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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 interactice circuit in Stock-
holm AB, dotterbolag till Getup-
dated

MediaAnalys MediaAnalys Trisodium AB, ti-
digare 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 ak-
tier 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: SE0003909209

ISIN-kod, BTA: SE0003909217 

Finansiell kalender

Årsredovisning 2010 28 april 2011

Delårsrapport  
januari-mars 2011 12 maj 2011

Årsstämma 2011 12 maj 2011

Delårsrapport  
januari-juni 2011 25 augusti 2011

Delårsrapport januari-
september 2011 10 november 2011

Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesrätt Fem (5) innehavda aktier i 
Getupdated berättigar aktieäga-
ren att teckna två (2) nya aktier i 
Getupdated

Teckningsrätter En (1) innehavd aktie berättigar 
aktieägaren till två (2) teck-
ningsrätter. Fem (5) tecknings-
rätter berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie i Getupdated

Teckningskurs 0,60 SEK

Antal nyemitterade  
aktier, högst 25 745 764 st

Företrädesemissionens 
storlek Cirka 15,4 MSEK

Avstämningsdag 11 april 2011

Teckningstid för teckning 
genom betalning 14 april–2 maj 2011

Handel i teckningsrätter 14 april–27 april 2011

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på First North under 
perioden fr o m den 14 april 2011 till dess att nyemissionen 
har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten 
av maj 2011.

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 11 april 2011 
innehar 2 000 aktier i Getupdated erhåller 4 000 tecknings-
rätter som ger rätt att teckna 800 nya aktier (4 000/5) mot 
kontant likvid om 0,60 SEK per aktie, d v s totalt 480 SEK. 
Aktieägaren har efter utnyttjandet av teckningsrätterna och 
inbetald likvid totalt 2 800 aktier i Getupdated.



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.

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 Företrädese-
missionen 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 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 att ter-
mer 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 fakto-
rer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från 
framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinforma-
tion och branschprognoser, däribland information avseende den bedömda stor-
leken 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. Marknads-
statistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nöd-
vändigtvis 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 uppmärksam-
mas läsaren av detta Prospekt särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i 
detta Prospekt är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess 
riktighet. Såvitt Getupdated känner till och kan försäkra genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån 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 företrädesemission till Bolagets aktieägare. Innehav av fem 
(5) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier 
till teckningskursen 0,60 SEK per aktie. Erbjudandet uppgår till 
sammanlagt högst 25 745 764 aktier. Bolaget kommer att till-
föras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas 
uppgå till cirka 2,0 MSEK. För de aktieägare som väljer att inte 
teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppgår utspäd-
ningen till cirka 29 procent. 

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teck-
ningsförbindelser och en teckningsgaranti. Teckningsförbin-
delserna har ställts ut av Bolagets större aktieägare, däribland 
Bolagets styrelseordförande och störste aktieägare Åke Eriksson 
(privat och genom bolag) samt från Bolagets verkställande di-
rektör Paul Yates (privat och genom bolag), och uppgår till cirka 
64 procent av nyemissionens totala belopp. Därutöver har två 
befintliga aktieägare inkommit med teckningsförbindelser att 
över sin pro rata-andel teckna aktier utan stöd av teckningsrätt 
för ytterliggare totalt 2,0 MSEK, vilket ökar det totala antalet 
teckningsförbindelser till cirka 77 procent av nyemissionsbe-
loppet. Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med en 
teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag (utöver 
ovan angivna 64 procent).

Motivet till nyemissionen är att förstärka koncernens likvidi-
tet och finansiella ställning. Då Getupdated i första hand kräver 
medel för att reglera skulder som förföll till betalning under för-
sta kvartalet 2011 erhöll Bolaget en så kallad bryggfinansiering 
om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Bryggfinansie-
ringen är att betrakta som ett förskott på emissionslikviden och 
skulden kommer att regleras i samband med att emissionslikvi-
den in inkommer till Bolaget. Framöver har styrelsen gjort be-

dömningen att Bolagets rörelse kommer att generera ett positivt 
kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fortsättningen driva kon-
cernen framåt med internt genererade medel. 

Getupdated har under inledningen av 2011 förhandlat fram 
förnyade och utvidgade kreditfaciliteter med dess kreditinstitut 
för att stärka Bolagets finansiering. Bland annat har Getupdated, 
genom dotterbolaget Just Search Limited, omförhandlat och 
därmed förlängt löptiden avseende lån om 20 MSEK som enligt 
tidigare avtal förföll till betalning i sin helhet den 31 mars 2011. 
Denna skuld ska enligt det uppdaterade låneavtalet amorteras 
löpande under perioden 30 april 2011 – 31 december 2012. 

Styrelsen bedömer att nyemissionen ger den finansiella styrka 
som krävs för att fortsatt driva en konkurrenskraftig verksam-
het. Styrelsen gör bedömningen att nyemissionen, tillsammans 
med förnyade och utvidgade kreditfaciliteter täcker det aktuella 
kapitalbehovet under de närmaste 12 månaderna.

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 
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 har ett komplett utbud av tjänster 
omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala 
medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering 
och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag 157 anställda i 
Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien. 

Sammanfattning
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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 allt fler försäljningskontor för att 
successivt bygga en närvaro i hela Europa.

Finansiella mål 2011
• Tillväxt inom kärnverksamheten internetmarknadsföring
• Högre lönsamhet för koncernen
• Positivt operativt kassaflöde för koncernen

Tjänster
Getupdateds verksamhet delas för närvarande in i tre primära 
segment: 
• Sverige (som avser bolagen Getupdated Sverige, Circuit1 och 

MediaAnalys2) 
• Storbritannien 
• Övriga länder (Frankrike, Irland och Italien)
1 Namnändrat från Getupdated Internet Solutions
2  Samtliga aktier i MediaAnalys avyttrades i augusti 2010, ingår i jämförelse-

talen för 2009 och 2008

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

Sedan starten 2003 har Just Search utvecklats till Storbritan-
niens ledande företag inom sökmarknadsföring. I november 
2007 förvärvade Getