Stockholm AB, dotterbolag till 
Getupdated

MediaAnalys MediaAnalys Trisodium AB, 
tidigare delägt dotterbolag till 
Getupdated

Erik Penser Bankaktie-
bolag eller EPB

Erik Penser Bankaktiebolag, 
org. nr. 556031-2570

Euroclear Euroclear Sweden AB, 
org. nr. 556112-8074

First North NASDAQ OMX First North

Företrädesemissionen/
Erbjudandet

Erbjudandet att teckna nya 
aktier i Getupdated i enlighet 
med Prospektet

Prospektet Föreliggande prospekt

EUR Euro

GBP Brittiska pund

SEK / KSEK / MSEK Svenska kronor / tusen svenska 
kronor / miljoner svenska 
kronor

USD Amerikanska dollar

Information om Getupdateds aktie 
och relaterade instrument

Handelsplats: NASDAQ OMX First North

Kortnamn: GIM

ISIN-kod: SE0002316810

ISIN-kod, teckningsrätter: SE0004324598

ISIN-kod, BTA: SE0004324606

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012

Delårsrapport  
januari–mars 2012 17 maj 2012

Delårsrapport  
januari–juni 2012 28 augusti 2012

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesrätt Innehav av fem (5) aktier i 
Getupdated berättigar aktie-
ägaren att teckna två (2) nya 
aktier i Getupdated

Teckningsrätter En (1) aktie ger aktieägaren rätt 
till två (2) teckningsrätter. Fem 
(5) teckningsrätter berättigar 
till teckning av en (1) ny aktie i 
Getupdated

Teckningskurs 0,57 SEK

Antal nyemitterade  
aktier, högst 36 044 069 st

Företrädesemissionens 
storlek Cirka 20,5 MSEK

Avstämningsdag 25 november 2011

Teckningstid för teckning 
genom betalning

29 november–13 december 2011

Handel med 
teckningsrätter

29 november–8 december 2011

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på First North under 
perioden från och med den 29 november 2011 till dess att 
nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i mitten av januari 2012.

Teckning och betalning
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 
betalning under teckningstiden.

Exempel – en aktieägare med 2 000 aktier i Getupdated
En aktieägare som på avstämningsdagen den 25 november 
2011 innehar 2 000 aktier i Getupdated erhåller 4 000 teck-
ningsrätter som ger rätt att teckna 800 nya aktier (4 000/5) 
mot kontant likvid om 0,57 SEK per aktie, d v s totalt 456 
SEK. Aktieägaren har efter utnyttjandet av teckningsrätterna 
och inbetald likvid totalt 2 800 aktier i Getupdated.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta Prospekt består av, utöver föreliggande dokument, föl-
jande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning:

•	 Bolagets	delårsrapport	för	januari–september	2011. 
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

•	 Räkenskaper	2008–2010.	Avser	omräknade	historiska	
finansiella rapporter för räkenskapsåren 2008, 2009 och 
2010 inklusive noter och granskningsrapport från 
Bolagets	revisor.	Räkenskaperna	återfinns	på	sidorna	
46–66 i prospektet daterat den 4 april 2011.

Ovanstående handlingar finns tillgängliga i elektronisk form 
på Bolagets webbplats, www.getupdated.se.



Innehåll 1

Viktig information
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen i Getupdated i samband med 
Företrädesemissionen av aktier i Getupdated. Prospektet har godkänts av och re-
gistrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 
§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och 
registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i 
Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna (”BTA”) eller de nya 
aktierna som omfattas av Företrädesemissionen har registrerats och kommer 
inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess 
gällande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat 
i USA och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Ka-
nada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag 
från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller teckning eller överlåtas i 
USA eller Kanada eller till medborgare eller personer med hemvist där eller till 
eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons, såsom detta definieras i 
Regulation	S	i	United	States	Securities	Act	1933.

Företrädesemissionen riktar sig ej heller till sådana personer vars deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln, och andra till Företrädesemissio-
nen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller något land där distribu-
tionen eller Företrädesemissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller 
strider mot lagar eller regler i sådant land. Anmälan om förvärv av nya aktier 
indirekt eller direkt i strid med ovanstående kan bli ogiltig.

Tvist rörande eller relaterad till Företrädesemissionen, innehållet i detta 
Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt 
enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra 
första instans.

Styrelsen i Getupdated är ansvarig för innehållet i Prospektet. EPB är finansiell 
rådgivare till Getupdated i samband med Erbjudandet och har biträtt Getupda-
ted i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från 
Bolaget, friskriver sig EPB från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Getupda-
ted och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut 
om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundats på uppgifterna 
i detta Prospekt. 

EPB agerar uteslutande för Bolagets och ingen annans räkning i samband 
med Företrädesemissionen. EPB är även emissionsinstitut. EPB kommer inte att 
betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta 
Prospekt eller ej) som sin kund i förhållande till Företrädesemissionen och kom-
mer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Bolaget för tillhandahål-
lande av det skydd som bereds kunder eller för råd i samband med Företrädes-
emissionen eller någon transaktion eller uppgörelse som det refereras till i detta 
Prospekt. EPB har, utöver på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga 
andra ekonomiska eller andra relevanta intressen i Företrädesemissionen.

Förutom där detta anges explicit har ingen information i Prospektet översikt-
ligt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa siffror i detta Prospekt 
har avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. 
Föreliggande Prospekt finns tillgängligt på Bolagets kontor och hemsida  
www.getupdated.se, på EPB:s hemsida www.penser.se/getupdated samt på 
Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Framtidsinriktade uttalanden, marknadsinformation m.m.
Detta Prospekt innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar 
Getupdateds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Varje uttalande som inte uteslutande är historiska fakta utgör sådan 
information. Vidare kan framåtblickande uttalanden identifieras genom termer 
såsom, men ej begränsat till, ”kan”, ”kommer”, ”förväntas”, ”tror”, ”antar”, 
”planerar”, ”avser”, ”vill”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”siktar”, ”förutser”, ”söker”, 
”strävar”, ”skulle kunna” och ”bör” eller en negation av sådana ord eller andra 
variationer av sådana eller jämförbara ord.

Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta Pro-
spekt och Getupdated gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, 
framtida händelser eller dylikt. Även om Getupdated anser att förväntningarna 
som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen 
garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas eller 
visa sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga 
otillbörlig vikt vid dessa framtidsinriktade uttalanden.

I	avsnittet	”Riskfaktorer”	finns	en	beskrivning,	dock	inte	fullständig,	av	fak-
torer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt 
från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknads-
information och branschprognoser, däribland information avseende den 
bedömda storleken på marknader där Getupdated förväntas vara verksamt. Viss 
information har inhämtats från flera olika utomstående källor och Getupdated 
har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även 
om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering 
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. 
Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar 
inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av 
statistik för olika marknader är begränsat av flera skäl, bland annat genom att 
marknaderna definieras olika, samt att informationen kan ha insamlats genom 
användande av olika metoder och med olika antaganden. Mot bakgrund härav 
uppmärksammas läsaren av detta Prospekt särskilt på att marknadsstatistik som 
presenteras i detta Prospekt är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan 
lämnas för dess riktighet. Såvitt Getupdated känner till och kan försäkra genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter vari-
från informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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2 Sammanfattning

Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduk-
tion till och ett sammandrag av den mer detaljerade informationen 
i övriga delar av Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier 
som erbjuds i enlighet med Prospektet ska grunda sig på en bedöm-
ning av Prospektet i dess helhet och således inte enbart på denna 
sammanfattning. En person får göras ansvarig för uppgifter som in-
går eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av denna, 
enbart om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande 
eller felaktig i förhållande till övriga delar i Prospektet. En inves-
terare som väcker talan i domstol med anledning av uppgifterna i 
Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översätt-
ning av Prospektet.

Erbjudandet i sammandrag
Getupdated genomför i enlighet med villkoren i detta Prospekt 
en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktie-
ägare. Innehav av fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning 
av två (2) nya aktier till teckningskursen 0,57 SEK per aktie 
under perioden 29 november–13 december 2011. Erbjudandet 
uppgår till högst 36 044 069 nya aktier. Bolaget kommer att 
tillföras cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teck-
ningsförbindelser och kompletterande teckningsgaranti. Teck-
ningsförbindelserna har ställts ut av Bolagets större aktieägare, 
däribland Bolagets styrelseordförande och störste aktieägare Åke 
Eriksson, och uppgår till cirka 43 procent av nyemissionens to-
tala belopp. Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med 
teckningsgarantier uppgående till totalt cirka 57 procent utställ-
da av Erik Penser Bankaktiebolag och av Crystone Holding AB.

Getupdated har idag förutsättningar för att generera ett po-
sitivt resultat i rörelsen. Bolaget har dock en alltför kostsam fi-
nansiering i form av krediter med hög ränta, vilket anstränger 

resultatet. Motivet till nyemissionen är att stärka koncernens lik-
viditet och finansiella ställning genom att skapa förutsättningar 
för en mer normaliserad lånefinansiering. Det nya kapitalet om 
cirka 18,7 MSEK efter emissionskostnader ska användas till 
att reducera skulder och lösa kortfristiga krediter om cirka 12 
MSEK, inklusive en bryggfinansiering om 10 MSEK från Erik 
Penser Bankaktiebolag som Bolaget erhöll i oktober 2011 och 
som till viss del redan utnyttjats för att återbetala skulder med 
hög ränta. Reduceringen av räntebärande skulder kommer att 
leda till lägre räntekostnader framöver, vilket kommer att på-
verka Getupdateds resultat positivt och samtidigt stärka likvidi-
teten. Åke Eriksson, privat och genom bolag, kommer vidare att 
kvitta 6 MSEK av sin andel i Företrädesemissionen mot ford-
ringar som Åke Eriksson, privat och genom bolag, har gentemot 
Getupdated. Styrelsen har därutöver beslutat om en avyttring av 
konsultverksamheten i dotterbolaget Circuit och har tecknat ett 
s.k. Letter of Intent med ledningen i Circuit som förvärvande 
part. En försäljning beräknas inbringa cirka 8 MSEK.

Styrelsen har gjort bedömningen att rörelsen framöver kom-
mer att generera ett positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för 
att i fortsättningen driva koncernen med internt genererade 
medel. Detta möjliggör för Getupdated att på ett offensivt sätt 
fortsätta arbetet med utveckling och lansering av produkter 
samt etablering av nya försäljningskontor.

Marknad i korthet
Getupdated verkar på marknaden för internetmarknadsföring i 
Europa. Internetmarknadsföring är ett samlingsbegrepp för ett 
antal tjänster där de viktigaste är sökmotoroptimering, sökords-
annonsering, affiliatemarknadsföring, medieplanering, inter-
netstrategi och webbanalys, webbutveckling samt sociala medier 
på internet. Internetmarknadsföring bedrivs, i likhet med all 
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Sammanfattning 3

övrig marknadsföring, i syfte att skapa medvetenhet hos kon-
sumenten eller för att få konsumenten att genomföra en hand-
ling, exempelvis ett köp av en produkt eller tjänst. Olika aktö-
rers behov av att synas på internet och på de sökmotorer som 
många använder för att finna information, stiger i takt med att 
internetanvändandet och antalet webbplatser ökar. Internet har 
under det senaste decenniet etablerat sig som ett självklart verk-
tyg för att bland annat finna information och för att underlätta 
kommunikation. Tillväxten i internetanvändningen har skapat 
en betydande marknad för tjänster och produkter relaterade till 
marknadsföring på internet.

Verksamhet i korthet
Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjäns-
ter inom internetmarknadsföring. Bolagets erbjudande förbätt-
rar och effektiviserar företags marknadsföring och verksamhet 
på internet. Getupdated erbjuder ett komplett utbud av tjänster 
omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala 
medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering 
och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag cirka 170 an-
ställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien.
 
Affärsidé
Getupdated erbjuder sina kunder tjänster och system för kost-
nadseffektiv marknadsföring och sökmotoroptimering på inter-
net som leder till ökad kännedom, kundlojalitet och försäljning.

Vision
Getupdated ska vara en internationell ledare inom det innova-
tiva och expansiva området internetmarknadsföring. 

Strategi och mål
Getupdated ska utveckla innovativa och skalbara verktyg och 
tjänster för internetmarknadsföring. Företaget erbjuder en 
komplett portfölj av tjänster omfattande sökmotoroptimering, 
sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, besökar-
konvertering, medieplanering och webbanalys. Verksamheten 
koordineras så att den tillgodogör sig skalfördelar och ”best 
practice” inom koncernen.

Getupdateds marknadsstrategi är att koncentrera verksam-
heten på marknadssegment där kundefterfrågan växer snabbast, 
och där koncernens erbjudande innebär ett tydligt mervärde.

Tillväxtstrategin bygger på utveckling av innovativa och 
skalbara verktyg och tjänster, och att försäljningstillväxt skapas 
i Europa genom etablering av fler försäljningskontor för att suc-
cessivt bygga en närvaro i hela Europa.

Finansiella mål 2011
•	 Tillväxt	inom	kärnverksamheten	internetmarknadsföring
•	 Förbättrad	rörelsemarginal	för	koncernen

Tjänster
Getupdateds verksamhet delas in i tre primära segment: 
•	 Sverige1 (som avser bolagen Getupdated Sverige och Circuit2) 
•	 Storbritannien	
•	 Övriga	länder	(Frankrike,	Irland	och	Italien)
1  Samtliga aktier i MediaAnalys avyttrades i augusti 2010, ingår i jämförelse-

talen för 2009 och 2008
2 Namnändrat från Getupdated Internet Solutions. Bolaget har i november 
2011 tecknat ett Letter of Intent om försäljning av rörelsen i Circuit.

Den helägda verksamheten i Sverige består av dels Getupdated 
Sverige med verksamhet inom koncernens kärnområde inter-
netmarknadsföring, dels konsultverksamheten Circuit. I Sverige 
har Getupdated kontor i Stockholm, Göteborg och Borås.

Verksamheten i Storbritannien består av Just Search som för-
värvades i november 2007 och vars huvuderbjudande består av 
tjänster för organisk sökmotoroptimering (SEO) och sökords-
annonsering	 (PPC).	Övriga	 länder	består	 av	Frankrike,	 Irland	
och Italien (verksamheten i USA som avvecklades i slutet av 
2009 ingår i jämförelsetalen för 2009). Verksamheterna i Irland 
respektive Italien etablerades under 2010.

Finansiell översikt
Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende 
räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010 är Bolagets reviderade 
koncernräkenskaper. Delårsrapporten för januari–september 
2011 har inte granskats av Bolagets revisor. Nedanstående sam-
mandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med 
Getupdateds reviderade koncernräkenskaper med tillhörande 
noter för räkenskapsåren 2008–2010 samt delårsrapporten för 
januari–september 2011, vilka införlivats i Prospektet genom 
hänvisning.

Under fjärde kvartalet 2010 beslutade Getupdated att för-
ändra principen för redovisning av intäkter utanför Sverige. 
Räkenskaperna för perioden 2008–2010 har upprättats och 
reviderats i enlighet med den förändrade principen för redovis-
ning av intäkter. För ytterligare information om den förändrade 
principen för redovisning av intäkter, se sidan 28. Getupda-
teds nyemissionsprospekt daterat den 4 april 2011 innehöll en 
granskningsberättelse från Bolagets revisor avseende de omar-
betade räkenskaperna för 2008–2010 med avvikelser från stan-
dardutformningen. Granskningsberättelsen återfinns i sin hel-
het på sidorna 65–66 i prospektet daterat den 4 april 2011. Se 
även ytterligare information på sidan 32 i föreliggande Prospekt. 
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Under 2009 lade Getupdated ned kontoret i USA på grund 
av den svaga konjunkturen i USA och den amerikanska verksam-
hetens svaga resultat. Vidare avyttrades det delägda dotterbolaget 
MediaAnalys under 2010. Då Getupdated bedömer att inga be-
tydande bruttoförändringar har skett redovisas ingen proforma-
redovisning av den finansiella informationen. 

Getupdated har i november 2011 tecknat ett s.k. Letter of 
Intent beträffande en försäljning av konsultverksamheten i dot-
terbolaget Circuit. Enligt detta Letter of Intent ska köpeskil-
lingen uppgå till 8 MSEK, se vidare sidan 31. 

För kommentarer avseende den finansiella utvecklingen hän-
visas till avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utveckling-
en” på sidorna 28–32. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 27.

Rörelsekapital
Styrelsen för Getupdated bedömer att befintligt rörelsekapital 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande 

tolv månaderna. Underskottet, under förutsättning att Bolaget 
följer den plan som utarbetats för 2011 och 2012, beräknas 
uppgå till cirka 25 MSEK och uppstår i december 2011. Under-
skottet är framförallt en konsekvens av att Bolaget har en alltför 
kostsam finansiering i form av krediter med hög ränta. Styrelsen 
har dock gjort bedömningen att rörelsen framöver kommer att 
generera ett positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fort-
sättningen driva koncernen med internt genererade medel.

Styrelsens plan för att anskaffa tillräckligt med rörelsekapital 
för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna är 
förestående nyemission. Styrelsen har därutöver beslutat om en 
avyttring av konsultverksamheten i dotterbolaget Circuit och har 
tecknat ett s.k. Letter of Intent med ledningen i Circuit som för-
värvande part. En försäljning beräknas inbringa cirka 8 MSEK 
och beräknas vara genomförd under december 2011. Genom 
nyemissionen tillförs Bolaget cirka 18,7 MSEK efter emissions-
kostnader. Emissionslikviden beräknas vara Bolaget tillhanda i 

Koncernen, KSEK
2011-01-01 

–2011-09-30
2010-01-01 

–2010-09-30
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

Nettoomsättning 139 922 160 389 215 543 242 391 258 072

Rörelseresultat	före	av-	och	nedskrivningar 8 950 –833 3 173 –22 779 –57 756

Rörelseresultat 5 888 –3 577 –935 –25 785 –122 903

Periodens resultat –4 882 –9 154 –8 945 –33 669 –137 740

Balansomslutning 358 217 373 927 357 950 399 505 407 939

Eget kapital 199 933 193 486 191 015 213 423 180 721

Räntebärande	nettoskuld 66 078 65 333 59 037 55 739 59 035

Kassaflöde från den löpande verksamheten –12 769 –16 541 –14 078 –27 509 –19 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 066 14 453 6 979 –16 979 10 963

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 765 –1 481 6 924 42 098 4 776

Omsättningstillväxt –13% –12% –11% –6% 54%

EBITDA-marginal 6% –1% 1% –9% –22%

Rörelsemarginal 4% –2% 0% –11% –48%

Nettomarginal –3% –6% –4% –14% –53%

Soliditet 56% 52% 53% 53% 44%

Nettoskuldsättningsgrad 33% 34% 31% 26% 33%

Avkastning på eget kapital –2% –7% –4% –17% –62%

Avkastning på totalt kapital 1% –2% 0% –6% –28%

Medelantal anställda 159 233 203 273 285

Antal anställda vid periodens slut 182 230 157 225 297

Data per aktie

Resultat	per	aktie,	SEK –0,06 –0,23 –0,16 –0,70 –5,59

Eget kapital per aktie, SEK 2,64 3,01 2,97 3,32 6,45

Utdelning per aktie, SEK – –  –     –     –    

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,62 1,14 1,27 1,50 4,77

Börsvärde vid periodens slut, MSEK 55,87 73,37 81,74 96,55 133,60

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 75 817 64 364 64 364 48 324 24 778

Utestående antal aktier (tusental) 90 110 64 364 64 364 64 364 28 009
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december 2011. Emissionslikviden ska användas till att reducera 
kortfristiga krediter om 12 MSEK, inklusive en bryggfinansie-
ring om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag som Bolaget 
erhöll i oktober 2011 och som till viss del redan utnyttjats för 
att återbetala skulder med hög ränta. Åke Eriksson, privat och 
genom bolag, kommer vidare att kvitta 6 MSEK av sin andel i 
Företrädesemissionen mot fordringar som Åke Eriksson, privat 
och genom bolag, har gentemot Getupdated. Amorteringen av 
räntebärande skulder kommer att leda till lägre räntekostnader 
framöver, vilket tillsammans med ett positivt kassaflöde för 2012 
och en avyttring av Circuit bedöms täcka det aktuella rörelseka-
pitalbehovet under de kommande tolv månaderna. 

Om en avyttring av rörelsen i Circuit inte skulle komma 
att äga rum kommer styrelsen att överväga ett flertal möjlighe-
ter, där en är att se över möjligheterna till en kompletterande 
kreditfacilitet. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och 
emissionsgaranti avseende hela Företrädesemissionen. Om Fö-
reträdesemissionen dock inte genomförs i sin helhet enligt plan, 
om avyttringen av Circuit inte fullföljs och om Bolaget i en så-
dan situation inte kan erhålla en kompletterande kreditfacili-
tet kan det innebära att Bolaget inte klarar av att fullfölja sina 
betalningsåtaganden mot kreditinstitut, vilket kan innebära att 
Getupdated undersöker förutsättningarna till att genomföra yt-
terligare en nyemission, tvingas dra ned på verksamheten genom 
att säga upp personal, avyttra dotterbolag, avbryta satsningar på 
att etablera verksamheten på nya marknader eller på annat sätt 
minska Bolagets kostnader.

Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor
Getupdateds styrelse består av fyra ledamöter: Åke Eriksson 
(ordförande), Peter Eriksson, Paul Cheetham och Anders Walt-
ner. Ledande befattningshavare i Getupdated är Peter Eriksson, 
verkställande direktör. Getupdateds revisorer är PwC Sverige 
med Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor.

Transaktioner med närstående
Under de tre senaste räkenskapsåren (2008–2010) och hittills 
under 2011 har flertalet transaktioner gjorts mellan Bolaget och 
Åke Eriksson, styrelseordförande och huvudaktieägare i Bolaget, 
eller av honom kontrollerade bolag. Åke Eriksson har lämnat lån 
till Bolaget, privat och genom sitt helägda bolag Vattenormen 
AB. Lånen uppgår till 3,1 MSEK. Därtill finns upplupna rän-
teskulder till Åke Eriksson och Vattenormen AB om cirka 0,5 
MSEK. Bolaget har även upptagit lån från Crystone AB som 
uppgår till 802 KSEK. Därutöver har Crystone AB fordringar 
på Getupdated uppgående till 3 MSEK med anledning av utför-
da tjänster. Crystone AB har därmed sammanlagda fordringar 
på Getupdated om cirka 3,8 MSEK. Crystone AB kontrolleras 
och ägs indirekt av Åke Eriksson. För ytterligare information 
om ovanstående transaktioner och övriga transaktioner med 
närstående, se sidan 44 i Prospektet. Samtliga transaktioner med 
närstående har bedömts vara på marknadsmässiga villkor. 

Aktien och ägare
Getupdated-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på First 
North och har kortnamnet GIM. Bolag vars aktier handlas på 
First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnote-
rade bolag. First North följer istället ett mindre omfattande re-
gelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. 
En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan 
därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified 
Adviser med uppgift att övervaka att Bolaget lever upp till First 
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och in-
vesterare. Getupdated hade 2 112 aktieägare per den 30 septem-
ber 2011. Bolagets största aktieägare framgår av tabellen nedan.

Aktieägare per den 30 september 2011

Ägare Antal aktier
Andel kapital 

och röster

Åke Eriksson* 33 037 384 36,7%

Paul Yates* 8 776 739 9,7%

Bäverbäcken Förvaltning AB 5 932 400 6,6%

Avanza Pension Försäkring AB 3 519 369 3,9%

Erik Penser Bankaktiebolag 3 449 465 3,8%

JP Morgan Bank 3 276 379 3,6%

Altraplan Bermuda Limited 2 841 671 3,2%

Yggdrasil AB 2 713 736 3,0%

Revert	AB 2 343 549 2,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 735 567 1,9%

Övriga ägare 22 483 915 25,0%

Totalt 90 110 174 100,0%

*Privat och via bolag

Riskfaktorer
Det finns ett antal riskfaktorer som kan få betydelse för Getup-
dateds framtida utveckling. Väsentliga risker innefattar bland 
annat utvecklingen av marknaden för webbrelaterade tjänster, 
med avseende på att om marknaderna för internetmarknads-
föring och andra internetrelaterade tjänster utvecklas långsam-
mare än förväntat, eller om acceptansen för internetmarknads-
föring i förhållande till traditionella reklammedier utvecklas 
trögare än förväntat kan det innebära begränsningar i Getup-
dateds expansionsmöjligheter. Vidare innebär den snabba tek-
niska utvecklingen inom marknaden för webbrelaterade tjäns-
ter att Getupdated måste upprätthålla en konkurrenskraftig 
nivå på produkter och tjänster för att Bolaget inte ska förlora 
konkurrenskraft. Ytterligare en väsentlig riskfaktor rör Bolagets 
beroende av nyckelpersoner som innebär att om Bolaget inte 
lyckas behålla eller attrahera kvalificerad personal kan Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt. 
Dessa och övriga riskfaktorer beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” 
på sidorna 6–9.
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Marknads- och branschrelaterade risker
Marknaden för webbrelaterade tjänster
Getupdateds framtida framgångar är avhängiga den fortsatta an-
vändningen och tillväxten av internet, bland annat som mark-
nadsföringsplats. Internetmarknadsföring är en relativt sett ny 
marknad under utveckling. Följaktligen är efterfrågan på och 
marknads acceptansen för internetmarknadsföringstjänster osäker. 
Om internetmarknadsföring ska bli allmänt godtagen krävs ac-
ceptans för ett nytt sätt att utöva informationsrelaterade tjänster 
bland företag som tidigare anlitat traditionella medieföretag. Om 
marknaden för internetmarknadsföring utvecklas långsammare än 
förväntat kan detta begränsa Getupdateds expansionsmöjligheter.

Eftersom en stor del av kundernas marknadsföring baseras på 
användningen av internet som försäljningskanal är Getupdateds 
långsiktiga utveckling till viss del beroende av tillväxten för e-
handel, men även andra webbrelaterade tjänster såsom intranät, 
portaler och dokumenthantering. Om denna marknad växer 
långsammare än väntat kan detta vara ogynnsamt för Getup-
dated. Flera faktorer som står utanför Bolagets kontroll skulle 
kunna hindra den framtida expansionen av dessa tjänster. Om 
ett säkerhetsproblem av något slag, som inbegriper internet- el-
ler webbrelaterade transaktioner, uppmärksammas stort kan det 
avhålla individer eller företag från att till exempel handla på in-
ternet, klicka på annonser eller utnyttja andra webbrelaterade 
tjänster. I samtliga fall skulle det kunna innebära att Getupdated 
förlorar kunder, vilket i sin tur skulle ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Marknadstillväxt
Getupdated har kontor både i Sverige och i andra länder och 
kunderna är i många fall globalt verksamma. Därmed konkur-
rerar Bolaget på en global marknad som bedöms stå inför en be-
tydande tillväxt under de närmaste åren. En lägre tillväxttakt än 

förväntat, eller negativ tillväxt, kan komma att påverka Bolagets 
omsättning och resultatutveckling negativt.

Lagstiftning
Getupdated verkar på en marknad som är underkastad en rad 
regelverk, bland annat avseende internetkommunikation, elek-
troniska avtal, personuppgifts- och dataskydd, annonsering och 
direktmarknadsföring. Sådan lagstiftning kan påverka Bolagets 
kostnader och intresset för annonsering på internet och därmed 
minska efterfrågan på Getupdateds produkter, tjänster och tek-
niska lösningar.

Trots att Getupdated är verksamt inom specifika geografiska 
områden är internet globalt tillgängligt, vilket medför att samt-
liga av Bolagets webbplatser teoretiskt sett skulle kunna anses 
omfattas av gällande lagar i samtliga världens länder. Getupda-
ted har dock normalt ingen bevakning av lagstiftningen annat 
än i de länder där Bolaget bedriver verksamhet.

I många av de länder där Getupdated är verksamt är lagstift-
ningen rörande internet fortfarande under utveckling. Dessa 
regelverk kan komma att förändras och det kan inte uteslutas 
att dessa förändringar kan påverka Bolaget negativt. Förändring 
av gällande lagstiftning kan till exempel göra det nödvändigt för 
Getupdated att ändra eller upphöra med befintliga eller plane-
rade produkter eller tjänster eller leda till betydande kostnader 
som inverkar negativt på Bolagets verksamhet, resultat och fi-
nansiella ställning.

Globala ekonomiska förhållanden
Investeringar i de produkter och tjänster som Getupdated till-
handahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar 
i konjunkturutvecklingen påverkar dock investeringsviljan i de 
produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. 

Riskfaktorer

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Getupdateds kontroll, 
liksom ett flertal faktorer vars effekter Getupdated kan påverka genom sitt agerande, kan komma att 
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att 
värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna på-
verka	Getupdateds	framtidsutsikter.	Riskerna	är	ej	framställda	i	prioritetsordning	efter	betydelse	eller	
ekonomisk påverkan och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter 
som Getupdated för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer 
som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare 
göra en allmän omvärldsbedömning och en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse 
för Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Getupdated har ett flertal större kunder vars försäljning är 
starkt beroende av den globala konjunkturen. Bolaget är dock 
inte starkt beroende av några enskilda kunder. En utdragen kon-
junkturnedgång med minskad konsumtion och minskade inves-
teringar skulle kunna medföra en betydande minskning av efter-
frågan på Bolagets tjänster. Globala och regionala ekonomiska 
och politiska förhållanden kan således komma att kraftigt på-
verka Getupdateds omsättning, resultat och finansiella ställning.

Leverantörer
Getupdated är beroende av externa leverantörer, inklusive da-
tacentraler och bredbandsleverantörer. Alla avbrott avseende 
nätverks access eller tjänster, vilka delas av andra som tillhanda-
hålls av sådana leverantörer, eller oförmåga hos dessa att handha 
nuvarande eller högre volymer kan skada verksamheten. Vidare 
kan finansiella eller andra svårigheter hos leverantörerna, vars 
omfattning Bolaget ej kan förutse, påverka verksamheten nega-
tivt. Getupdated har begränsad kontroll över sina leverantörer, 
vilket ökar Bolagets sårbarhet om problem uppstår kring de 
tjänster som externa leverantörer tillhandahåller.

Stora aktörers agerande på marknaden
Marknaden för sökordsmarknadsföring är en marknad i snabb 
utveckling. De stora aktörerna på marknaden för söktjänster kan 
utnyttja sin starka ställning och genomdriva förändringar av ex-
empelvis sökalgoritmer och andra parametrar för att försvåra för 
mindre aktörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra ne-
gativa effekter för Getupdateds resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Marknaden för webbrelaterade tjänster kännetecknas av en 
snabb teknisk utveckling och är konkurrensutsatt. Flera av 
Getupdateds nuvarande och potentiellt framtida konkurren-
ter kan ha ett konkurrensövertag i form av till exempel längre 
historik, ett mer inarbetat varumärke, större bas av annonsörer, 
bättre tillgång till annonsplats på högtrafikerade webbplatser 
samt större finans-, teknik- och marknadsföringsresurser. Om 
Getupdated således inte kan anpassa Bolagets verksamhet och 
produkter till den tekniska utvecklingen på marknaden finns 
det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent 
skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

Bolagsspecifika risker
Produkter och tjänster
Det finns alltid risk för att nya produkter och tjänster inte mot-
tas av marknaden på ett positivt sätt och att andra produkter 
som konkurrenter tar fram kan komma att få bättre genomslag. 
En sådan utveckling skulle kunna medföra negativa effekter för 
Getupdateds resultat och finansiella ställning.

Tekniska risker
Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är färdigut-
vecklade och används i full skala, kan det uppstå tekniska pro-
blem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten el-
ler tjänsten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför 
bli högre än beräknat.

Teknisk utveckling
Samtliga verksamhetsområden i Getupdated bedriver teknisk 
utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och 
lansera produkter och tjänster baserat på det utvecklingsarbete 
som bedrivs finns risk att värdet på Bolagets tillgångar behöver 
skrivas ned. Getupdateds fortsatta utveckling är även beroende 
av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen 
och kan anpassa produkter och tjänster till förändringar av indu-
stristandarder och marknadens behov. Detta kan kräva betydan-
de ledningsinsatser och kapital. Om Getupdated utvecklar nya 
produkter är det inte säkert att de mottas positivt av marknaden. 
Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och 
attrahera kunder, vilket kan komma att negativt påverka Getup-
dateds verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Getupdateds tekniska lösningar
Getupdated utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lös-
ningar och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan kom-
ma att innehålla ännu okända programfel eller felaktig prestan-
da, vilket kan påverka Bolaget negativt. Vidare kan en utbredd 
användning av ny internet-, nätverks- eller annan webbrelaterad 
teknik komma att kräva investeringar för att förändra eller an-
passa Getupdateds produkter, tjänster eller infrastruktur. 

Felansvar och ansvar för produkter och tjänster 
Eventuella fel i Getupdateds produkter skulle kunna föranleda 
ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Getupdated kan 
även komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess pro-
dukter och tjänster. Detta täcks i normala fall av försäkringar, 
men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna 
påverka Getupdateds verksamhet, finansiella ställning och resul-
tat negativt.

Vidare kan tredje part komma att kräva skadestånd på grund 
av innehåll som Getupdated levererar om innehållet bryter mot 
tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriel-
la rättigheter, eller om innehållet är ärekränkande, vilseledande, 
olagligt eller på annat sätt bryter mot lagar och förordningar. 
Eventuella skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till tidsö-
dande och kostsamma rättsprocesser och ta ledningens resurser 
i anspråk.

Avbrott eller fel i IT- och kommunikationssystem
Getupdateds framgång är beroende av kontinuerlig och avbrotts-
fri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga 
eller upprepade systemfel kan försämra Getupdateds förmåga 
att erbjuda kunderna service, inklusive förmågan att snabbt och 
korrekt leverera annonser och bearbeta internetbesökarnas svar 
på annonserna. Alla sådana fel skulle minska annonsörens efter-
frågan på Bolagets produkter och tjänster. 

System av det slag Getupdated använder kan skadas eller råka 
ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel ström-
avbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer. Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat skulle kunna påver-
kas negativt i betydande omfattning av skador eller fel som stör 
eller försenar driften.
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Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Getupdated baserar sin framgång på och är beroende av befint-
liga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i 
framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer 
med hög kompetens är mycket efterfrågade och Getupdated kan 
komma att ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och 
behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och 
behålla kvalificerad personal kan det bli kostsamt att fullfölja 
Bolagets affärsstrategi, vilket skulle påverka Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat negativt.

Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl 
attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garan-
teras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor 
i förhållande till den konkurrens som möts från andra bolag i 
branschen eller närstående branscher.

Osäkerhet kring samarbetsavtal
Getupdated är och kommer även framgent att vara beroende 
av samarbetsavtal med externa parter som exempelvis Microsoft  
och Google. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka 
Getupdated har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal 
kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. 
För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den 
egna kompetensen har Getupdated för avsikt att försöka ingå 
samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda opti-
mala tidpunkten. Vissa större aktörer inom söktjänster och sök-
ordsmarknadsföring agerar från tid till annan för att förändra 
förutsättningarna på marknaden i syfte att reducera mindre 
konkurrenters konkurrenskraft. Det kan inte garanteras att ex-
isterande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga el-
ler att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna 
avtal. Även om Getupdated anser att nuvarande och framtida 
samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina 
åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Getupdated inte att 
kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. 
Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samar-
betspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att 
samarbetsavtalen kommer att medföra framtida royaltyintäkter.

Kundlojalitet
Om Getupdated skulle förlora konkurrenskraft gentemot övriga 
aktörer finns det risk för att kunderna söker sig till andra leve-
rantörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra ett försäm-
rat resultat för Bolaget då försäljningen skulle kunna minska. 
Getupdated är beroende av att Bolagets produkter och tjänster 
utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda kom-
plikationer uppstår.

Finansiering
Getupdated bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är 
tillräckligt för att de aktuella behoven under de kommande tolv 
månaderna. Mot bakgrund av den budget som lagts för 2012 
och de kassaflödesmässiga konsekvenserna därav är det styrel-
sens bedömning att föreliggande nyemission, tillsammans med 
likvid från en försäljning av konsultverksamheten i dotterbolaget 
Circuit, täcker verksamhetens kapitalbehov under de närmaste 
12 månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare ka-

pitalbehov kan uppkomma. Nya förvärvsmöjligheter, negativa 
resultatavvikelser och ytterligare försämrad kapitalmarknad kan 
vara skäl för detta. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida ka-
pitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för 
Bolagets produkter och tjänster. Det finns ingen garanti för att 
Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om be-
hov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid 
är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital 
av stor betydelse.

Förmåga att hantera tillväxt
Getupdateds verksamhet förväntas fortsatt att växa och i takt 
med detta behöver Bolaget försäkra sig om att ha effektiva pla-
nerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra affärs-
planen på en marknad som är under snabb utveckling. Getup-
dated är för sin tillväxt även beroende av att kunna uppgradera 
produktionskapaciteten för att tillgodose potentiella ökningar 
i verksamhetsvolymen. Om inte Bolaget lyckas hantera kapa-
citetsbelastningar kan det skada Getupdateds verksamhet och 
finansiella ställning samt påverka resultatet negativt.

Kreditrisk
Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betalningar 
för utförda tjänster som fakturerats och är framför allt knuten 
till kundfordringar. Bolagets kunder består av små, medelstora 
och stora företag. Kreditrisken mot de större företagen i kund-
kretsen bedöms som låg medan risken mot de mindre företagen 
är högre. Samtidigt bör noteras att de mindre företagen tenderar 
att investera mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, vil-
ket således betyder att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal 
per enskild mindre kund jämfört med Bolagets större kunder. 
Väsentliga kundkreditförluster kan påverka Bolagets resultat och 
finansiella ställning negativt.

Ränterisk
I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kommer att 
utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förutspås. Uppstår 
nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplå-
ning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader. 

Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att Getupdated har oinskränkt ägan-
derätt till immateriella rättigheter. Intrång i Getupdateds imma-
teriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan 
eller på annat sätt skada Getupdateds verksamhet. Det kan visa 
sig nödvändigt för Getupdated att inleda rättsprocesser för att 
skydda Bolagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser 
skulle kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen 
garanti för att Getupdated vinner en sådan process.

Risker relaterade till Erbjudandet
Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som innan 
Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att till-
sammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. 
Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, 
möjlighet att utöva inflytande på ärenden som kräver godkän-
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nande av aktie ägarna, däribland val och entledigande av styrel-
seledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering 
eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Getupdateds 
tillgångar samt andra företagstransaktioner. Detta kan vara till 
nackdel för mindre aktieägare om de har intressen som avviker 
från de intressen som Bolagets större aktieägare har.

Likviditetsbrist i marknaden för Getupdated-aktien
Historiskt har likviditeten i Getupdated-aktien varit begränsad, 
vilket relativt ofta är fallet bland bolag som handlas på First 
North. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse 
för Getupdated-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och likvid 
handel inte föreligger kan det innebära svårigheter att sälja större 
poster utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. 

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i Getupdated är förknippad med risk. Det finns 
inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveck-
ling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så-
som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar 
och sämre konjunkturella förutsättningar.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska 
faktorer. På samma sätt som för andra aktier kan värdet på 
Getupdateds aktier påverkas av sådana faktorer, vilka till sin na-
tur många gånger kan vara svåra att förutse och skydda sig mot.

Fluktuationer i aktiekursen för Getupdated-aktien
Aktiekursen för Getupdated-aktien kan i framtiden komma att 
fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga re-
sultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar 
i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktie-
marknaden i allmänhet reagera med betydande kurs- och vo-
lymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportio-
nerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Utebliven utdelning
Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdel-
ningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdel-
ning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat 
verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställ-
ning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansions-
planer. Getupdated verkar i en marknad som präglas av kraftig 
tillväxt och snabb förändring. Getupdateds styrelse har ambi-
tionen att Bolaget ska fortsätta att växa och utvecklas till en av 
de största aktörerna i denna dynamiska miljö. De finansiella re-
surserna ska i första hand utnyttjas för att fortsätta utvecklingen 
av företaget. Mot bakgrund av detta förväntas ingen utdelning 
lämnas under de närmaste åren. Så länge ingen utdelning läm-
nas, kommer eventuell avkastning på investeringen i så fall att 
genereras genom en ökning av aktiekursen.

Handel vid First North 
Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa 
samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfat-
tande regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag. 
En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan 
därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified 
Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths re-
gelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
är inte säkerställda
Totalt uppgår antalet teckningsförbindelser till cirka 43 procent 
av nyemissionens totala belopp. Inhämtade teckningsförbindel-
ser kompletteras med emissionsgarantier utställda av Erik Pen-
ser Bankaktiebolag och Crystone Holding AB om sammanlagt 
cirka 57 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelserna 
är inte säkerställda. För emissionsgarantin utställd av Erik Pen-
ser Bankaktiebolag har bankmedel spärrats till ett belopp om 4 
MSEK. Det föreligger således en risk att någon eller några av 
de som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
inte kan uppfylla sina respektive åtaganden, vilket skulle kunna 
få en negativ påverkan på möjligheterna att framgångsrikt ge-
nomföra nyemissionen.
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Den 10 november 2011 beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag 
från den 25 oktober 2011, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av 
högst 36 044 069 aktier, från 90 110 174 aktier till högst 126 154 243 aktier med företrä-
desrätt för de befintliga aktieägarna. Det innebär att efter genomförd nyemission kommer 
aktiekapitalet att öka med maximalt 20 421 972,4357 SEK från 51 054 931,9392 SEK till 
högst 71 476 904,3749 SEK. Innehav av fem (5) aktier medför rätt att teckna två (2) nya 
aktier. Emissionskursen har fastställts till 0,57 SEK1 per aktie, vilket medför att Bolaget vid en 
fulltecknad emission tillförs högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas 
uppgå till cirka 1,8 MSEK och varav 0,4 MSEK utgör ersättning för emissionsgaranti. De nya 
aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. För de aktieägare som 
väljer att inte teckna sin andel i emissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 29 procent.

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 43 pro-
cent av emissionen och kompletterande teckningsgaranti om cirka 57 procent. Teckningsför-
bindelserna har ställts ut av Bolagets större aktieägare, däribland Bolagets styrelseordförande 
och störste aktieägare Åke Eriksson (privat och genom bolag). Inhämtade teckningsförbindel-
ser kompletteras med emissionsgarantier utställda av Erik Penser Bankaktiebolag och Crysto-
ne Holding AB. För ytterligare information om lämnade teckningsförbindelser och emis-
sionsgaranti, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” på sidorna 43–45 
i Prospektet.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, aktieägarna i Getupdated att med 
företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Styrelsen för Getupdated är ansvarig för den information 
som lämnas i detta Prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidta-
gits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka Prospektets innebörd.

Stockholm den 25 november 2011

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning 
av aktier i Getupdated

1 Styrelsen har gjort bedömningen att teckningskursen är fastställd med en marknadsmässig rabatt mot aktiekursen.
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Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknads-
föring. Bolaget har ett komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sök-
ordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och 
webbanalys. Getupdated har verksamhet i Sverige samt i Storbritannien, Frankrike, Irland och 
Italien under varumärket Just Search.

Under 2010 fokuserade Getupdated främst på konsolidering och strukturarbete för att öka 
den operativa effektiviteten. En viktig del av detta har varit att se över och reducera verksam-
hetens kostnader, ett arbete som har fortsatt under 2011 och som kommer att fortsätta under 
2012. Vidare har Getupdated samordnat dotterbolag samt avyttrat innehavet i MediaAnalys. 
Under 2012 avser Bolaget att fortsätta fokuseringen på kärnverksamheten inom sökmotor-
optimering, det snabbast växande segmentet inom internetmarknadsföring. Vidare kommer 
Bolaget fortsätta att noggrant följa utvecklingen för de nyligen initierade verksamheterna på 
Irland och i Italien genom dotterbolaget Just Search Limited.

Getupdated har idag förutsättningar för att generera ett positivt resultat i rörelsen. Bolaget 
har dock en alltför kostsam finansiering i form av krediter med hög ränta, vilket anstränger re-
sultatet. Den 25 oktober 2011 offentliggjordes styrelsens beslut att kalla till extra bolagsstäm-
ma den 10 november 2011 för att besluta om en nyemission med företrädesrätt för Getup-
dateds aktieägare. Motivet till nyemissionen är att stärka koncernens likviditet och finansiella 
ställning genom att skapa förutsättningar för en mer normaliserad lånefinansiering. Det nya 
kapitalet om cirka 18,7 MSEK efter emissionskostnader ska användas till att reducera skulder 
och lösa kortfristiga krediter om cirka 12 MSEK, inklusive en bryggfinansiering om 10 MSEK 
från Erik Penser Bankaktiebolag som Bolaget erhöll i oktober 2011. En del av bryggkrediten 
har använts för att återbetala skulder med hög ränta. Reduceringen av räntebärande skulder 
kommer att leda till lägre räntekostnader framöver, vilket kommer att påverka Getupdateds 
resultat positivt och samtidigt stärka likviditeten. Åke Eriksson, privat och genom bolag, kom-
mer vidare att kvitta 6 MSEK av sin andel i Företrädesemissionen mot fordringar som Åke 
Eriksson, privat och genom bolag, har gentemot Getupdated. Styrelsen har därutöver beslutat 
om en avyttring av konsultverksamheten i dotterbolaget Circuit och har tecknat ett s.k. Let-
ter of Intent med ledningen i Circuit som förvärvande part. En försäljning beräknas inbringa 
cirka 8 MSEK och beräknas vara genomförd under december 2011.

Getupdated genomförde en nyemission under våren 2011. Bolagets bedömning var att 
den nyemissionen skulle ge den finansiella styrka som krävdes för att fortsatt driva en kon-
kurrenskraftig verksamhet samt att nyemissionen, tillsammans med förnyade och utvidgade 
kreditfaciliteter skulle täcka det aktuella kapitalbehovet under de närmaste 12 månaderna, 
det vill säga t.o.m. våren 2012. Det bistra marknadsklimatet i kombination med att Bolaget 
misslyckats med att refinansiera kostsamma lån via ny bank, har lett till att brist på kapital har 
uppkommit, vilket har lett till förestående nyemission.

Styrelsen har gjort bedömningen att rörelsen framöver kommer att generera ett positivt 
kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fortsättningen driva koncernen med internt genererade 
medel. Detta möjliggör för Getupdated att på ett offensivt sätt fortsätta arbetet med utveck-
ling och lansering av produkter samt etablering av nya försäljningskontor.

Stockholm den 25 november 2011

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bakgrund och motiv
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VD har ordet

Som nytillträdd VD för Getupdated kan jag konstatera att vi har 
haft ett relativt bra 2011 så här långt. Vi har en fortsatt tillväxt 
inom kärnverksamheten Sökmotoroptimering och ett förbättrat 
rörelseresultat jämfört med motsvarande perioder föregående år 
för kvarvarande verksamheter. 

Bolagets finansiella situation har förbättrats, men då den ännu 
inte är helt tillfredställande beslutade en extra bolagsstämma på 
styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission om cirka 
20,5 MSEK. Emissionen är fullt ut garanterad genom tecknings-
förbindelser och garantier. Emissionslikviden ska bland annat 

användas för att lösa korta krediter och bidra till att nedbringa de alltför höga räntekostnader 
som belastar vårt resultat.

Min målsättning är att fortsätta på den inslagna vägen och aktivt arbeta med att ytterligare 
stärka våra operativa kassaflöden. Som jag nämnde i rapporten för andra kvartalet har åtgärder 
vidtagits som säkerställer kostnadsbesparingar på cirka 10 MSEK årligen. Dessa åtgärder kom-
mer ge full effekt under 2012. I Sverige har vi flyttat huvudkontoret till Kungsholmen och i 
England har vi anpassat lokalerna och effektiviserat organisationen. Styrelsen har därutöver 
beslutat om en avyttring av konsultverksamheten i dotterbolaget Circuit. Detta för att vidare 
fokusera och renodla Bolaget mot SEO-tjänsten. Ett s.k. Letter of Intent har tecknats med 
management i Circuit och en försäljning beräknas inbringa cirka 8 MSEK till Bolaget.

En viktig uppgift är nu att säkerställa att vi får ut maximal effekt av de kunskaper vi får 
av att vara etablerade i flera länder. Våra övriga marknader, Just Search Frankrike och Italien, 
fortsätter att utvecklas mycket positivt och vi tecknar strategiska avtal med nyckelkunder inom 
olika branscher. Med det som bakgrund fortsätter vårt arbete med att utvärdera nya markna-
der. Målet att etablera Getupdateds och Just Searchs erbjudanden i flera geografiska regio-
ner under kontrollerade former ligger fast. Planerna inkluderar etablering på två till tre nya 
marknader före utgången av 2012. Vi planerar även att öppna försäljningskontor i centrala 
Manchester och London under den närmaste sexmånadersperioden.

Jag bedömer att vi genom nyemissionen och den förbättrade finansieringsstruktur denna 
medför lägger en grund för verksamheten i hela koncernen. Därigenom kan vi förvänta oss 
förbättrade nyckeltal och högre lönsamhet under 2012.

Stockholm den 25 november 2011

Peter Eriksson
Verkställande Direktör
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 25 november 2011 är regist-
rerad som aktieägare i Getupdated har företrädesrätt att teckna 
aktier i förestående nyemission. Rätten att teckna aktier utövas 
med stöd av teckningsrätter. Fem (5) befintliga aktier ger rätt att 
teckna två (2) nya aktier. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,57 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen är 
den 25 november 2011. Sista dag för handel med Getupdateds 
aktier med rätt att delta i nyemissionen är den 22 november 2011.

Teckningsrätter
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) 
teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning 
av en (1) ny aktie. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ 
OMX First North under perioden 29 november–8 december 
2011. Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av 
köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa 
eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske 
genom kontant betalning under perioden 29 november–13 de-
cember 2011. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir 
ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt 
eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att av-
registreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering 
från Euroclear.

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna 
måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast 
den 13 december 2011 eller säljas senast den 8 december 2011. 

Styrelsen för Getupdated förbehåller sig rätten att förlänga 
den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan 
ske. En eventuell förlängning av teckningstiden meddelas ge-
nom pressmeddelande senast sista dagen i teckningstiden.

Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emis-
sionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 
erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med 
flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas 
separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teck-
ningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade 
aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade 
hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredo-
visning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende för-
valtarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller fondkommissionär. 

Teckning och betalning med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kon-
tant betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar 
för betalningen att nå mottagarkontot. Eventuell anmälnings-
sedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista 
teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i enlighet med 
något av nedanstående alternativ.

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalnings-
avin från Euroclear användas som underlag för anmälan om 
teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska 
därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den 
på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktie-
ägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal tecknings-
rätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de in-
struktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den 



14 Villkor och anvisningar

förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte an-
vändas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser 
Bankaktiebolag via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel 
ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl 17.00 
den 13 december 2011. Endast en anmälningssedel per person 
eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Getupdated
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se/getupdated

Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt (pri-
mär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning inom ra-
men för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela 
i första hand tecknare som är aktieägare i Bolaget, pro rata i 
förhållande till det antal aktier de tidigare äger (subsidiär före-
trädesrätt), och i andra hand de övriga som anmält intresse av 
att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till 
det antal aktier de önskar teckna. Eventuella återstående aktier 
ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen med fördelning i 
förhållande till storleken av de ställda garantiutfästelserna.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med 
stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 29 novem-
ber–13 december 2011. Intresseanmälan att teckna aktier utan 
stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som ifylls, 
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser 
Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan 
beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon eller e-post, 
eller laddas ned från hemsidan. 

Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhan-
da senast kl 17.00 den 13 december 2011. Endast en anmäl-
ningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är 
bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom ut-
skick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med an-
visningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som 
erhållit tilldelning.

Utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta 
i nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det 
fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild 
anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, 
tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska 
erläggas till Erik Penser Bankaktiebolags bankkonto i SEB med 
följande kontouppgifter:

Bank:   SEB
IBAN-nummer:  SE07 5000 0000 0556 5100 7369
SWIFT-adress:  ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift-
ningen i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika och USA riktas inget erbjudande att teckna aktier till 
aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa län-
der. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder 
kommer att erhålla likvid från försäljning av erhållna tecknings-
rätter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa inneha-
vare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan för-
säljningslikvid kommer ej att ske om nettobeloppet understiger 
200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på 
tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förval-
tarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges 
information från respektive förvaltare.
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Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på First North från och med 
den 29 november 2011 fram till dess att Bolagsverket har regist-
rerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av 
januari 2012.

Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har 
registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer 
BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier 
utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i mitten 
av januari 2012. 

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången 
på den avstämningsdag som inträffar närmast efter det att ak-
tierna registrerats hos Bolagsverket.

Offentliggörande av nyemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras ge-
nom pressmeddelande ungefär en vecka efter teckningstidens 
utgång.

Övrig information
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. För det 
fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 
aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande be-
lopp återbetalas. 
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Marknaden för internetmarknadsföring
Internetmarknadsföring bedrivs i likhet med all övrig marknads-
föring, i syfte att skapa medvetenhet hos konsumenten eller för 
att få konsumenten att genomföra en handling, exempelvis ett 
köp av en produkt eller tjänst. Olika aktörers behov av att synas 
på internet och på de sökmotorer som många använder för att 
finna information, stiger i takt med att internetanvändandet och 
antalet webbplatser ökar. Internet har under det senaste decen-
niet etablerat sig som ett självklart verktyg för att bland annat 
finna information och för att underlätta kommunikation. Till-
växten i internetanvändningen har skapat en betydande mark-
nad för tjänster och produkter relaterade till marknadsföring på 
internet. 

Internetmarknadsföring konkurrerar om annonspengar med 
traditionella medier som tidningar, tidskrifter, TV, radio, bio 
och utomhusreklam. Internets andel av den totala europeiska 
annonsmarknaden har historiskt vuxit kraftigt och förväntas 
fortsätta ta marknadsandelar från övriga segment i och med att 
befolkningen spenderar mer tid med internet än andra medier 
samtidigt som internetpenetrationen ökar. 

Internetmarknadsföring har flera fördelar jämfört med mark-
nadsföring i traditionella medier. Bland annat möjliggör inter-
netmarknadsföring distribution av information till specifika 
målgrupper på en global marknad till en låg kostnad. Dessutom 
ger internetmarknadsföring en direkt koppling mellan annons 
och/eller sökträff och konkret affär och ger tillgång till enkel och 
effektiv analys av statistik över bland annat besöks- och avsluts-
frekvenser på olika webbplatser. 

Under 2009 uppgick värdet på marknaden för internetmark-
nadsföring i Europa till 12,9 miljarder GBP enligt Interactive 
Advertising Bureau (IAB). Analysinstitutet eMarketer uppskat-
tar att den totala marknaden för internetmarknadsföring i Eu-
ropa växer med ett årligt genomsnitt på cirka 25 procent under 
2010–2011. Forrester Research räknar något mer konservativt 
i sin senaste rapport, med en tillväxt på 9 procent till och med 
2013. Forrester Research bekräftar bilden av att sökmarknads-
föring, där Getupdated har sin huvudsakliga intjäning, är det 
segment inom internetmarknadsföring som bedöms växa mest 
under den aktuella perioden.

Trender och drivkrafter
Den underliggande drivkraften som ökar intresset för internet-
marknadsföring är starkt kopplad till den tid som människor 
tillbringar uppkopplade på internet. Förändrat konsumentbete-
ende i kombination med möjligheten för annonsören att endast 
betala för resultat är andra faktorer som driver efterfrågan på 
internetmarknadsföring. 

Allt fler uppkopplade
I Europa fortsätter konsumenternas tillgång och användande av 
internet att öka, pådrivet av billigare och snabbare bredbands-
uppkopplingar. I juni 2010 fanns det i Europa totalt cirka 475 
miljoner internetanvändare, enligt Internet World Stats (se 
Bild 1 på nästa sida). Effektivare bredbandsuppkopplingar leder 
i sin tur till att människor tillbringar allt mer tid på internet. 

Sverige är ett av de länder i världen där flest internetanvän-
dare har tillgång till bredbandsuppkoppling. Enligt .SE (The In-
ternet Infrastructure Foundation) uppgick andelen internetan-
vändare med bredbandsuppkoppling i Sverige till 97 procent, 
vilket kan jämföras med 80 procent för USA (se Bild 2 på nästa 
sida). Under de senaste åren har svenska internetanvändare suc-
cessivt ökat genomsnittstiden som de spenderar på internet. Un-
der 2010 uppgick genomsnittstiden till 11,3 timmar per vecka 
jämfört med 9,9 timmar per vecka under 2009 (se Bild 3 på 
nästa sida).

Denna trend har varit påtaglig under flera år och beräknas 
fortsätta att öka, vilket förväntas driva på intresset att investera 
i internetmarknadsföring. Av de marknader som Getupdated 
verkar på har den svenska marknaden högst internetpenetration 
(definierat som användning av internet minst en gång i veckan i 
genomsnitt) med en internetpenetration om 88 procent, följt av 
Storbritannien (80 procent) och Frankrike (75 procent), enligt 
statistik från Eurostat (se Bild 4 på nästa sida). Internetpenetra-
tionen i Europa (EU-27) var 65 procent  under 2010, vilket är 
lägre än genomsnittet för de marknader där Getupdated verkar, 
där genomsnittet för internetpenetration uppgick till 71 procent 
(se Bild 4 på nästa sida).

Marknadsöversikt

Getupdated verkar på marknaden för internetmarknadsföring i Europa. För närvarande har Bolaget 
verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. Ambitionen är att expandera till 
nya marknader i övriga Norden och Europa. Internetmarknadsföring är ett samlingsbegrepp för 
ett antal tjänster där de viktigaste är sökmotoroptimering, sökordsannonsering, affiliatemarknads-
föring, medieplanering, internetstrategi och webbanalys, webbutveckling samt sociala medier på 
internet.
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Ökad effekt och mätbart resultat
Internetmarknadsföring väcker stort intresse då effekten av 
marknadsföringsaktiviteter i allt högre utsträckning behöver 
kunna mätas, analyseras och kopplas till intäkter. Fördelarna 
med att annonsera på internet för kunderna är att det möjlig-
gör mätning av användarnas respons på marknadsföringen samt 
att marknadsföringen kan riktas mot olika intressegrupper med 
större precision, vilket driver denna kundgrupp att öka an-
vändandet av internetmarknadsföring. En annan drivkraft för 
tillväxten inom internetmarknadsföring är att ytterligare an-
nonsörskategorier vill bredda sin marknadsföringsmix i syfte att 
stärka varumärkeskännedomen och därigenom komplettera och 
förstärka den traditionella marknadsföringen. 

Förändrat konsumentbeteende driver efterfrågan 
på internetmarknadsföring
Under de senaste åren har nya möjligheter och utmaningar för 
annonsörer på internet vuxit fram genom tillväxten av sociala 
medier. Detta område kombinerar teknologi, social interaktion 
och användargenererat innehåll. Välkända sociala medier som 
vuxit i popularitet är exempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter 
och Wikipedia. Kommunikation med den kraftigt växande 
gruppen internetanvändare som använder sociala medier ställer 
dock nya krav på annonsörer vilket ökar efterfrågan på internet-
marknadsföringsleverantörer som förstår beteendet bland dessa 
användare.

Bland olika typer av internetmarknadsföring har annonsering 
inom sociala nätverk ökat i takt med att fler människor ansluter 
sig till olika typer av sociala nätverk som Facebook och Twitter. 
eMarketer uppskattade i februari 2011 att den globala markna-
den för annonsering inom sociala nätverk kommer att uppgå 
till närmare 6 miljarder USD under 2011, varav drygt hälften 
representerar USA. Vidare bedömer eMarketer att användandet 
av sociala nätverk i Europa kommer fortsätta att öka under de 
närmaste åren. Bland annat uppskattas antalet användare av so-
ciala nätverk i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland uppgå till drygt 140 miljoner personer år 2015, vilket 
kan jämföras med eMarketers prognos om 100 miljoner använ-
dare år 2011. 

Konkurrenter
I takt med den ökande efterfrågan på teknik och tjänster för 
internetmarknadsföring i Europa, ökar också konkurrensen på 
den europeiska marknaden. Getupdateds konkurrenter inom 
internetmarknadsföring på den svenska marknaden är främst 
Jajja Communications, iProspect, Outrider, Tradedoubler och 
Guava. På den brittiska marknaden möter Bolaget konkurrens 
från bland annat Big Mouth Media, Fresh Egg, Jellyfish, Lati-
tude, Greenlight och Profero. Getupdateds konkurrenter inom 
internetmarknadsföring på den franska marknaden är bland 
annat eSearch Vision, Netbooster, Efficient Frontier, Keyade, 
Keyline (Newsinvest) och Tradedoubler. På den irländska mark-
naden består konkurrensen exempelvis av Cube Online Mar-
keting, Primary Position, Red Cardinal och Redfly Ltd. På den 
italienska marknaden är Getupdateds konkurrenter bland annat 
SEO Italy och Netidea Webranking.

Bild 1: Länder i Europa med flest internetanvändare (miljoner)

0

10

20

30

40

50

60

70

Ty
sk

la
nd

Ry
ss

la
nd

St
or

br
ita

nn
ie

n

Fr
an

kr
ik

e

Tu
rk

ie
t

It
al

ie
n

Sp
an

ie
n

Po
le

n

U
kr

ai
na

N
ed

er
lä

nd
er

na

Källa: Internet World Stats, juni 2010

Bild 2: Andel internetanvändare med bredbandsuppkoppling, globalt
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Källa: .SE (The Internet Infrastructure Foundation), Swedes and the Internet 2010.

Bild 3: Genomsnittstid – svenska internetanvändare (tim/vecka)
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Källa:.SE (The Internet Infrastructure Foundation), Swedes and the Internet 2010.

Bild 4: Andel hushåll med internet på Getupdateds marknader 2010
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Vision
Getupdated ska vara en internationell ledare inom det innova-
tiva och expansiva området internetmarknadsföring.

Affärsidé
Getupdated erbjuder sina kunder tjänster och system för kost-
nadseffektiv marknadsföring och sökmotoroptimering på inter-
net som leder till ökad kännedom, kundlojalitet och försäljning.

Strategi och mål
Getupdated ska utveckla innovativa och skalbara verktyg och 
tjänster för internetmarknadsföring. Företaget erbjuder en 
komplett portfölj av tjänster omfattande sökmotoroptimering, 
sökordsannonsering, affiliatemarknadsföring, sociala medier, 
webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och 
webbanalys. Verksamheten koordineras så att den tillgodogör 
sig skalfördelar och ”best practice” inom koncernen.

Getupdateds marknadsstrategi är att koncentrera verksam-
heten på marknadssegment där kundefterfrågan växer snabbast, 
och där koncernens erbjudande innebär ett tydligt mervärde.

Tillväxtstrategin bygger på utveckling av innovativa och skal-
bara verktyg och tjänster, och att försäljningstillväxt skapas i Eu-
ropa genom etablering av fler försäljningskontor.

Mål och utfall 2010
Verksamhetsmål 2010 Utfall

Organisk tillväxt i helägda verksamhe-
ter på befintliga marknader.

Den organiska omsättningstillväxten
inom kärnverksamheten internetmarknads-
föring var cirka 7 procent under 2010. Det 
delägda dotterbolaget MediaAnalys avyttra-
des under 2010 för att ge ytterligare fokus 
på den helägda verksamheten i Sverige.

Framgångsrik etablering av Just Search 
på nya europeiska marknader.

Under 2010 har etablering skett på de nya 
marknaderna Irland och Italien.

Löpande förnyelse och breddning av 
tjänsteportföljen inom internetmark-
nadsföring.

Under 2010 har tjänsteportföljen utökats 
och samordnats inom de olika koncern-
bolagen för att möjliggöra synergier och 
förenkla framtida nyetableringar.

Fortsatt fokus på operativ effektivitet 
och kostnadskontroll.

Bland annat har effektiviseringar inom den 
svenska verksamheten lett till kostnads-
minskningar om 22 MSEK. Dessutom 
har förbättrad effektivitet i den brittiska 
verksamheten förbättrat lönsamheten i 
Storbritannien.

Fullständig integration av alla kon-
cernens dotterbolag, operativt och 
finansiellt, för att erbjuda tjänster inom 
internetmarknadsföring i hela Europa.

En samordning av dotterbolagen har 
genomförts och det delägda dotterbolaget 
MediaAnalys har avyttrats.

Etablering av en ny affärsorganisation 
som ska stödja den fortsatta expansio-
nen i Europa.

Se Getupdateds organisationsschema till 
höger.

Finansiella mål 2011
•	 Tillväxt	inom	kärnverksamheten	internetmarknadsföring
•	 Förbättrad	rörelsemarginal	för	koncernen

Organisation och personal 
Vid utgången av 2010 hade Getupdated 157 (225) anställda. 
Det lägre antalet anställda jämfört med 2009 är främst en följd 
av avyttringen av MediaAnalys, men även en konsekvens av 
strukturåtgärder samt naturliga avgångar. MediaAnalys, som äg-
des till 51 procent av Getupdated, avyttrades per 1 juli 2010 och 
hade 46 anställda per 30 juni 2010.

Getupdateds huvudkontor ligger i Stockholm och där arbe-
tar drygt 80 av Bolagets anställda. I Sverige har Bolaget även 
kontor i Göteborg och Borås. I övriga Europa har Bolaget kon-
tor i Manchester, Paris, Dublin och Rom. 

Getupdateds organisationsschema

Getupdated Internet 
Marketing 

Just Search
Europa

Just Search
Storbritannien

Just Search
Frankrike

Just Search
Irland

Getupdated
Sverige

Just Search
Italien

Getupdated
Norden

Circuit

Getupdated har i november 2011 tecknat ett s.k. Letter of Intent om försälj-
ning av den konsultverksamhet som bedrivs i Circuit.

Beskrivning av Getupdated



Beskrivning av Getupdated 19

Historik

1985 Getupdated registreras.

1998 Getupdated noteras på dåvarande SBI-listan, nuvarande NGM Equity.

2002
 

Getupdateds huvudägare Parkerhouse BV säljer cirka 25 procent av Bolaget till Åke Eriksson, 
Lennart Andersson och Vencom.

2006
 

Getupdated förvärvar bolaget Eastpoint genom ett omvänt förvärv. Getupdated ägs därmed till 
90 procent av Eastpoints aktieägare och namnändras till Eastpoint.

2006 Förvärv av Addmind IT-Solutions.

2006 Avyttring av omvärldsbevakningsverksamheten, som var Getupdateds ursprungliga verksamhet, 
samt domänen Getupdated.com.

2007
 

Förvärv	av	Affiliator,	MIG,	Neno,	MediaAnalys	(51	procent),	Ryce/Media	Operator	Sweden,	
Optiwords, Cross Communication, eTrafficJams.com, Inc. SolarPlexus och Trive.

2007 Byte av handelsplats från NGM Equity till NASDAQ OMX First North.

2007 Bolaget byter namn från Eastpoint till Getupdated.

2007 Getupdated förvärvar det brittiska sökoptimeringsbolaget Just Search Limited. 

2008
 

Getupdated renodlar till att fokusera på internetmarknadsföring och sökoptimering.  
Affärsområdet Webhosting avyttras genom försäljningen av webbhotellet Crystone AB. 

2008 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 68 MSEK före emissionskostnader.

2009 Getupdateds konsultverksamhet BIS avyttras.

2009 Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 59 MSEK före emissionskostnader. En 
kvittningsemission om cirka 18 MSEK genomförs till säljarna av dotterbolaget Just Search Limited.

2009 Getupdateds amerikanska kontor läggs ner. 

2009
 

Bolaget får en ny styrelse bestående av huvudägarna Åke Eriksson och Paul Yates samt  
Paul Cheetham och Anders Waltner.

2009 Paul Yates tillträder som VD och koncernchef.

2010 Den franska verksamheten organiseras efter Just Searchs tjänsteutbud och varumärke.

2010 Getupdated etablerar ett försäljningskontor på Irland.

2010 Samtliga aktier i MediaAnalys Trisodium avyttras. 

2010 Getupdated etablerar ett försäljningskontor i Italien.

2010/2011 Förvärv av 25 procent av aktierna i det brittiska videoinnehållsbolaget Wooshii Limited slutförs.

2011, april Getupdated genomför en företrädesemission om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

2011, juni Peter Eriksson tillträder som ny VD och koncernchef.

2011, november Peter Eriksson efterträder Paul Yates som ledamot av styrelsen.

2011, november Getupdated tecknar ett s.k. Letter of Intent avseende en försäljning av den konsultverksamhet 
som bedrivs i dotterbolaget Circuit.
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Getupdateds verksamhet delas in i tre primära segment: 
•	 Sverige1 (som avser bolagen Getupdated Sverige och Circuit2) 
•	 Storbritannien	
•	 Övriga	länder	(Frankrike,	Irland	och	Italien)

Sverige

2010 Extern nettomsättning (MSEK) 130,6

Rörelseresultat	(MSEK) –2,1

Medelantal anställda 120

Bolag: Getupdated Sverige AB, The interactive circuit in  
Stockholm AB och MediaAnalys Trisodium AB (51%)

2009 Extern nettomsättning (MSEK) 160,1

Rörelseresultat	(MSEK) –1,8

Medelantal anställda 197

Bolag: Getupdated Sverige AB, The interactive circuit in  
Stockholm AB och MediaAnalys Trisodium AB (51%)

2008 Extern nettomsättning (MSEK) 203,3

Rörelseresultat	(MSEK) –58,8

Medelantal anställda 217

Bolag: Getupdated Sverige AB, The interactive circuit in  
Stockholm AB och MediaAnalys Trisodium AB (51%)

Sveriges andel av Getupdateds externa omsättning 2010

Under 2010 uppgick Sveriges 
andel av Getupdateds externa 
omsättning till 61%.

Sveriges andel av Getupdateds anställda 2010

Sveriges andel av Getupdateds 
anställda uppgick till 62% per 
den 31 december 2010.

Helägda verksamheten inom 
internetmarknadsföring
Den helägda verksamheten i Sverige består av dels Getupdated 
Sverige med verksamhet inom koncernens kärnområde internet-
marknadsföring och dels av konsultverksamheten Circuit.

I Sverige har Getupdated kontor i Stockholm, Göteborg och 
Borås. Kunderna finns huvudsakligen i SME-segmentet, det vill 
säga små och medelstora företag, men i växande utsträckning 
också bland större företag. Getupdateds tillväxtstrategi bygger 
på organisk tillväxt i Sverige och övriga Norden, där det på sikt 
kan bli aktuellt att etablera ytterligare kontor.

Getupdated Sverige
Getupdated Sverige bedriver verksamhet inom koncernens 
kärnområde internetmarknadsföring.

Badrumskoncernen Svedbergs valde under 2010 att utöka 
samarbetet med Getupdated. Uppdraget var att öka Svedbergs 
synlighet på internet genom en omfattande sökmotoroptime-
ringslösning för alla nordiska länder. Ett exempel på ny kund 
är researrangören Apollo som Getupdated hjälper med inter-
netmarknadsföring i alla nordiska länder. Under 2010 teckna-
des även nya kundavtal med bland annat Swedbank, Ernst & 
Young, PwC, Mountain Horse, Retrade, Dahls, Beijer Bygg, 
Attendo Care, Samglas, Elkedjan, Stöldskyddsföreningen och 
Radisson Blue Strand Hotel.

Konsultverksamheten – Circuit
Konsultverksamhet omprofilerades i februari 2010 för att tyd-
liggöra det specifika i erbjudandet. Verksamheten har cirka 25 
konsulter specialiserade på webbplatser, intranät och portaler, 
communities samt sociala medier.

Under 2010 fick Circuit förtroendet från nya kunder som 
Globedoc, Ricoh, Miljömärkning Sverige AB, Crayon och Eko-
brottsmyndigheten. Dessutom tecknades avtal om nya större 
projekt med Volvo, Intrum Justitia och Visit Sweden. 

Circuit fick i uppdrag av Handelskamrarna att genomföra en 
förstudie avseende utveckling av en ny gemensam plattform för 
alla svenska och internationella handelskamrar. Circuit fick ock-
så i uppdrag av StreamServe att vidareutveckla deras commu-

Verksamhetsbeskrivning

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring. 
Getupdated har ett komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sökordsannon-
sering, sociala medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys. 
Getupdatedkoncernen har idag omkring 170 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland 
och Italien. Ambitionen är att expandera till nya marknader i Norden under varumärket Getupdated 
och i övriga Europa under varumärket Just Search.

1  Samtliga aktier i MediaAnalys avyttrades i augusti 2010, ingår i jämförelse-
talen för 2009 och 2008

2 Namnändrat från Getupdated Internet Solutions. Bolaget har i november 
2011 tecknat ett s.k. Letter of Intent om försäljning av rörelsen i Circuit.
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nity StreamShare. I september 2010 tecknades även avtal med 
svenska fackhandelskedjan Elkedjan avseende uppgradering och 
vidareutveckling av deras webbplats och intranät. 

På EPiServer Awards 2010 i november vann Circuit katego-
rin ”Bästa webb riktad till företag och organisationer (B2B)” för 
StreamServes nya webbtjänst StreamShare som är utvecklad för 
interaktion mellan kunder, partners och anställda. 

I november 2011 beslutade styrelsen för Getupdated om en 
avyttring av konsultverksamheten som bedrivs i Circuit och har 
undertecknat ett s.k. Letter of Intent med ledningen i Circuit 
som förvärvande part. Försäljningen är ett led i fokuseringen 
på kärnverksamheten Internetmarknadsföring (SEO). Försälj-
ningen beräknas vara genomförd under december 2011.

MediaAnalys
MediaAnalys var dotterbolag till Getupdated fram till augusti 
2010 då hela innehavet avyttrades. MediaAnalys ingår i koncer-
nens redovisning under första halvåret till och med 30 juni 2010. 

Motivet till avyttringen var att Getupdated önskar koncen-
trera koncernens investeringar på tillväxt inom helägda verk-
samheter. Försäljningen har frigjort kapital och ökat koncernens 
finansiella handlingsutrymme.

Storbritannien

2010 Extern nettomsättning (MSEK) 55,1

Rörelseresultat	(MSEK) 12,0

Medelantal anställda 61

Bolag: Just Search Limited

2009 Extern nettomsättning (MSEK) 63,7

Rörelseresultat	(MSEK) 14,3

Medelantal anställda 58

Bolag: Just Search Limited

2008 Extern nettomsättning (MSEK) 31,2

Rörelseresultat	(MSEK) –12,4

Medelantal anställda 41

Bolag: Just Search Limited, Getupdated Internet Marketing Ltd

Storbritanniens andel av Getupdateds externa omsättning 2010 

Under 2010 uppgick Storbritanniens 
andel av Getupdateds externa 
omsättning till 26%.

Storbritanniens andel av Getupdateds anställda 2010 

Storbritanniens andel av 
Getupdateds anställda uppgick 
till 31% per den 31 december 2010.

I november 2007 förvärvade Getupdated Just Search, som star-
tade sin verksamhet 2003. Just Searchs huvuderbjudande består 
av tjänster för organisk sökmotoroptimering (SEO) och sök-
ordsannonsering (PPC). Just Search har idag 600 aktiva kunder 
i Storbritannien. 

Det internationella bolaget Vista Print utökade under 2010 
samarbetet med Just Search. Sedan tidigare hjälper Just Search 
Vista Print att synas bättre på internet i Storbritannien. I och 
med det nya avtalet kommer samarbetet att omfatta hela Europa.

Just Search fick även i uppdrag av modekedjan Republic att 
vara deras strategiska partner inom internetmarknadsföring och 
att driva företagets PPC-kampanjer. 

Dessutom tecknades nya kundavtal under året med bland an-
nat det världsomspännande tjänsteföretaget Serco, valutamäk-
laren TorFX, ett av de ledande företagen i inkassobranschen, 
Sports Direct och Brash.

Övriga länder

2010 Extern nettomsättning (MSEK) 29,8

Rörelseresultat	(MSEK) –3,8

Medelantal anställda 14

Bolag:	S.A.R.L.	Just	Search,	Just	Search	Ireland	Limited1, 
Just	Search	Italia	S.R.L.2

2009 Extern nettomsättning (MSEK) 18,6

Rörelseresultat	(MSEK) –2,5

Medelantal anställda 3

Bolag:	S.A.R.L.	Just	Search,	Getupdated	Internet	Marketing	
LLC, USA

2008 Extern nettomsättning (MSEK) 23,6

Rörelseresultat	(MSEK) –9,3

Medelantal anställda 11

Bolag:	S.A.R.L.	Just	Search,	Getupdated	Internet	Marketing	
LLC, USA

Övriga länders andel av Getupdateds externa omsättning 2010 

Under 2010 uppgick övriga 
länders andel av Getupdateds 
externa omsättning till 14%.

Övriga länders andel av Getupdateds anställda 2010

Övriga länders andel av 
Getupdateds anställda uppgick 
till 7% per den 31 december 2010.

Övriga	länder	består	av	Frankrike,	Irland	och	Italien	(verksam-

1 Etablerades i mars 2010
2 Etablerades i september 2010
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heten i USA som avvecklades i slutet av 2009 ingår i jämförel-
setalen för 2009 och 2008). Verksamheterna i Irland respektive 
Italien etablerades under 2010.

Frankrike
Försäljningsutvecklingen i den franska verksamheten har varit 
positiv alltsedan verksamheten organiserades om under februari 
2010 och koncentrerades kring Just Search tjänsteportfölj och 
varumärke. Ett nytt försäljningskontor öppnades i Paris under 
våren 2010 och den franska verksamheten fick sin egen lokalt 
anpassade marknadsföringssajt på www.justsearch.fr med brit-
tiska Just Search som förlaga.

Irland
Sedan mars 2010 har Getupdated ett försäljningskontor i Du-
blin som drivs under varumärket Just Search. Den irländska 
verksamheten består av ett mindre säljteam med ett lokalt anpas-
sat tjänsteutbud. Etableringen innebär ett begränsat finansiellt 
åtagande för Getupdatedkoncernen. Planen är att verksamheten 
ska växa organiskt med ytterligare rekryteringar allteftersom för-
säljningsutvecklingen så medger. 

Italien
Under 2010 etablerades Just Search Italy, Getupdateds verksam-
het i Italien. I september 2010 öppnades ett säljkontor som vid 
årsskiftet bestod av ett säljteam om tre personer. Fram till års-
skiftet 2010/11 tecknades 15 kundkontrakt inom framför allt 
PPC och sökoptimering, bland annat med onlinebutiken De-
signWine samt kryssningsarrangören Ticketcrociere.it.

Getupdateds tjänster
Sökmotoroptimering
Genom sökmotoroptimering (även kallad Search Engine Opti-
mization eller SEO) optimeras kundens webbplats för att för-
bättra positioneringen i sökmotorers organiska träfflistor. Detta 
gör att kännedomen om kunden ökar och att fler personer som 
har visat intresse för företagets tjänster och produkter besöker 
dess webbplats. Målsättningen med sökmotoroptimering är att:
•	 Öka	kundens	exponering	på	internet	
•	 Öka	trafiken	till	kundens	webbplats	från	målgrupper	som	

har ett bevisat intresse för dess produkt eller tjänst
•	 Uppnå	ökad	konvertingsgrad	som	ska	möjliggöra	ökad	

försäljning och förbättrat resultat
•	 Öka	möjligheten	att	behålla	befintliga	kunder

Genom att nyttja sökmotoroptimering uppdateras webbplat-
sen mot sökmotorer och kataloger, bland annat Google, Bing, 
Altavista och Yahoo. I praktiken ökar därmed sannolikheten att 
besökarna väljer dessa webbplatser med målet om högre avsluts-
frekvens och ökad omsättning.

Sökordsannonsering
Sökordsannonsering (även kallat sponsrade länkar, Pay-Per-
Click eller PPC) är annonser som visas ovanför och till höger 
om sökmotorernas organiska träfflista. Det är den mest riktade 

formen av sökmarknadsföring då kunden endast betalar när en 
användare klickar på annonsen. Med sökordsannonsering:
•	 Ökar	kunden	sitt	företags	exponering	på	internet
•	 Betalar	kunden	bara	för	den	trafik	som	genereras	till 

webbplatsen
•	 Uppnås	direkt	exponering
•	 Blir	resultaten	direkt	mätbara

Genom sponsring av sökord, länkar och annonstexter kan webb-
platsen betala för att synas när någon söker på ett bestämt ord 
via någon av de större sökmotorerna. Därmed erhåller webb-
platsen besökare som redan är intresserade av dess produkter 
eller tjänster, vilket skapar än högre avslutsfrekvens per klick.

Utöver detta kan annonser visas i exempelvis Googles sök-
nätverk med webbplatser som Froogle, Google grupper, Gmail, 
AOL och Ask.com.

Affiliatemarknadsföring
Getupdated har ett av Sveriges största affiliatenätverk mätt i både 
antal förläggare (affiliates) och kunder. Affiliatemarknadsföring 
är en utvecklad form av banners som placeras ut i ett nätverk 
av strategiska samarbetspartners. Med affiliatemarknadsföring:
•	 Når	kunden	sin	specifika	målgrupp
•	 Betalar	kunden	endast	för	de	resultat	som	uppnås

Genom att matcha annonsörer med rätt webbplatsägare når 
annonsören sin specifika målgrupp och därmed fler potentiella 
kunder. Både annonsören och webbplatsen där annonsen publi-
ceras tjänar på samarbetet eftersom provision utgår till ägaren 
av webbplatsen där annonsen publicerats varje gång en besökare 
klickar eller beställer en produkt. Samtidigt ökar också besöks- 
eller köpfrekvensen på annonsörens webbplats. 

Medieplanering
Med hjälp av medieplanering får kunden hjälp att placera sina 
digitala investeringar för att uppnå en så hög nytta som möjligt. 
Fördelarna med att anlita en expert inom medieplanering är ex-
empelvis:
•	 Hjälp	att	välja	ut	rätt	leverantörer	och	rätt	produkter
•	 En	kartläggning	av	kundens	specifika	behov
•	 En	skräddarsydd	medieplan	över	kundens	investeringar

Medieplanerarna på Getupdated hjälper kunderna att synas i di-
gitala och tryckta sökmedier samt att skapa kampanjer i sociala 
medier på internet. För att klara uppdraget krävs att mediepla-
nerarna är väl insatta i kundens verksamhet samtidigt som de 
ständigt utvärderar nya och befintliga digitala medier och dess 
genomslagskraft.

Internetstrategi och webbanalys
Många företag inser vikten av att ha en välförankrad måldriven 
internetstrategi som styr dess internetsatsningar. Enkelt uttryckt 
handlar det om hur man genererar affärsmässig vinning från de 
investeringar som görs på internet.
Getupdateds strategigrupp arbetar för att uppnå kundernas allra 
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viktigaste affärs- och kommunikationsmål via internet. Målet är 
att varje tjänst, kampanj, projekt eller produkt ska leverera maxi-
malt resultat för kunden. Getupdated levererar bland annat:
•	 Internetstrategi,	för	att	säkerställa	kundernas	mål,	nyckeltal	

och långsiktiga planering för webbutveckling och internet-
marknadsföring

•	 Koncept	och	strategisk	design,	där	Getupdated	möter	de	
viktigaste utmaningarna med kreativ och kommunikativ 
utveckling av de affärsdrivande kampanjerna och de webb-
lösningar som verkligen driver fram resultat

•	 Webbanalys	och	optimering,	som	säkerställer	att	Getupda-
ted alltid har rätt underlag för att vidareutveckla kundernas 
kommunikation

Innehållsproduktion och webbcopy
Det finns ett klart samband mellan kvaliteten på textinnehåll på 
webbplatsen och dess lönsamhet. Att skriva för webben handlar 
om att göra avvägningar och anpassa innehållet dels till Google 
och övriga sökmotorer, dels till den mänskliga målgruppen. 
Med webbcopy får kunden bland annat hjälp med att:
•	 Tillgodose	de	olika	sökmotorernas	sätt	att	rangordna 

och indexera texter
•	 Skriva	målgruppsanpassat
•	 Ta	hänsyn	till	konverteringsperspektivet

Texterna måste anpassas för att hela tiden hjälpa besökaren att 
komma vidare i konverteringsprocessen, dvs att konvertera en 
besökare på en webbplats till en betalande kund. För att arbeta 
kvalitetsmedvetet och fokuserat med redaktionellt innehåll 
på en webbplats krävs att textinnehållet alltid är uppdaterat. 
Getupdated hjälper kunderna med att uppdatera textinnehål-
let regelbundet, vilket värdesätts av både besökarna och sök-
motorerna. Getupdateds uppdrag omfattar både projekt av en-
gångskaraktär, exempelvis vid lansering av en ny webbplats, och 
mer löpande där Getupdateds webbredaktörer stöttar kundens 
webbskribenter. 

Webbutveckling
En väl fungerande, intuitiv webbplats, e-handelslösning, in-
tranät eller community (samlingsplats på Internet) har:
•	 En	enkel	och	lättnavigerad	struktur
•	 Klara	och	tydliga	budskap
•	 Grafisk	formgivning	som	är	både	inbjudande	och	funktionell

Getupdated implementerar den tekniska plattformen som ska 
stödja konverteringsprocessen, vilket kan vara ett publicerings-
verktyg för att hantera informationen på webbplatsen, e-han-
delssystemet eller plattformen för sociala medier.

Getupdated är återförsäljare av de flesta av marknadens be-
tydande publiceringssystem och Content Management System 
(CMS), såsom RedDot, Microsoft Sharepoint, Tridion och EPi-
Server. För små och medelstora företag erbjuder Getupdated 
också det egenutvecklade publiceringsverktyget SEOCMS för 
enkelt underhåll av webbplatsen.

Sociala medier på internet
Sociala medier avser de aktiviteter som kombinerar teknologi, 
social interaktion och användargenererat innehåll. Idag använ-
der många företag och organisationer sociala medier för att 
kommunicera med sina målgrupper. Fördelarna med sociala 
medier är bland annat:
•	 Ett	snabbt	och	enkelt	sätt	att	nå	fram	och	skapa 

en dialog med sin målgrupp
•	 Kan	med	fördel	användas	för	omvärldsbevakning 

och marknadsundersökning
•	 Kan	användas	för	att	snabbt	och	enkelt 

nå ut till en bred publik

Getupdated har över tio års erfarenhet av sociala medier. Bo-
laget hjälper framför allt kunderna med utveckling av koncept 
och teknik för att engagera kundens målgrupper kring deras 
varumärken och produkter. Tillsammans med kunden skapar 
Getupdated en stark närvaro i sociala medier för att utveckla 
kundens verksamhet och uppnå viktiga affärs- och verksamhets-
mål. Bolagets lösningar baseras på såväl kommersiella produkter 
som öppen källkod samt publika tjänster och verktyg som Face-
book, Twitter, Flickr, YouTube etc.

En community är en samlingsplats på internet för likasin-
nade, det vill säga en plats man återkommer till för att utbyta 
erfarenheter och dela innehåll. I dag är världens mest fram-
gångsrika webbplatser communities. Getupdated har erfarna 
konsulter inom communities och har sedan 1998 skapat fler än 
25 framgångsrika communities med miljoner aktiva medlem-
mar världen över. Getupdated har hjälpt allt från intresse- och 
medlemsorganisationer till stora börsnoterade företag att lyckas 
attrahera och engagera sina målgrupper.

SEOCMS
Med ett lättanvänt publiceringsverktyg (Content Management 
System, CMS) styr kunden själv hur de vill presentera innehållet 
på sin webbplats. Det är företagets informatörer eller kommu-
nikatörer som ska kunna uppdatera innehållet, inte teknikerna 
som byggde systemet. Systemet måste också kunna hantera alla 
de funktioner och format som kunden vill använda, både idag 
och i framtiden. Ett lättanvänt publiceringsverktyg har många 
fördelar, bland annat:
•	 Möjlighet	till	inbyggd	sökmotoroptimering
•	 Frihet	att	göra	egen	layout
•	 Möjlighet	att	styra	vem	som	ser	vad	på	webbsidan

Med SEOCMS, Getupdateds egenutvecklade webbpublice-
ringsverktyg, kan kunden snabbt och enkelt publicera och un-
derhålla sin webbplats. Kunden slipper tänka på tekniken och 
kan istället fokusera på innehållet och upplevelsen för besö-
karna. SEOCMS ger kunden en professionell webbplats både 
vad gäller funktion och form. Getupdateds formgivare anpassar 
webbplatsen utifrån företagets grafiska profil och målgrupper. 
SEOCMS är sökmotorvänligt, vilket ökar möjligheterna att 
hamna högt i sökmotorernas träfflistor. Därmed blir det enklare 
för kundens målgrupper att hitta till just deras webbplats.
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Koncernstruktur
Moderbolag i Getupdated-koncernen är Getupdated Internet 
Marketing AB (publ). Bland dotterbolagen är följande bo-
lag verksamhetsdrivande eller avses vara verksamhetsdrivande: 
Getupdated Sverige AB, The interactive circuit i Stockholm AB, 
Just Search Limited, Just Search Ireland Limited, Just Search Ita-
lia S.R.L., S.A.R.L. Just Search, S.A.R.L. Just Search, Frankrike 
filial och Wooshi Limited. De vilande bolagen är Just Search 
Holdings Limited, Ryce Holding AB, Optiwords AB, Getupda-
ted Personal AB, Cross Communication Holding AB och Cross 

Communication Improve AB. Nedanstående koncernschema 
redovisar de bolag som ingick i Getupdated-koncernen per den 
22 november 2011. Samtliga dotterbolag och dotterdotterbo-
lag i koncernen är helägda (100 procent) utom Wooshi Limi-
ted som ägs till 25 procent av moderbolaget. Getupdated har 
i november 2011 tecknat ett s.k. Letter of Intent avseende en 
avyttring av konsultverksamheten som bedrivs i dotterbolaget 
Circuit. Förvärvande part är ledningen i Circuit och försäljning-
en är beräknad att vara genomförd under december 2011.
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26 Finansiell utveckling i sammandrag

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende 
räkenskapsåren 2008–2010 är Bolagets reviderade koncernrä-
kenskaper, vilka har upprättats i enlighet med IFRS och RFR1 
för samtliga år. Delårsrapporten för januari–september 2011 har 
inte granskats av Bolagets revisor. Nedanstående sammandrag 
av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Getupdateds 
reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för räken-
skapsåren 2008–2010 samt delårsrapporten för januari–septem-
ber 2011, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. 

Under fjärde kvartalet 2010 beslutade Getupdated att för-
ändra principen för redovisning av intäkter utanför Sverige. 
Räkenskaperna för perioden 2008–2010 såsom de anges i Pro-
spektet daterat den 4 april 2011 har upprättats och reviderats i 
enlighet med den förändrade principen för redovisning av intäk-
ter. För ytterligare information om den förändrade principen för 
redovisning av intäkter, se sidan 28. Getupdateds nyemissions-
prospekt daterat den 4 april 2011 innehöll en granskningsberät-
telse från Bolagets revisor avseende de omarbetade räkenskaper-

na för 2008–2010 med avvikelser från standardutformningen. 
Granskningsberättelsen återfinns i sin helhet på sidorna 65–66 i 
prospektet daterat den 4 april 2011. Se även ytterligare informa-
tion på sidan 32 i föreliggande Prospekt.

Under 2009 lade Getupdated ner kontoret i USA på grund 
av den svaga konjunkturen i USA och den amerikanska verk-
samhetens svaga resultat. Vidare avyttrades det delägda dot-
terbolaget MediaAnalys under 2010. Då Getupdated bedömer 
att inga betydande bruttoförändringar har skett redovisas ingen 
proformaredovisning av den finansiella informationen.

Getupdated har den i november 2011 tecknat ett s.k. Letter 
of Intent beträffande en avyttring av konsultverksamheten i dot-
terbolaget Circuit. Enligt detta Letter of Intent skall köpeskil-
lingen uppgå till cirka 8 MSEK, se vidare sidan 31. 

För kommentarer avseende den finansiella utvecklingen, se 
sektionen ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på si-
dorna 28–32.

Finansiell utveckling i sammandrag

Koncernen, KSEK
2011-01-01 

–2011-09-30
2010-01-01 

–2010-09-30
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 139 922 160 389 215 543 242 391 258 072
Summa rörelsens intäkter 142 058 178 761 232 865 247 504 258 789
Övriga externa kostnader –72 587 –89 156 –116 947 –118 447 –154 275
Personalkostnader –59 402 –78 108 –97 953 –127 676 –133 980
Övriga rörelsekostnader –1 119 –12 335 –14 792 –24 160 –28 290
Rörelseresultat	före	av-	och	nedskrivningar 8 950 –833 3 173 –22 779 –57 756
Rörelseresultat 5 888 –3 577 –935 –25 785 –122 903
Finansiella intäkter och kostnader –10 235 –2 979 –4 297 –5 071 –6 837
Periodens resultat –4 882 –9 154 –8 945 –33 669 –137 740

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Immateriella anläggningstillgångar 277 976 272 729 273 831 299 597 294 988
Materiella anläggningstillgångar 2 660 3 748 3 491 4 541 5 530
Finansiella anläggningstillgångar 2 597 212 193 251 400
Summa anläggningstillgångar 283 233 276 689 277 515 299 597 294 988
Kundfordringar 42 168 60 673 51 869 75 763 81 371
Övriga fordringar 30 195 32 526 21 041 16 452 21 628
Likvida medel 2 622 4 038 7 525 7 693 9 952
Summa omsättningstillgångar 74 984 97 237 80 435 99 908 112 951
Summa tillgångar 358 217 373 927 357 950 399 505 407 939

Eget kapital 199 933 193 486 191 015 213 423 180 721
Långfristiga räntebärande skulder 4 283 28 403 13 211 29 268 31 183
Övriga långfristiga skulder 1 085 309 301 310 304
Kortfristiga räntebärande skulder 64 417 40 968 58 801 42 217 87 580
Övriga kortfristiga skulder 88 499 110 760 94 622 93 240 85 701
Summa eget kapital och skulder 358 217 373 927 357 950 399 505 407 939
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Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA-marginal
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av netto-
omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet vid årets slut i procent av ba-
lansomslutningen vid periodens slut.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Ge-
nomsnittligt eget kapital har beräknats som genomsnittet av in-
gående eget kapital och utgående eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslut-
ning har beräknats som genomsnittet av ingående balansomslut-
ning och utgående balansomslutning.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare divi-
derat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal anställda under perioden.

Koncernen, KSEK
2011-01-01 

–2011-09-30
2010-01-01 

–2010-09-30
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Kassaflöde från den löpande verksamheten –12 769 –16 541 –14 078 –27 509 –19 832
Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 066 14 453 6 979 –16 979 10 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 765 –1 481 6 924 42 098 4 776
Periodens kassaflöde –4 938 –3 569 –175 –2 390 –4 093
Likvida medel vid periodens slut 2 629 4 028 7 525 7 693 9 952

NYCKELTAL

Omsättningstillväxt –13% –12% –11% –6% 54%
EBITDA-marginal 6% –1% 1% –9% –22%
Rörelsemarginal 4% –2% 0% –11% –48%
Nettomarginal –3% –6% –4% –14% –53%

Soliditet 56% 52% 53% 53% 44%
Nettoskuldsättningsgrad 33% 34% 31% 26% 33%
Avkastning på eget kapital –2% –7% –4% –17% –62%
Avkastning på totalt kapital 1% –2% 0% –6% –28%

Medelantal anställda 159 233 203 273 285
Antal anställda vid periodens slut 182 230 157 225 297

Resultat	per	aktie,	SEK –0,06 –0,23 –0,16 –0,70 –5,59
Eget kapital per aktie, SEK 2,64 3,01 2,97 3,32 6,45
Utdelning per aktie, SEK – –  –     –     –    

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,62 1,14 1,27 1,50 4,77
Börsvärde vid periodens slut, MSEK 55,87 73,37 81,74 96,55 133,60

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 75 817 64 364 64 364 48 324 24 778
Utestående antal aktier (tusental) 90 110 64 364 64 364 64 364 28 009
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Introduktion
Under fjärde kvartalet 2010 beslutade Getupdated att ändra 
redovisningsprincipen avseende redovisning av intäkter för Bo-
lagets dotterbolag utanför Sverige. Bakgrunden är att affärsmo-
dellen utanför Skandinavien förändrats på så sätt att en större 
andel av leverans av SEO-tjänster numera sker successivt under 
kontraktsperioden. Av detta skäl beslutade Getupdated att för-
ändra principerna för redovisning av intäkter. Bolaget intäktsför 
endast omkring 30 procent av SEO-tjänsterna initialt och 70 
procent över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärsmodel-
len ändrats och därför intäktsförs fortsatt 80 procent av SEO-
tjänsterna initialt och 20 procent över kontraktsperioden.

Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2008–
2010 har räknats om och reviderats i enlighet med den förändra-
de principen för redovisning av intäkter. Förändringen av redo-
visningsprincipen har påverkat resultatet efter skatt för helåren 
2008, 2009 och 2010 med -23,5 MSEK, 1,9 MSEK respektive 
2,8 MSEK. Eget kapital vid 2009 års ingång har minskats med 
22,8 MSEK. Vid 2008 års ingång har eget kapital minskats med 
1,0 MSEK.

Under 2009 lade Getupdated ner sitt kontor i USA på grund 
av den svaga konjunkturen i USA och den amerikanska verk-
samhetens svaga resultat. Vidare avyttrades det delägda dot-
terbolaget MediaAnalys under 2010. Då Getupdated bedömer 
att inga betydande bruttoförändringar har skett redovisas ingen 
proformaredovisning av den finansiella informationen.

1 januari – 30 september 2011 jämfört med 
1 januari – 30 september 2010
Intäkter
Under perioden 1 januari–30 september 2011 minskade netto- 
omsättningen med 20,5 MSEK eller 13 procent till 139,9 
(160,4) MSEK jämfört med motsvarande period under 2010. 
Minskningen i nettoomsättning beror främst på avyttringen av 
MediaAnalys (20,8 MSEK) samt en minskning hänförlig till 
den brittiska verksamheten (–8,2 MSEK). Den största ökning-
en	finns	i	segmentet	Övriga	länder,	där	Frankrike,	Italien	samt	
Irland ingår, som ökade med 9,0 MSEK.  Därutöver hade den 
svenska kronans förstärkning i förhållande till framför allt det 
brittiska pundet en negativ påverkan på omsättning och resultat 
under perioden med 5,0 MSEK. Fördelat per affärsområde stod 
den svenska verksamheten för 78,9 (100,2) MSEK, den brittiska 
verksamheten för 30,0 (38,2) MSEK och verksamheten i övriga 
länder för 31,0 (22,0) MSEK.

Kostnader
Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga ex-
terna kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt övriga 
rörelsekostnader.	Övriga	 externa	kostnader	uppgick	per	under	
perioden 1 januari–30 september 2011 till 72,6 MSEK jäm-
fört med 89,2 MSEK under motsvarande period föregående år. 
Vid periodens utgång hade Getupdated 182 (230) anställda. 
Personalkostnaderna minskade från 78,1 MSEK under delårs-
perioden 2010 till 59,4 MSEK under motsvarande period 2011. 
Minskningen beror huvudsakligen på ett lägre antal anställda på 
grund av avyttringen av MediaAnalys. Avskrivningarna uppgick 
under perioden till 3,1 MSEK jämfört med 2,7 MSEK under 
motsvarande period föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till 5,9 (–3,6) MSEK för perioden, vil-
ket innebar att rörelsemarginalen förbättrades från negativ till 
4,2 procent. Resultatförbättringen var till största delen hänförlig 
till en minskning av personalkostnader och övriga rörelsekost-
nader, främst relaterade till kostnadssänkande strukturåtgärder. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till –4,3 (–6,6) MSEK. Fi-
nansnettot för 2010 uppgick till –10,2 MSEK jämfört med –3,0 
MSEK under delårsperioden 2011. Försämringen i finansnettot 
beror huvudsakligen på den uppgörelse avseende återbetalning 
av tidigare mottagen utdelning om 3 MSEK som gjordes under 
tredje kvartalet. Därutöver beror ökningen på högre räntekost-
nader på grund av upptagna krediter med höga räntor. Skat-
tekostnaden för perioden uppgick till –0,5 MSEK jämfört med 
–2,6 MSEK för 2010. Resultatet efter skatt för perioden upp-
gick till –4,9 MSEK jämfört med –9,2 MSEK för motsvarande 
period föregående år.

Tillgångar
Bolagets tillgångar per den 30 september 2011 utgjordes av 
immateriella anläggningstillgångar om 278,0 (272,7) MSEK, 
materiella anläggningstillgångar om 2,7 (3,7) MSEK, finansiella 
anläggningstillgångar om 2,6 (0,2) MSEK samt omsättningstill-
gångar om 75,0 (97,2) MSEK.

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 
av	goodwill	och	uppgick	till	278,0	(272,7)	MSEK.	Ökningen	
beror i huvudsak på investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar. Posten innehåller även negativa omräkningsdifferen-
ser på grund av kronans förstärkning mot det brittiska pundet. 
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs helt av inven-
tarier. Minskningen i materiella anläggningstillgångar under 
2011 jämfört med delårsperioden föregående år beror främst på 
att avskrivningarna överstiger nettoinvesteringarna. Finansiella 
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anläggningstillgångar om 2,6 (0,2) MSEK per den 30 septem-
ber 2011 bestod av andra långfristiga fordringar samt andelar 
i intressebolaget Wooshi Limited, som ägs till 25 procent av 
Getupdated.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 30 september 2011 
utgjordes till största delen av kundfordringar om 42,2 (60,7) 
MSEK, övriga fordringar om 30,2 (32,5) MSEK samt likvida 
medel om 2,6 (4,0) MSEK. Minskningen av omsättningstill-
gångarna är i huvudsak relaterad till annorlunda kapitalbind-
ning på grund av att det avyttrade bolaget MediaAnalys ej kon-
solideras. Per den 30 september 2011 var kundfordringar om 
20,6 MSEK belånade.

Eget kapital och skulder
Per den 30 september 2011 uppgick eget kapital till 199,9  
(193,5) MSEK, långfristiga skulder till 5,4 (28,7) MSEK och 
kortfristiga skulder till 158,3 (180,4) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 30 september 2011 uppgick till 
199,9 (193,5) MSEK fördelat på aktiekapital om 51,1 (36,5) 
MSEK, övrigt tillskjutet kapital om 345,3 (348,0) MSEK och 
balanserat resultat, inklusive årets resultat, samt övriga reserver 
och minoritetsandelar i eget kapital om 196,6 (191,0) MSEK.

Skulder
Långfristiga skulder per den 30 september 2011 uppgick till 
5,4 (28,7) MSEK och utgjordes av långfristiga skulder till kre-
ditinstitut om 4,3 (28,4) MSEK samt uppskjuten skatt om 
1,1 (0,3) MSEK. Av de långfristiga skulderna var 4,3 MSEK 
räntebärande, jämfört med 28,4 MSEK per den 30 september 
2010. Minskningen av de långfristiga skulderna under 2011 är 
till största delen hänförlig till att Bolagets skulder förfaller inom 
12 månader per den 30 september 2011, vilket inte var fallet vid 
motsvarande period föregående år, varför omklassificering skett 
i räkenskaperna. 

Per den 30 september 2011 bestod de kortfristiga skulderna 
av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 51,2 (35,3) MSEK, 
leverantörsskulder om 34,6 (26,7) MSEK, övriga kortfristiga fi-
nansiella skulder om 13,2 (5,6) MSEK samt övriga skulder om 
53,9 (84,1) MSEK. Förändringen beror dels på den omklassifi-
cering av räntebärande skulder till kortfristigt, som är beskrivet 
ovan, dels en minskning av posten övriga skulder. Av de räntebä-
rande skulderna förfaller 64,4 MSEK till betalning inom ett år 
och 4,3 MSEK förfaller till betalning inom två till fem år. 

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 30 septem-
ber 2011 till 66,1 MSEK jämfört med 65,3 MSEK per den 30 
september 2010. 

Kassaflöde
Kassaflödet för perioden uppgick till –4,9 MSEK (–3,6). Kassa-
flödet från den löpande verksamheten uppgick till –12,8 MSEK 
(–16,5) och påverkades främst av förändringar i rörelsekapitalet 
om –10,5 MSEK (2,9), bland annat till följd av betalning av 
rörelseskulder. Kassaflödet har påverkats negativt med cirka 1,5 

MSEK av flytten av Bolagets kontor från Brahegatan till Lind-
hagensgatan. Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-
gick till 2,1 MSEK (14,5) och bestod främst av investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar. I 2010 års siffror ingår erhål-
len likvid från försäljningen av det delägda dotterbolaget Media-
Analys. Finansieringsverksamheten visade ett kassaflöde på 5,8 
MSEK och bestod av huvudsakligen av nyupptagna lån.

Investeringar
Getupdateds bruttoinvesteringar i immateriella anläggnings-
tillgångar uppgick under delårsperioden till 4,3 (0,9) MSEK. 
Investeringarna under delårsperioden 2011 och 2010 avser i hu-
vudsak köpta länkar, programvaror och domännamn men även 
i viss mån balanserade utvecklingskostnader.

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar upp-
gick till 0,0 (0,6) MSEK. Investeringarna i materiella anlägg-
ningstillgångar under föregående år utgörs av sedvanlig kon-
torsutrustning. Under 2011 har investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar gjorts om 2,5 MSEK och avser till fullo 
investeringen i intressebolaget Wooshii Limited, i vilket Getup-
dated äger 25 procent.

1 januari – 31 december 2010 jämfört med  
1 januari – 31 december 2009
Intäkter
Under 2010 minskade nettoomsättningen med 26,9 MSEK 
eller 11 procent till 215,5 (242,4) MSEK jämfört med 2009. 
Reduktionen i nettoomsättning beror främst på avyttringen av 
MediaAnalys vid halvårsskiftet samt en minskning i konsultrö-
relsen	Circuit.	Övriga	 intäkter	 uppgick	 till	 16,9	 (4,1)	MSEK		
och härrör främst från försäljningen av MediaAnalys. Därutöver 
hade den svenska kronans förstärkning i förhållande till framför 
allt det brittiska pundet en negativ påverkan på omsättning och 
resultat under 2010. 

Fördelat per affärsområde stod den svenska verksamheten 
för 130,6 (160,1) MSEK, den brittiska verksamheten för 55,1 
(63,7) MSEK och verksamheten i övriga länder för 29,8 (18,6) 
MSEK. 

Kostnader
Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga externa 
kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt övriga rörel-
sekostnader.	Övriga	externa	kostnader	uppgick	under	2010	till	
116,9 MSEK jämfört med 118,5 MSEK år 2009. Vid 2010 
års utgång hade Getupdated 157 (225) anställda, genom för-
säljningen av MediaAnalys minskade antalet anställda med 46 
personer. Personalkostnaderna minskade från 127,7 MSEK un-
der 2009 till 98,0 MSEK under 2010. Avskrivningarna uppgick 
under 2010 till 4,1 MSEK jämfört med 3,0 MSEK under 2009. 
Under 2010 belastades resultatet av engångsposter avseende 
omstruktureringskostnader om sammantaget cirka 10,3 (11,0) 
MSEK, vilka främst avser personal- och lokalkostnader.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till –0,9 (–25,8) MSEK för 2010, vilket 
innebar att rörelsemarginalen förbättrades från –11 procent till 
0 procent. Resultatförbättringen var till största delen hänförlig 
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till en minskning av personalkostnader och övriga rörelsekost-
nader, främst relaterade till kostnadssänkande strukturåtgärder. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till –5,2 (–30,9) MSEK. Fi-
nansnettot för 2010 uppgick till –4,3 MSEK jämfört med –5,1 
MSEK under 2009. Skattekostnaden för 2010 uppgick till –3,7 
MSEK jämfört med –2,8 MSEK för 2009. Resultatet efter skatt 
för 2010 uppgick till –8,9 MSEK jämfört med –33,7 MSEK 
för 2009.

Tillgångar
Bolagets tillgångar per den 31 december 2010 utgjordes av im-
materiella anläggningstillgångar om 273,8 (294,8) MSEK, ma-
teriella anläggningstillgångar om 3,5 (4,5) MSEK, finansiella 
anläggningstillgångar om 0,2 (0,3) MSEK samt omsättningstill-
gångar om 80,4 (99,9) MSEK.

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 
av goodwill och uppgick till 266,8 (290,8) MSEK. Minskningen 
är hänförlig dels till försäljningen av det delägda dotterbolaget 
MediaAnalys och dels till negativa omräkningsdifferenser. Bola-
gets materiella anläggningstillgångar utgörs helt av inventarier. 
Minskningen i materiella anläggningstillgångar under 2010 be-
ror främst på att avskrivningarna överstiger nettoinvesteringar-
na. Finansiella anläggningstillgångar per den 31 december 2010 
bestod av andra långfristiga fordringar om 0,2 (0,3) MSEK.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2010 utgjor-
des till största delen av kundfordringar om 51,9 (75,8) MSEK, 
övriga fordringar om 10,1 (3,4) MSEK, förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter om 11,0 (13,0) MSEK samt likvida med-
el om 7,5 (7,7) MSEK. Minskningen av omsättningstillgångarna 
är mestadels hänförlig till försäljningen av MediaAnalys under 
2010 samt minskning av kundfordringar. Per den 31 december 
2010 var kundfordringar om 46 MSEK belånade.

Eget kapital och skulder 
Per den 31 december 2010 uppgick eget kapital till 191,0 
(213,4) MSEK, långfristiga skulder till 13,5 (29,6) MSEK och 
kortfristiga skulder till 153,4 (156,5) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 31 december 2010 uppgick 
till 191,0 (213,4) MSEK fördelat på aktiekapital, 36,5 (36,5) 
MSEK, övrigt tillskjutet kapital, 348,0 (348,0) MSEK och ba-
lanserat resultat, inklusive årets resultat, samt övriga reserver och 
minoritetsandelar i eget kapital, –193,5 (–171,0) MSEK.

Skulder
De långfristiga skulderna per den 31 december 2010 uppgick till 
13,5 (29,6) MSEK och utgjordes av långfristiga skulder till kre-
ditinstitut om 13,2 (29,3) MSEK och uppskjuten skatt om 0,3 
(0,3) MSEK. Av de långfristiga skulderna var 13,2 MSEK ränte-
bärande, jämfört med 29,3 MSEK per den 31 december 2009. 
Minskningen av de långfristiga skulderna under 2010 är till störs-

ta delen hänförlig till de amorteringar som Bolaget genomfört 
under året av sin räntebärande finansiering av historiska förvärv. 

Per den 31 december 2010 bestod de kortfristiga skulderna 
av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 53,4 (32,5) MSEK, 
leverantörsskulder om 23,2 (21,9) MSEK, övriga kortfristiga fi-
nansiella skulder om 5,5 (9,7) MSEK samt övriga skulder om 
19,9 (25,5) MSEK. Av de räntebärande skulderna förfaller 53,4 
MSEK till betalning inom ett år och 13,2 MSEK förfaller till 
betalning inom två till fem år. 

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 decem-
ber 2010 till 59,0 MSEK jämfört med 55,7 MSEK per den 31 
december 2009. 

Kassaflöde
Årets kassaflöde för 2010 uppgick till –0,2 MSEK jämfört med 
–2,4 MSEK för 2009. Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick till –14,1 (–27,5) MSEK. Till följd av försäljningen 
av det delägda dotterbolaget MediaAnalys under 2010 uppgick 
kassaflödet från investeringsverksamheten till 7,0 MSEK jäm-
fört med –17,0 MSEK för 2009. Finansieringsverksamheten 
visade ett kassaflöde på 6,9 (42,1) MSEK för 2010 och bestod i 
huvudsak av amorteringar av lån om –16,4 MSEK samt uppta-
gande av nya lån om 23,8 MSEK.

Investeringar
Getupdateds bruttoinvesteringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 1,1 (1,4) MSEK och bruttoin-
vesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
5,7 (1,9) MSEK. Investeringarna i immateriella anläggnings-
tillgångar 2010 och 2009 avser i huvudsak köpta länkar, pro-
gramvaror och domännamn men även i viss mån balanserade 
utvecklingskostnader. Investeringarna i materiella anläggnings-
tillgångar 2010 utgörs av sedvanlig kontorsutrustning.

1 januari – 31 december 2009 jämfört med  
1 januari – 31 december 2008
Intäkter
Under 2009 minskade nettoomsättningen med 15,7 MSEK eller 
6 procent till 242,4 (258,1) MSEK jämfört med 2008. Reduk-
tionen i nettoomsättning beror främst på en nedgång i konsult-
verksamheten och en bred nedgång i efterfrågan på medie- 
marknaden på grund av den svaga konjunkturen. Därutöver 
hade den svenska kronans förstärkning i förhållande till framför 
allt det brittiska pundet en negativ påverkan på omsättning och 
resultat under 2009. 

Fördelat per affärsområde stod den svenska verksamheten för 
160,1 (203,3) MSEK, den brittiska verksamheten för 63,7 (31,2) 
MSEK och verksamheten i övriga länder för 18,6 (23,6) MSEK. 

Kostnader
Koncernens kostnader är i huvudsak fördelade på övriga externa 
kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt övriga rörel-
sekostnader.	Övriga	externa	kostnader	uppgick	under	2009	till	
118,5 MSEK jämfört med 154,3 MSEK år 2008. Vid 2009 års 
utgång hade Getupdated 225 (297) anställda. Minskningen av 
antalet anställda var en följd av genomförda strukturåtgärder, 
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främst inom den svenska verksamheten. Personalkostnaderna 
minskade från 134,0 MSEK under 2008 till 127,7 MSEK un-
der 2009. Av- och nedskrivningarna uppgick under 2009 till 3 
MSEK jämfört med 65 MSEK under 2008. Under 2008 skrevs 
goodwill ned med 62,2 MSEK.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till –25,8 (–122,9) MSEK för 2009, 
vilket innebar att rörelsemarginalen förbättrades från –48 pro-
cent till –11 procent. Resultatförbättringen var till största delen 
hänförlig till en minskning av övriga externa kostnader samt 
av- och nedskrivningar. Resultatet efter finansnetto uppgick till 
–30,9 (–129,7) MSEK. Finansnettot för 2009 uppgick till –5,1 
MSEK jämfört med –6,8 MSEK under 2009. Skattekostnaden 
för 2009 uppgick till –2,8 MSEK jämfört med 1,6 MSEK för 
2008. Årets resultat för 2009 uppgick till –33,7 MSEK jämfört 
med –137,7 MSEK för 2008.

Tillgångar
Bolagets tillgångar per den 31 december 2009 utgjordes av im-
materiella anläggningstillgångar om 294,8 (289,1) MSEK, ma-
teriella anläggningstillgångar om 4,5 (5,5) MSEK, finansiella 
anläggningstillgångar om 0,3 (0,4) MSEK samt omsättningstill-
gångar om 99,9 (113,0) MSEK.

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 
av goodwill och uppgick till 294,8 (289,1) MSEK. Bolagets ma-
teriella anläggningstillgångar utgörs helt av inventarier. Minsk-
ningen i materiella anläggningstillgångar under 2009 beror 
främst på att avskrivningarna är större än nettoinvesteringarna. 
Finansiella anläggningstillgångar per den 31 december 2009 be-
stod av andra långfristiga fordringar om 0,3 (0,4) MSEK.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2009 
utgjordes till största delen av kundfordringar om 75,8 (81,4) 
MSEK, övriga fordringar om 3,4 (13,1) MSEK, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter om 13,0 (7,7) MSEK samt 
likvida medel om 7,7 (10,0) MSEK. Per den 31 december 2009 
var kundfordringar om 20,4 MSEK belånade.

Eget kapital och skulder
Per den 31 december 2009 uppgick eget kapital till 213,4 
(180,7) MSEK, långfristiga skulder till 29,6 (31,5) MSEK och 
kortfristiga skulder till 156,5 (195,7) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 31 december 2009 uppgick 
till 213,4 (180,7) MSEK fördelat på aktiekapital, 36,5 (15,9) 
MSEK, övrigt tillskjutet kapital, 348,0 (301,6) MSEK och ba-
lanserat resultat, inklusive årets resultat, samt övriga reserver och 
minoritetsandelar	 i	eget	kapital,	–171,0	(–136,8)	MSEK.	Ök-
ningen av aktiekapitalet är hänförlig till under året genomförd 
nyemission.

Skulder
De långfristiga skulderna per den 31 december 2009 uppgick 
till 29,6 (31,5) MSEK och utgjordes av långfristiga skulder till 
kreditinstitut om 29,3 (30,2) MSEK och uppskjuten skatt om 
0,3 (1,2) MSEK. Av de långfristiga skulderna var 29,3 MSEK 
räntebärande, jämfört med 30,2 MSEK per den 31 december 
2008. 

Per den 31 december 2009 bestod de kortfristiga skulderna 
av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 32,5 (37,9) MSEK, 
leverantörsskulder om 21,9 (24,3) MSEK, övriga kortfristiga 
finansiella skulder om 9,7 (49,7) MSEK samt övriga skulder 
om 25,5 (12,9) MSEK. Minskning av övriga kortfristiga finan-
siella skulder är hänförligt till erlagda tilläggsköpeskillingar för 
förvärvade bolag. Dessutom kvittades vissa finansiella skulder i 
samband med nyemissionen under 2009. Av de räntebärande 
skulderna förfaller 32,5 MSEK till betalning inom ett år och 
29,3 MSEK förfaller till betalning inom två till fem år. 

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 decem-
ber 2009 till 55,7 MSEK jämfört med 59,0 MSEK per den 31 
december 2008. 

Kassaflöde
Årets kassaflöde för 2009 uppgick till –2,4 MSEK jämfört med 
–4,1 MSEK för 2008. Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick till –27,5 (–19,8) MSEK. Kassaflödet från investe-
ringsverksamheten uppgick under 2009 till –17,0 (11,0) MSEK. 
Tilläggsköpeskillingar avseende förvärvade bolag har belastat 
kassaflödet med 21,4 MSEK medan försäljningar av verksamhet 
har tillfört kassaflödet 9,5 MSEK. Finansieringsverksamheten 
visade ett kassaflöde på 42,1 (4,8) MSEK för 2009 och bestod 
främst av nyemission om 42,9 MSEK. Under 2009 amorterades 
lån med 61,8 MSEK samt upptogs nya lån om 61,6 MSEK.

Investeringar
Getupdateds bruttoinvesteringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 1,4 (4,3) MSEK och bruttoin-
vesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
1,9 (54,4) MSEK. Investeringarna i immateriella anläggnings-
tillgångar 2009 och 2008 avser i huvudsak köpta länkar, pro-
gramvaror och domännamn men även i viss mån balanserade 
utvecklingskostnader. Investeringarna i materiella anläggnings-
tillgångar 2009 och 2008 utgörs av sedvanlig kontorsutrustning. 
2008 utgjordes investeringarna i immateriella tillgångar huvud-
sakligen av koncerngoodwill som uppkom genom de förvärv 
som gjordes detta år.

Händelser efter senaste 
rapportperiodens utgång
Getupdated har i november 2011 tecknat ett s.k. Letter of Intent 
beträffande en avyttring av konsultverksamheten som bedrivs i 
dotterbolaget Circuit, med ledningen i Circuit som förvärvande 
part. Enligt detta Letter of Intent skall köpeskillingen uppgå till 
8 MSEK. Affären bedöms föranleda en nedskrivning av good-
will om cirka 70 MSEK. Försäljningen av Circuit är beräknad 
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att vara genomförd under december 2011. Försäljningen är ett 
led i fokuseringen på kärnverksamheten Internetmarknadsfö-
ring (SEO).

Utöver vad som anges ovan har inga väsentliga förändringar 
inträffat avseende koncernens finansiella ställning eller ställning 
på marknaden sedan utgången av den senaste delårsperioden ja-
nuari–september 2011, för vilken delårsrapport offentliggjordes 
den 10 november 2011.

Getupdated känner inte till några offentliga, ekonomiska, 
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder 
som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller väsentligt 
skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Tendenser
Getupdated bedömer att Bolagets verksamhet stabiliseras och 
utvecklas enligt plan. Hittills under 2011 har Bolaget fokuserat 
på att säkra den finansiella stabiliteten och öka den operativa 
effektiviteten. Bolaget bedömer att kostnadsmassan framgent 
kommer att vara stabil då en stor andel av kostnaderna är relativt 
fasta och förutbestämda.

Getupdated känner inte till några andra tendenser, osäker-
hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtagande 
eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan 
på Bolagets affärsutsikter utöver vad som anges i avsnittet ”Risk-
faktorer” på sidorna 6–9 i föreliggande Prospekt.

Framtidsutsikter
I delårsrapporten för andra kvartalet 2011 uppgavs att netto-
omsättningen för helåret förväntas överstiga 200 MSEK med 
förbättrad rörelsemarginal och positivt operativt kassaflöde. På 
grund av det osäkra ekonomiska världsläget har styrelsen om-
prövat tidigare kommunicerade årsomsättning om drygt 200 
MSEK till nu uppskattade 185 MSEK. Även den tidigare be-
dömningen av operativt kassaflöde har påverkats av extra ordi-
nära kostnader, varför det operativa kassaflödet inte längre för-
väntas bli positivt för helåret 2011. Styrelsens bedömning om 
förbättrad rörelsemarginal 2011 kvarstår.

Granskningsrapport avseende omarbetade 
historiska finansiella rapporter
I Getupdateds prospekt daterat den 4 april 2011 lämnade Bola-
gets dåvarande revisor en granskningsrapport avseende de om-
arbetade finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2008–2010 
med avvikelser från standardutformningen. Granskningsberät-
telsen återfinns i sin helhet på sidorna 65–66 i prospektet date-
rat den 4 april 2011. I granskningsberättelsen lämnade revisorn 
följande kommentarer:

I balansräkningen per 2010-12-31 redovisas immateriella tillgång-
ar, i huvudsak hänförbart till goodwill, med ett belopp om 274 
MSEK. Styrelsen har prövat om nedskrivningsbehov föreligger ge-
nom att beräkna ett nyttjandevärde i enlighet med IAS 36 och har 
bekräftat att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En sådan be-
dömning baseras till stora delar på ett antal antaganden om fram-
tiden såsom framtida tillväxt, lönsamhet och kassaflöden, vilka inte 
är möjliga att verifiera i en revision då de berör framtidsinriktad 
information. Detta innebär att bolagets prognoser om framtida kas-
saflöden är svårbedömbara och om positiva kassaflöden inte skulle 
infrias kan detta förhållande komma att väsentligen påverka värdet 
av redovisad goodwill negativt.

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamhet 
på det som framgår av prospektet, att likviditeten är ansträngd. För 
att stärka den finansiella ställningen har ett antal åtgärder vidtagits 
vilka framgår av prospektet. Styrelsen har också upprättat prognoser 
om framtida kassaflöden som grund för bedömning av koncernens 
förmåga att finansiera sin framtida verksamhet. Det ligger i sakens 
natur att prognoser om framtida kassaflöden innehåller ett mått av 
osäkerhet varför det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalbehov 
kan komma att uppstå.
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Finansiell ställning och kapitalstruktur
Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2011 
till 199,9 MSEK. Bolaget hade vid samma tidpunkt kortfristiga 
räntebärande skulder om 64,4 MSEK, inklusive belånade kund-
fordringar. De långfristiga räntebärande skulderna per samma 
datum uppgick till 4,3 MSEK. 

Tabellen till höger illustrerar eget kapital och skuldsättning i 
Getupdated-koncernen per den 30 september 2011. Med kort-
fristiga skulder avses skulder som förfaller inom ett år. Säkerhet 
för kort- och långfristiga skulder utgörs av företagsinteckningar, 
belånade kundfordringar och pantsatta dotterbolagsaktier.

Getupdateds nettoskuldsättning (räntebärande skulder mins-
kat med likvida medel) uppgick per den 30 september 2011 till 
66,1 MSEK, varav likvida tillgångar representerade 2,6 MSEK. 
Därutöver uppgick de kortfristiga och långfristiga räntebäran-
de skulderna till 64,4 MSEK (varav 51,2 MSEK utgjordes av 
kortfristiga skulder till kreditinstitut och 13,2 MSEK utgjordes 
av övriga kortfristiga finansiella skulder) respektive 4,3 MSEK 
(som	utgjordes	av	långfristiga	skulder	till	kreditinstitut).	Övriga	
kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder om 34,6 MSEK 
samt övriga skulder om 53,9 MSEK, varav 18,9 MSEK utgörs 
av förutbetalda intäkter, 20,5 MSEK utgörs av upplupna kost-
naderkostnader samt 14,5 MSEK utgör övriga skulder.

Bolaget har för närvarande inget ytterligare lånebehov. Bola-
get strävar efter att reducera räntebärande skulder. I en situation 
där en avyttring av rörelsen i Circuit inte skulle komma att äga 
rum kommer styrelsen emellertid att överväga ett flertal möjlig-
heter, där en är att se över möjligheterna till en kompletterande 
kreditfacilitet (se vidare nedan under ”Rörelsekapital”).

Bolagets soliditet uppgick per den 30 september 2011 till 
56 procent baserat på ett eget kapital om 199,9 MSEK och en 
balansomslutning om 358,2 MSEK.

Rörelsekapital
Styrelsen för Getupdated bedömer att befintligt rörelsekapital 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande 
tolv månaderna. Underskottet, under förutsättning att Bolaget 
följer den plan som utarbetats för 2011 och 2012, beräknas 
uppgå till cirka 25 MSEK och uppstår i december 2011. Under-
skottet är framförallt en konsekvens av att Bolaget har en alltför 
kostsam finansiering i form av krediter med hög ränta. Styrelsen 
har dock gjort bedömningen att rörelsen framöver kommer att 
generera ett positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fort-
sättningen driva koncernen med internt genererade medel.

Eget kapital, skulder och annan  
finansiell information

Eget kapital och skuldsättning, MSEK 2011-09-30

Kortfristiga skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet1 47,9

Blancokrediter 105,0

Summa kortfristiga skulder 152,9

Långfristiga skulder  
(exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)

Mot borgen –

Mot säkerhet1 4,3

Blancokrediter 1,1

Summa långfristiga skulder 5,4

Eget kapital

Aktiekapital 51,1

Övrigt tillskjutet kapital 345,4

Reserver –25,3

Balanserat resultat –171,3

Minoritetsintresse –

Summa eget kapital 199,9

Nettoskuldsättning, MSEK 2011-09-30

A. Kassa och bank 2,6

B. Likvida medel –

C. Lätt realiserbara värdepapper –

D. Summa likviditet (A+B+C) 2,6

E. Kortfristiga räntebärande fordringar –

F. Kortfristiga finansiella skulder 13,2

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 51,2

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder –

I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 64,4

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 61,8

K. Långfristiga finansiella skulder 4,3

L. Finansiell leasing –

M. Andra långfristiga räntebärande skulder –

N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M) 4,3

O. Nettoskuldsättning (J+N) 66,1

1 Säkerhet för kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs av företagsinteck-
ningar, belånade kundfordringar och pantsatta dotterbolagsaktier.
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Styrelsens plan för att anskaffa tillräckligt med rörelsekapital 
för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna är 
förestående nyemission. Styrelsen har därutöver beslutat om en 
avyttring av konsultverksamheten i dotterbolaget Circuit och har 
tecknat ett s.k. Letter of Intent med ledningen i Circuit som för-
värvande part. En försäljning beräknas inbringa cirka 8 MSEK 
och beräknas vara genomförd under december 2011. Genom 
nyemissionen tillförs Bolaget cirka 18,7 MSEK efter emissions-
kostnader. Emissionslikviden beräknas vara Bolaget tillhanda i 
december 2011. Emissionslikviden ska användas till att reducera 
kortfristiga krediter om 12 MSEK, inklusive en bryggfinansie-
ring om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag som Bolaget 
erhöll i oktober 2011 och som till viss del redan utnyttjats för 
att återbetala skulder med hög ränta. Åke Eriksson, privat och 
genom bolag, kommer vidare att kvitta 6 MSEK av sin andel i 
Företrädesemissionen mot fordringar som Åke Eriksson, privat 
och genom bolag, har gentemot Getupdated. Amorteringen av 
räntebärande skulder kommer att leda till lägre räntekostnader 
framöver, vilket tillsammans med ett positivt kassaflöde för 2012 
och en avyttring av Circuit bedöms täcka det aktuella rörelseka-
pitalbehovet under de kommande tolv månaderna. 

Om en avyttring av rörelsen i Circuit inte skulle komma 
att äga rum kommer styrelsen att överväga ett flertal möjlighe-
ter, där en är att se över möjligheterna till en kompletterande 
kreditfacilitet. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och 
emissionsgaranti avseende hela Företrädesemissionen. Om Fö-
reträdesemissionen dock inte genomförs i sin helhet enligt plan, 
om avyttringen av Circuit inte fullföljs och om Bolaget i en så-
dan situation inte kan erhålla en kompletterande kreditfacili-
tet kan det innebära att Bolaget inte klarar av att fullfölja sina 
betalningsåtaganden mot kreditinstitut, vilket kan innebära att 
Getupdated undersöker förutsättningarna till att genomföra yt-
terligare en nyemission, tvingas dra ned på verksamheten genom 
att säga upp personal, avyttra dotterbolag, avbryta satsningar på 
att etablera verksamheten på nya marknader eller på annat sätt 
minska Bolagets kostnader.

Investeringar
För en beskrivning av Getupdateds huvudsakliga investeringar 
under de tre senaste räkenskapsåren samt under januari–septem-
ber 2011, se avsnitten ”Investeringar” i sektionen ”Kommen-
tarer till den finansiella utvecklingen” på sidorna 28–32. Inga 
investeringar har gjorts under perioden från den 30 september 
2011 fram till dagen för offentliggörandet av detta Prospekt.

I början av 2011 investerade Getupdated i 25 procent av 
aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii Limited. Bolaget har 
en option på att förvärva upp till 51 procent av aktierna. Den 
långsiktiga planen är att förvärva Wooshii Limited fullt ut för att 
integreras i Getupdated-koncernen. Den inledande transaktio-
nen baseras på att Getupdated tillhandahåller marknadsförings-
tjänster. Förvärvet fullföljs förutsatt att Wooshii Limited uppnår 
vissa finansiella mål och då till en förutbestämd värdering.

Utöver slutförandet av investeringen i Wooshii Limited har 
Getupdated inga pågående investeringar eller gjort några klara 
åtaganden avseende större framtida investeringar.

Skattesituation
Per den 31 december 2010 beräknas Bolagets outnyttjade un-
derskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats 
uppgå till cirka 195 MSEK. Det skattemässiga värdet av under-
skottsavdragen beräknas uppgå till cirka 51 MSEK.

Valutaexponeringar
Getupdateds redovisning upprättas i svenska kronor och Bo-
laget har sin verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike, 
Irland och Italien. Därmed erhåller Bolaget intäkter och det 
uppkommer rörelsekostnader i flera valutor. Tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader i utländsk valuta ger upphov till valuta-
exponeringar. En försvagning av den svenska kronan mot andra 
valutor ökar tillgångar, skulder, intäkter och resultat, medan en 
förstärkning av den svenska kronan mot andra valutor minskar 
dessa poster. Genom Just Searchs verksamhet i Storbritannien är 
Bolaget utsatt för växelkursförändringar mellan SEK och GBP 
Genom de franska, irländska och italienska verksamheterna är 
Bolaget också i viss utsträckning exponerad mot växelkursför-
ändringar i EUR.

Placeringspolicy
Bolaget genomför kortfristiga placeringar i enlighet med Bola-
gets finanspolicy, enligt vilken likviditet definieras som de lik-
vida medel som behövs för att klara Bolagets kommersiella åta-
ganden. All annan likviditet definieras som överskottslikviditet.
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Aktien, aktiekapital och 
ägarstruktur
Aktien och aktiekapital
Aktierna i Getupdated har emitterats i enlighet med svensk rätt 
och ägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, före-
trädesrätt vid nyteckning av aktie med mera regleras dels av Bo-
lagets bolagsordning som framgår av sidan 42 i Prospektet, dels 
av aktiebolagslagen (2005:551) och kan endast ändras i enlighet 
med aktiebolagslagen (2005:551). Getupdateds aktier är deno-
minerade i svenska kronor.

Vid bolagsstämma medför varje aktie i Getupdated en röst. 
Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan be-
gränsning. Varje aktie medför lika rätt till utdelning samt till 
eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna är ej föremål för 
några överlåtelsebegränsningar. Vid nyemission har befintliga 
aktieägare företrädesrätt till nyemitterade aktier i enlighet med 
vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.

Aktierna i Getupdated är inte föremål för bestämmelser om 
inlösen eller konvertering. Vidare är aktierna inte, och har heller 
inte varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av bud-
plikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller fö-
rekommit offentliga uppköpserbjudanden ifråga om emittentens 
aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Enligt Getupdateds bolagsordning, fastställd av årsstämman 
den 12 maj 2011, ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 
20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK. Antalet aktier ska 
vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 

Per den 22 november 2011 har Getupdated 90 110 174 ute-
stående aktier, motsvarande ett aktiekapital om cirka 51 054 932 
SEK. Vid fullteckning av förestående nyemission kommer Bola-
gets aktiekapital att uppgå till cirka 71 476 904 SEK, fördelat på 
126 154 243 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,5666 
SEK (se tabell på följande sida).

De nyemitterade aktierna förväntas bli föremål för handel på 
First North efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket förväntas ske i mitten av januari 2012.

Ägarstruktur
Getupdated hade 2 112 aktieägare per den 30 september 2011. 
Bolagets största aktieägare framgår av tabellen nedan.

Aktieägare per den 30 september 2011

Ägare Antal aktier
Andel kapital 

och röster

Åke Eriksson* 33 037 384 36,7%

Paul Yates* 8 776 739 9,7%

Bäverbäcken Förvaltning AB 5 932 400 6,6%

Avanza Pension Försäkring AB 3 519 369 3,9%

Erik Penser Bankaktiebolag 3 449 465 3,8%

JP Morgan Bank 3 276 379 3,6%

Altraplan Bermuda Limited 2 841 671 3,2%

Yggdrasil AB 2 713 736 3,0%

Revert	AB 2 343 549 2,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 735 567 1,9%

Övriga ägare 22 483 915 25,0%

Totalt 90 110 174 100,0%

*Privat och via bolag

Utestående teckningsoptioner
Årsstämman i maj 2009 beslutade att emittera 400 000 teck-
ningsoptioner till den dåvarande Sverigechefen Oscar Werner. 
Teckningsoptionerna omfattar rätt att teckna högst 432 000 nya 
aktier (se tabell nedan), vilket skulle innebära en utspädning om 
0,34 procent om samtliga teckningsoptioner utnyttjades, beräk-
nat efter full teckning av förestående nyemission. Bolaget skulle 
därmed tillföras cirka 1,2 MSEK. I övrigt har Getupdated inte 
emitterat några optionsrätter eller konvertibla skuldebrev.  

Bemyndigande
För närvarande finns inget bemyndigande för styrelsen att be-
sluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla 
skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Utestående teckningsoptioner

Beslutsdatum Antal optioner
Berättigande  

till antal aktier
Ökning av  

aktiekapitalet Teckningsperiod
Tecknings- 

kurs, SEK

2009-05-14 400 000 432 000 244 771,20 12 april 2012–13 maj 2012* 2,75

*  Under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 11 april 2012 kan teckning ske inom en tvåveckorsperiod från och med dagen efter 
offentliggörandet av respektive kvartalsrapport.
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År Händelse
Förändring 

antalet aktier
Totalt  

antal aktier

*Förändring  
av aktie- 

kapital, (SEK)
*Totalt aktie-
kapital, (SEK)

Kvot- 
värde (SEK)

2007 Apportemission 83 731 846 1 174 604 984 474 447 6 655 620 0,0057

2007 Apportemission 1 511 379 1 176 116 363 8 564 6 664 184 0,0057

2007 Nyemission, kvittning 70 000 000 1 246 116 363 396 638 7 060 822 0,0057

2007 Apportemission 46 875 030 1 292 991 393 265 606 7 326 428 0,0057

2007 Apportemission 28 153 800 1 321 145 193 159 527 7 485 955 0,0057

2007 Nyemission 15 883 488 1 337 028 681 90 000 7 575 955 0,0057

2007 Apportemission 4 984 000 1 342 012 681 28 240 7 604 195 0,0057

2007 Apportemission 5 604 900 1 347 617 581 31 759 7 635 954 0,0057

2007 Nyemission 300 119 874 1 647 737 455 1 700 558 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission, korrigering 49 1 647 737 504 – 9 336 512 0,0057

2007 Nyemission 35 383 296 1 683 120 800 200 491 9 537 003 0,0057

2007 Sammanläggning 1:100 –1 666 289 592 16 831 208 – 9 537 003 0,5666

2007 Nyemission, kvittning 169 082 17 000 290 95 806 9 632 809 0,5666

2007 Apportemission 3 474 17 003 764 1 969 9 634 778 0,5666

2007 Apportemission 1 090 307 18 094 071 617 796 10 252 574 0,5666

2007 Apportemission 340 236 18 434 307 192 787 10 445 361 0,5666

2007 Apportemission 588 242 19 022 549 333 313 10 778 674 0,5666

2007 Apportemission 13 048 19 035 597 7 394 10 786 068 0,5666

2007 Apportemission 1 132 759 20 168 356 641 851 11 427 919 0,5666

2008 Nyemission, kvittning 175 000 20 343 356 99 160 11 527 078 0,5666

2008 Nyemission, kvittning 6 781 118 27 124 475 3 842 359 15 369 437 0,5666

2008 Kvittningsemission 354 889 27 479 364 201 089 15 570 527 0,5666

2008 Kvittningsemission 146 713 27 626 077 83 131 15 653 658 0,5666

2008 Kvittningsemission 383 141 28 009 217 215 945 15 869 603 0,5666

2009 Nyemission, kvittning 28 009 217 56 018 434 15 869 603 31 739 206 0,5666

2009 Kvittningsemission 8 345 976 64 364 410 4 728 603 36 467 809 0,5666

2011 Nyemission 25 745 764 90 110 174 14 587 123 51 054 932 0,5666

2011 Förestående nyemission 36 044 069 126 154 243 20 421 972 71 476 904 0,5666

*  Avrundat till närmaste heltal.

Aktiekapitalets förändring

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen för Getupdated känner till, föreligger inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av 
Getupdateds aktieägare som syftar till gemensamt inflytande 
över Bolaget. Såvitt styrelsen för Getupdated känner till finns 
inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma 
att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

Handelsplats och kursutveckling
Getupdated-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på First 
North och har kortnamnet GIM. Per den 30 september 2011 
var aktiekursen 0,62 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 56 
MSEK. Omsättningen under 2010 uppgick i genomsnitt till cir-
ka 38 000 aktier per dag, motsvarande ett värde av i genomsnitt 
86  500 SEK. Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för 
Getupdated-aktien under perioden januari 2010 till september 
2011 jämfört med OMX Stockholm PI under samma period.

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att 
följa samma regler som börsnoterade bolag. First North följer 
istället ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädes-
vis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars 
aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en 
placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas 
på First North har en Certified Adviser med uppgift att övervaka 
att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informations-
givning till marknaden och investerare.

Likviditetsgaranti
Getupdated har ingått avtal om likviditetsgaranti med Erik Pen-
ser Bankaktiebolag. Åtagandet innebär i huvudsak att likvidi-
tetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser i minst 
en post på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden 
mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med 
avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie.
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Getupdateds aktiekursutveckling jämfört med OMX Stockholm PI 
under perioden januari 2010 – september 2011
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Utdelningspolicy 
Getupdated verkar i en marknad som präglas av kraftig tillväxt 
och snabb förändring. Getupdateds styrelse har ambitionen att 
Bolaget ska fortsätta att växa och utvecklas till en av de största 
aktörerna i denna dynamiska miljö. De finansiella resurserna ska 
i första hand utnyttjas för att fortsätta utvecklingen av företaget. 
Mot bakgrund av detta förväntas ingen utdelning lämnas under 
de närmaste åren.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman och utbe-
talning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer 
den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda 
aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som be-
slutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett 
kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear, men kan 
också avse annat än kontant betalning. Om aktieägare ej kan 
nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för pre-
skription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Det 
föreligger inte några restriktioner eller särskilda förfaranden för 
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige.

De nya aktier som emitteras i samband med nyemissionen 
medför samma rättigheter som befintliga aktier i Getupdated. 
De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att 
aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Övrig information
Getupdated är ett avstämningsbolag och dess aktier har emit-
terats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear 
Sweden med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod 
SE0002316810. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktie-
brev. Samtliga transaktioner med aktierna sker på elektronisk 
väg genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

De nya aktier som emitteras i samband med nyemissionen 
omfattas inte av något åtagande som inskränker rätten att sälja, 
överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktierna. Såvitt 
styrelsen för Getupdated känner till omfattas inte heller någon 
av aktieägarna i Getupdated av något liknande åtagande om 
överlåtelsebegränsning. 
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Styrelse

Åke Eriksson, styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2005. Ordförande sedan november 2009
Född: 1947
Entreprenör och universitetsutbildad högstadielärare
Erfarenhet: Åke Eriksson är egen företagare sedan 27 år och har god kunskap om företagsledning. Han har varit enga-
gerad i Bolaget sedan 2002.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Vattenormen AB och Crystone Holding AB, styrelseledamot i Åke Eriksson 
Bil Aktiebolag, Crystone AB, The interactive circuit in Stockholm AB, Cross Communication Holding AB, Cross Commu-
nication	Improve	AB,	Ryce	Holding	AB,	Getupdated	Sverige	AB,	Optiwords	AB	och	Getupdated	Personal	AB.	
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag. 
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Sjöleden Kyrkesund AB, SolarPlexus Management 
Europe AB, Fastighetsaktiebolaget Hamnverken, Interevent Stockholm AB, O.E. Management AB, Vattenormen Fastig-
hetsförvaltning AB, Trive AB, MediaAnalys Trisodium AB och enskilda firman Åkes Motor.  
Aktieinnehav i Getupdated: 33 037 384 aktier (privat och via bolag)

Paul Cheetham, ledamot och konsult till Bolaget
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1978
Fellow Certified Chartered Accountant (FCCA)
Erfarenhet: Paul Cheetham är finansdirektör i Just Search Limited sedan 2007.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och finanschef i Just Search Limited, styrelseledamot och verkställande direktör i 
Sedulo Group Limited samt styrelseledamot i Sedulo Manchester Ltd.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Leadz Online Ltd och Zuzu Couture Ltd.
Aktieinnehav i Getupdated: 250 825 aktier

Peter Eriksson, ledamot samt verkställande direktör och koncernchef
Invald i styrelsen: 2011
Född: 1963
För ytterligare information, se ”Ledande befattningshavare och revisor” på sidan 39.

Anders Waltner, ledamot
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1965
Advokat och delägare i DLA Nordic
Erfarenhet: Anders Waltner är advokat med inriktning på bolagsrätt sedan 1998.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Anders Waltner Advokat AB.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Advokat
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: –
Aktieinnehav i Getupdated: 434 782 aktier



Ledning 39

Övrig information kring styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 2012. 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under 
de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller förbju-
dits av domstol att ingå i en emittents förvaltnings-, lednings-, 
eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funk-
tioner hos en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande be-
fattningshavare har varit inblandad i konkurs, konkursförvalt-
ning eller likvidation under de senaste fem åren. Det har under 
de senaste fem åren inte heller riktats några anklagelser och/el-
ler sanktioner från myndighet eller yrkessammanslutning mot 
någon av dessa personer. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har några familjeband eller andra närstående-
relationer till någon annan i Bolagets styrelse eller ledning eller 
har något intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. 
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 
nås via Bolaget, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, med 
telefonnummer 08-410 96 100.

Ledande befattningshavare 
och revisor

Peter Eriksson, verkställande direktör och koncernchef
Anställd sedan: 2010
Född: 1963
Erfarenhet: Peter Eriksson har lång erfarenhet inom försäljning och har verkat inom internetbranschen sedan 1998. 
Han kom till Getupdated som Försäljningsdirektör för Sverige i mars 2010 och utsågs till VD och koncernchef i juni 
2011. Innan det var han sex år på Microsoft som försäljningschef för lösningsförsäljningen inom Storkundsdivisionen. 
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag i Getupdated-koncernen.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: –
Aktieinnehav i Getupdated: 300 000 aktier

Revisor
Bolagets revisor är PwC Sverige, Torsgatan 21, 113 97 Stock-
holm. Huvudansvarig revisor är Ulf Hartell Borgstrand (född 
1960), auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ulf Hartell 
Borgstrand innehar inga aktier i Getupdated.

Bolagets nuvarande revisor valdes vid extra bolagsstämma 
den 10 november 2011. Tidigare revisor under räkenskapsåren 
2008–2010 var Ernst & Young, med Björn Grundvall som hu-
vudansvarig revisor. Björn Grundvall (född 1955) är auktorise-
rad revisor och medlem i FAR.
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Lagstiftning och bolagsordning
Getupdated tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och 
rekommendationer som följer av Bolagets listning på marknads-
platsen First North. Dessutom följer Getupdated de bestämmel-
ser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen 
framgår i sin helhet på sidan 42.

Svensk kod för bolagsstyrning
Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla 
svenska företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm 
och NGM Equity. Getupdated är listat på First North och är 
därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emel-
lertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och 
Bolaget följer Kodens regler i väsentliga delar avseende styrelse-
arbetet. För det fall Koden blir bindande för Getupdated kom-
mer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämman
Årsstämman i Getupdated hålls i Stockholm under första halv-
året varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstift-
ning. Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns till-
gängliga på Bolagets webbplats.

Årsstämman 2011
Årsstämman den 12 maj 2011 omvalde styrelseledamöterna Åke 
Eriksson, Paul Yates, Anders Waltner och Paul Cheetham. 

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valbe-
redning samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare.

Extra bolagsstämma 2011
Vid extra bolagsstämma den 10 november 2011 nyvaldes verk-
ställande direktören Peter Eriksson till styrelseledamot som ef-
terträdare för Paul Yates som avgick ut styrelsen i samband med 
stämman. Den extra bolagsstämman beslutade även om nyval 
av revisor samt om förestående nyemission som beskrivs i detta 
Prospekt.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största ak-
tieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara 
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. 
Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa före-
träder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och 
baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. 
Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap av 
representant för någon av de tre största aktieägarna, efter offent-

liggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess 
representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare 
som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska er-
bjudas plats i bolagets valberedning istället. Marginella föränd-
ringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i 
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en 
ny representant. Valberedningen ska arbeta fram förslag i föl-
jande frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman
2. Styrelsearvoden
3. Val av styrelseledamöter och ordförande
4. Val av revisorer samt arvoden till dessa
5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende 

av valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara 
för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Styrelsen
Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta le-
damöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period 
av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns 
inte. Getupdateds styrelse består av ledamöterna Åke Eriksson 
(ordförande), Peter Eriksson, Paul Cheetham och Anders Walt-
ner. Åke Eriksson är Bolagets huvudägare. Paul Cheetham är 
finansiell rådgivare och styrelseledamot i Just Search Limited. 
Anders Waltner är sedan flera år Getupdateds affärsjuridiska 
rådgivare. Paul Cheetham och Anders Waltner är oberoende i 
förhållande till Bolagets större aktieägare. Information om den 
nuvarande styrelsens medlemmar finns på sidan 38. 

Styrelsens arbetsordning
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bo-
lagsstyrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat en 
arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken 
behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighe-
ter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporte-
ringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbets-
ordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunk-
ter samt punkter vid behov. Under 2010 har styrelsen hållit 12 
protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid de or-
dinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respek-
tive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som 
likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter. 

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete.

Ägar- och bolagsstyrning
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Revisions- och ersättningsutskott
Enligt beslut av styrelsen finns inga särskilda revisions- respek-
tive ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör utskot-
tens uppgifter. Bakgrunden är att styrelsen idag omfattar endast 
fyra personer, vilket underlättar ett effektivt styrelsearbete. 

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av Bo-
lagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets 
revisorer. Styrelsen föreslår principer för ersättning till lednings-
gruppen för beslut av årsstämman. 

Ersättning till styrelsen
Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Getup-
dated i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för 
Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskotts-
arbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara 
marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå rikt-
linjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

De arvoden som har utgått under 2010 till respektive leda-
mot framgår av tabellen nedan. För ledamöterna Anders Walt-
ner och Paul Cheetham, oberoende av huvudägarna, beslutade 
årsstämman den 12 maj 2011 om ett arvode på årsbasis om 
100 KSEK vardera. Till övriga ledamöter ska inget arvode utgå. 

Verkställande direktören
En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens ar-
bete och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av 
verkställande direktörens arbete.

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsam-
mans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Er-
sättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga 
förmåner samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet 
med praxis på marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst mot-
svarande tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för 
ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Avvikelse 
från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl 
föreligger. Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelate-
rade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.

Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verk-
ställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande 

befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direk-
tören efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Koncernledningen i Getupdated omfattar idag Peter Eriksson, 
VD. Lön och övriga anställningsförmåner för verkställande di-
rektören bedöms vara marknadsmässiga. VD erhåller en fast må-
nadslön om 100 KSEK samt tjänstepension. Rörlig ersättning 
utgår inte. Vid uppsägning har den verkställande direktören rätt 
till sex månaders uppsägningslön men inget avgångsvederlag.

Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns mel-
lan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det att upp-
draget avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp för 
pensioner eller liknande förmåner.

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Bolaget äger inga skyldigheter att ersätta medlemmar av styrelse 
och ledning efter att deras uppdrag avslutats.

Finansiell rapportering
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner av-
seende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga del-
årsrapporter och pressmeddelanden publiceras på Getupdateds 
webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll
Getupdateds interna kontrollstruktur har som utgångspunkt i 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 
En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall 
sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Revision
Vid extra bolagsstämma den 10 november 2011 valdes PwC 
Sverige till revisor för Getupdated, med Ulf Hartell Borgstrand 
som huvudansvarig revisor.

Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstandarder, 
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de 
tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Re-
porting Interpretations Committe (IFRIC) såsom de har god-
känts av EU-kommissionen, vid upprättande av koncernens 
finansiella rapporter. 

Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning och upp-
gick under 2010 till 929 KSEK för koncernen, fördelat på 704 
KSEK för revisionsarvode, 114 KSEK för skattekonsultationer 
och 111 KSEK för övriga konsultationer.

Ersättning och övriga förmåner under 2010 (KSEK)

 Grundlön/arvode Övriga förmåner Pensionskostnad Totalt

Styrelsens ordförande 0 0 0 0

Övriga styrelseledamöter 219 0 0 219

Verkställande direktör* 1 669 18 69 1 756

Andra ledande befattningshavare** 1 645 59 380 2 084

Summa 3 533 77 449 4 059

* Avser tidigare verkställande direktören Paul Yates
**Innefattar även tidigare ledande befattningshavare
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§ 1
Bolagets firma är Getupdated Internet Marketing AB. Bolaget 
är publikt (publ).

§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och 
drifthållning av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 
80 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 
160 000 000 stycken.

§ 6
Styrelsen skall bestå av fyra till åtta ledamöter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall 
utses ett registrerat revisionsbolag eller en eller två revisorer med 
eller utan revisorssuppleanter.

§ 7
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bo-
lagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. 

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig 
hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidi-
gare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma skall hållas 
i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträden till 
bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet 
av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i 
röstetalet.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.	 Öppnande	av	stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut

a. Om fastställelse av resultaträkningen och balans- 
räkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsarvode
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag eller 

revisor och eventuella suppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11
Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 
aktieboken och antecknad i avstämningsregister enligt 4 kap. la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § 
första stycket 6–8 sistnämnda lag, skall anses vara behörig att 
utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551).

Denna bolagsordning antogs av bolagsstämma den 12 maj 2011.

Bolagsordning
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Allmänt
Getupdated Internet Marketing AB, organisationsnummer 
556264-3022, inregistrerades vid Bolagsverket den 5 september 
1985 och registrerades under nuvarande firma den 10 januari 
2008. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksam-
het regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

Immateriella rättigheter
Getupdateds tjänster tillhandahålls med stöd av programvara 
och databaser vilka utgör Bolagets immateriella rättigheter och 
skyddas av upphovsrättslagen. Getupdated har inte kännedom 
om att någon tredje part har gjort eller gör intrång i Bolagets 
immateriella rättigheter. Bolaget har inte heller kännedom om 
att Bolaget har gjort eller gör intrång i annans immateriella rät-
tigheter. Om tredje part gör intrång eller hävdar att Bolagets 
tjänster gör intrång i annans immateriella rättigheter skulle det 
kunna leda till ett utdraget och kostsamt förfarande i domstol 
som kan komma att påverka Bolaget negativt. Det finns inte 
några garantier för att Bolaget lyckas försvara sina rättigheter i 
ett sådant förfarande. 

Väsentliga avtal
Letter of Intent beträffande överlåtelse av rörelse i 
The interactive circuit in Stockholm AB
Getupdated har i november 2011 tecknat en avsiktsförklaring 
om överlåtelse av konsultverksamheten i The interactive circuit 
in Stockholm AB, se vidare sidan 31.

Teckning av aktier i Wooshii Limited 
Getupdated tecknade i januari 2011 aktier i internetvideobola-
get Wooshii Limited, innebärande att Getupdated blev ägare till 
25 procent av aktierna. Bolaget har därtill ingått ett optionsavtal 
genom vilket Getupdated under vissa förutsättningar får rätt att 
förvärva upp till 51 procent av aktierna i Wooshii Limited. Op-
tionsavtalet löper till och med januari 2013. 

Kund- och leverantörsavtal
Styrelsen för Getupdated bedömer att Bolaget inte har några 
enskilda avtal med kund eller leverantör som är av väsentlig be-
tydelse för koncernens verksamhet eller lönsamhet i ett längre 
perspektiv. Styrelsen har inte kännedom om att något avtal av 
betydelse för Bolagets verksamhet skulle vara föremål för upp-
sägning eller omförhandling.

Hyresavtal
Bolaget hyr bland annat lokaler på Lindhagensgatan 126 i 
Stockholm där Bolagets huvudkontor är beläget. Hyresavtalet 
löper till och med den 30 september 2014 med en uppsägnings-
tid om nio månader. 

Tidigare hyrde Bolaget lokaler för sitt huvudkontor på Bra-
hegatan 10 i Stockholm. Bolaget ådrog sig en kostnad om 1,2 
MSEK för att kunna avbryta hyreskontraktet i förtid, varav hälf-
ten erlades i augusti 2011 och resterande belopp ska erläggas i 
november 2011. 

Låneavtal
Getupdated och vissa dotterbolag har avtal med Aros Kapital-
förvaltning AB om belåning av fakturor. Just Search Ltd har av-
tal med Positive Cashflow Finance Limited om köp och försälj-
ning av fordringar.   

Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 
MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag som skulle återbetalas 
senast den 31 mars 2011. Erik Penser Bankaktiebolag har be-
viljat Just Search Ltd förlängning av lånet som nu löper till och 
med den 31 december 2012. Lånet ska amorteras med 7 MSEK 
under 2011 och med 13 MSEK under 2012. Lånet har per den 
4 november 2011 amorterats med 3 MSEK. 

Bolaget har i juni 2011 upptagit lån från Saxon Capital AB 
om 3,5 MSEK som förfaller till betalning den 27 december 2011.

Getupdatedkoncernen hade per den 4 november 2011 lån 
om 2 MSEK och utnyttjade checkräkningskrediter om cirka 6,6 
MSEK hos Danske Bank A/S. Som säkerhet för sina åtaganden 
gentemot Danske Bank A/S har Bolaget pantsatt samtliga aktier 
i Getupdated Sverige AB och 100 av 105 aktier i Just Search Ltd. 
Getupdated har även lämnat företagsinteckningar om samman-
lagt 13 MSEK med bästa rätt till Danske Bank A/S. Lånet om 2 
MSEK ska vara återbetalat i sin helhet senast den 15 december 
2011.

Utöver ovanstående lån har Getupdated i oktober 2011 
ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag avseende brygg-
finansiering om 10 MSEK. Lånet inklusive upplupen ränta 
ska återbetalas i sin helhet när emissionslikviden i förestående 
företrädesemission har inkommit till Bolaget, dock senast den 
31 december 2011.

Försäkringar
Getupdated innehar företagsförsäkring, avbrottsförsäkring, an-
svarsförsäkring inklusive produktansvar i Norden, rättsskydd, 
förmögenhetsbrott och tjänsteresor hos Trygg Hansa. Försäk-
ringen omfattar Bolaget och de svenska dotterbolagen i koncer-
nen. Getupdateds styrelse bedömer att Bolaget har ett väl avpas-
sat försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens art och de 
risker som finns förknippade med den.

Legala frågor och övrig  
information
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Tvister och rättsliga processer
Getupdated har i september 2011 träffat en förlikning med Ka-
rimson Konsulting AB:s konkursbo innebärande att Getupda-
ted ska erlägga ett belopp om 3 MSEK till konkursboet. Belop-
pet ska erläggas i dellikvider om 1 MSEK med slutlikvid senast 
den 31 december 2011, varav per dagen för offentliggörandet av 
detta prospekt har erlagts 1 MSEK.

Getupdated har utöver ovan nämnda tvist inte varit part i 
några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda ärenden eller sådana som emittenten är medveten 
om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som 
nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Getupda-
teds eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående
Getupdated har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått bor-
gensförbindelser till, eller till förmån för några styrelseledamö-
ter, ledande befattningshavare eller revisorer i koncernen.

Nedan redogörs för transaktioner med närstående som före-
kommit under de tre senaste räkenskapsåren (2008–2010) och 
hittills under 2011 fram till dagen för offentliggörandet av detta 
Prospekt.

Inledningsvis kan sägas följande. Flertalet transaktioner har 
gjorts mellan Bolaget och Åke Eriksson, styrelseordförande och 
huvudaktieägare i Bolaget, eller av honom kontrollerade bolag. 
Åke Eriksson har lämnat lån till Bolaget, privat och genom sitt 
helägda bolag Vattenormen AB. Utestående lån till Åke Eriks-
son, privat och genom Vattenormen AB uppgår till 3,1 MSEK. 
Därtill finns upplupna ränteskulder till Åke Eriksson och Vat-
tenormen AB om cirka 0,5 MSEK. Bolaget har även upptagit 
lån från Crystone AB som uppgår till 802 KSEK. Därutöver har 
Crystone AB fordringar på Getupdated uppgående till 3 MSEK 
med anledning av utförda tjänster. Crystone AB har därmed 
sammanlagda fordringar på Getupdated om cirka 3,8 MSEK. 
Crystone AB kontrolleras och ägs indirekt av Åke Eriksson. 

Getupdated avyttrade i december 2008 efter en auktionspro-
cess affärsområdet Webbhosting genom en försäljning av webb-
hotellet Crystone AB till ett bolag ägt av bland annat Åke Eriks-
son (via bolag). Försäljningen innebar ett likviditetstillskott om 
24 MSEK. Vidare var Bolaget berättigat till en tilläggsköpeskil-
ling om 10 MSEK av vilken 8 MSEK har betalats. Bolaget har 
en fordran avseende resterande tilläggsköpeskilling om 2 MSEK 
på Crystone Holding AB. Fordran förfaller till betalning den 31 
december 2012.

Getupdated upptog i december 2008 ett lån om ca 2 MSEK 
från Åke Erikssons bolag Vattenormen AB. Lånet löpte med en 
årlig ränta om 5 procent och har återbetalats i sin helhet genom 
en kvittning i företrädesemissionen 2009. Upplupen ränteskuld 
för detta lån uppgår till 40 KSEK.

Getupdated köper driftstjänster, som till stor del erbjuds 
Getupdateds slutkunder, från Crystone AB på marknadsmässiga 
villkor. För perioden januari–september 2011 uppgick belop-
pet för köp av driftstjänster till 2,5 MSEK. Crystone AB har en 
fordran på Getupdated med anledning av ovan utförda tjänster 
uppgående till 3 MSEK. Under räkenskapsåren 2009 och 2010 
uppgick beloppen för köp av driftstjänster till 3,3 MSEK res-
pektive 3,4 MSEK.

Getupdated upptog i januari 2009 ett lån om 2,1 MSEK 
från Crystone AB. Lånet löpte utan ränta och har återbetalats 
i sin helhet genom en kvittning i företrädesemissionen 2009. 
Getupdated har även upptagit ett lån från Crystone AB om 1,6 
MSEK. Lånet har återbetalats med ett belopp om 798 KSEK. 
Lånet löper utan ränta och ska återbetalas vid anmodan.

Tobias Gerdtmark, som är anställd som koncernredovis-
ningschef i Getupdated, är även på konsultbasis anställd som 
ekonomichef i Crystone AB.

Getupdated har tidigare givit före detta styrelseledamoten  
Johan Lenanders bolag, Lobus AB, i uppdrag att biträda Bolaget 
i samband med en tidigare företrädesemission. Lobus AB erhöll 
för detta uppdrag ett arvode om 500 KSEK.

Efter förvärvet av Just Search Ltd omförhandlade Getupda-
ted villkoren enligt förvärvsavtalet avseende betalning av köpe-
skilling och tilläggsköpeskilling. En överenskommelse träffades 
med säljarna av Just Search Ltd som innebar att en tilläggsköpe-
skilling och tidigare förfallna skulder skulle betalas med cirka 20 
MSEK kontant och cirka 18 MSEK i en kvittningsemission som 
beslutades av extra bolagsstämma i april 2009. 

Getupdated upptog i september 2009 ett lån om 3 MSEK 
från Åke Erikssons bolag Vattenormen AB. Lånet har återbeta-
lats med ett belopp om 1,9 MSEK i maj 2011 genom kvittning 
vid Vattenormen AB:s teckning av nyemitterade aktier i Getup-
dated. Lånet löper med en årlig ränta om 7 procent. Upplupen 
ränteskuld för detta lån uppgår till 391 KSEK. Lånet ska åter-
betalas vid anmodan. 

Getupdated upptog i december 2010 tre lån från Åke Eriks-
son om 400 KSEK, 150 KSEK respektive 300 KSEK. Lånen 
löper med en årlig ränta om 8 procent. Upplupen ränteskuld för 
dessa lån uppgår till sammanlagt 57 KSEK. Lånen ska återbeta-
las vid anmodan.

Getupdated upptog i januari 2011 ytterligare ett lån om 
150 KSEK från Åke Eriksson. Lånet löper med en årlig ränta 
om 8 procent. Upplupen ränteskuld för detta lån uppgår till 10 
KSEK. Lånet ska återbetalas vid anmodan.

Getupdated upptog i augusti 2011 ytterligare två lån om 
500 KSEK vardera från Åke Erikssons bolag Vattenormen AB. 
Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent. Upplupen ränte-
skuld för dessa lån uppgår till 15 KSEK. Lånen ska återbetalas 
vid anmodan.

Åke Eriksson och Paul Yates, styrelseledamot i Bolaget, har 
lämnat personliga borgensåtaganden om 10 MSEK vardera för 
Just Search Ltd:s fullgörande av sina skyldigheter enligt låneavtal 
med Erik Penser Bankaktiebolag (se ovan under ”Låneavtal”).

Bolaget leasar tre tjänstebilar från Åke Eriksson Bil AB på 
marknadsmässiga villkor. Leasingkostnader hittills under 2011 
har uppgått till 168 KSEK. Under 2008, 2009 och 2010 har 
leasingkostnaderna uppgått till 6 KSEK, 201 KSEK respektive 
41 KSEK. Ett av Åke Eriksson ägt bolag har förvärvat en bil av 
Bolaget till marknadsmässigt pris.

Getupdated köper konsulttjänster av Paul Cheetham, sty-
relseledamot i Bolaget, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, på 
marknadsmässiga villkor. Beloppen för köpta konsulttjänster 
har hittills under 2011 uppgått till 1 368 KSEK och under rä-
kenskapsåren 2008, 2009 och 2010 till 450 KSEK, 774 KSEK 
respektive 1 273 KSEK.
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Getupdated köper konsultjänster av Anders Waltner, styrelse-
ledamot i Bolaget, via Advokatfirma DLA Nordic, på marknads-
mässiga villkor. Beloppen för köpta konsulttjänster har hittills 
under 2011 uppgått till 474 KSEK och under räkenskapsåren 
2008, 2009 och 2010 till 2 566 KSEK, 1 622 KSEK respektive 
785 KSEK.

Förutom vad som nämnts ovan har ingen av styrelseledamö-
terna eller de ledande befattningshavarna haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i någon affärstransaktion som är eller var 
ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående räken-
skapsår. Detta gäller även transaktioner under tidigare verksam-
hetsår som i något avseende kvarstår oreglerade. Revisorerna i 
koncernen har inte varit delaktiga i någon affärstransaktion en-
ligt ovan. Samtliga transaktioner med närstående har bedömts 
vara på marknadsmässiga villkor. 

Teckningsförbindelser och garantiavtal
Emissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsför-
bindelser och kompletterande emissionsgaranti.

Styrelseordförande och störste aktieägare Åke Eriksson (pri-
vat och genom bolag) har lämnat skriftlig teckningsförbindelse 
och därmed förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen, 
vilken motsvarar cirka 7,5 MSEK. Teckningsförbindelser har 
även inhämtats från Altraplan Bermuda Limited och Revert 
AB (cirka 534 KSEK) samt från Yggdrasil AB och Erik Penser 
Bankaktiebolag (totalt cirka 832 KSEK). Skriftliga tecknings-
förbindelser uppgår till totalt cirka 8,9 MSEK, vilket motsvarar 
cirka 43 procent av emissionslikviden. Ingen ersättning utgår 
för lämnade teckningsförbindelser. Inga medel är pantsatta eller 
spärrade för detta ändamål.

Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med teck-
ningsgarantier för det fall att emissionen inte tecknas fullt ut 
av tecknare med och/eller utan företrädesrätt. Emissionsgaran-
tierna är utställda av Erik Penser Bankaktiebolag (10 MSEK), 
med adress Box 7405, 103 91 Stockholm och Crystone Hol-
ding AB (cirka 1,6 MSEK), med adress Lindhagensgatan 126, 
112 51 Stockholm. Ersättning till Erik Penser Bankaktiebolag 
för lämnad garanti uppgår till 400 KSEK. Crystone Holding 
AB, som ägs av Getupdateds styrelseordförande och största ak-
tieägare Åke Eriksson, erhåller inte någon ersättning för lämnad 
teckningsgaranti. Garantiavtalen undertecknades den 25 okto-
ber 2011. För emissionsgarantin utställd av Erik Penser Bank-
aktiebolag har bankmedel spärrats till ett belopp om 4 MSEK. 

Dokument tillgängliga för granskning
Följande handlingar kommer under Prospektets giltighetstid att 
finnas tillgängliga på Bolagets webbsida (www.getupdated.se). 
Handlingarna kan även beställas från Bolaget via e-post till: 
ir@getupdated.se.
•	 Bolagsordning	för	Getupdated	Internet	Marketing	AB	(publ)
•	 Koncernräkenskaper	och	revisionsberättelser	för	räkenskaps-

åren 2008–2010
•	 Delårsrapport	för	januari–september	2011
•	 Prospekt	daterat	den	4	april	2011
•	 Föreliggande	Prospekt
•	 Finansinspektionens	beslut	avseende	detta	Prospekt

Information från tredje man
Information från tredje man som återgivits i detta dokument har 
återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga uppgif-
ter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informa-
tionen felaktig eller missvisande.

Övrig information
Utöver vad som framgår av detta avsnitt känner inte Getupdated 
till några osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsent-
lig inverkan på Bolagets affärsutsikter under innevarande år. 
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Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att ak-
tualiseras av förestående nyemission. Sammanfattningen vänder 
sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sam-
manfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfat-
tar inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller 
som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de 
särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdrags-
förbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som 
kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller tecknings-
rätter som anses vara näringsbetingade. Inte heller behandlas 
de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier 
i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma 
också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentfö-
retag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier och teckningsrätter 
rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster i in-
komstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier 
beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättning-
en, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbelop-
pet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och 
sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsme-
toden. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är 
fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster under samma 
år på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom an-
delar i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas 
på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster i 
inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig in-
komstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal fast-
ighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del 
av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår.

Juridiska personer
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 26,3 procent. Beräkning av 
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för 
fysiska personer enligt vad som anges ovan. Avdrag för kapital-
förluster på aktier medges normalt endast mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om 
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. Om aktierna utgör näringsbetingade 
andelar gäller särskilda regler.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
För aktieägare som utnyttjar erhållna teckningsrätter för förvärv 
av nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningsutgiften för 
aktierna utgörs av erlagt pris (teckningskursen). För aktieägare 
som avyttrar erhållna teckningsrätter ska kapitalvinst tas upp till 
beskattning. Teckningsrätter som grundas på innehavet av aktier 
i Bolaget anses anskaffade för noll (0) SEK. Hela försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska således tas 
upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga 
aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvas på annat sätt utgör vederla-
get omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande av inköpta teck-
ningsrätter för förvärv av nya aktier utlöser ingen beskattning. 
Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i detta fall medräknas 
vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning på aktier 
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Preli-
minär skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar 
inte för att eventuell källskatt innehålls.

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget närings-
verksamhet med 26,3 procent. Om aktierna utgör näringsbe-
tingade andelar gäller särskilda regler.

Skattefrågor i Sverige
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Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår 
normalt svensk kupongskatt om 30 procent på utdelning från 
svenska aktiebolag. Denna skattesats är dock i allmänhet redu-
cerad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls 
vid utdelningstillfället av Euroclear, eller för förvaltarregistre-
rade innehav, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt 
innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att beskat-
tas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits 
med för stort belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier 
och andra delägarrätter. Aktieägare kan dock bli föremål för be-
skattning i sin skatterättsliga hemvist. Enligt en särskild regel 
kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli 
föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa värdepap-
per om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen 
sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående ka-
lenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. 
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning.
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Adresser

Getupdated Internet Marketing AB
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm
Tel: 08-410 96 100
Fax: 08-661 70 50
www.getupdated.se

Finansiell rådgivare 
Erik Penser Bankaktiebolag
Biblioteksgatan 9
Box 7405
103 91 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
www.penser.se

Legal rådgivare
Advokatfirma DLA Nordic LB
Kungsgatan 9
Box 7315
103 90 Stockholm
Tel: 08-701 78 00
www.dlanordic.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: 08-402 90 00
www.euroclear.eu






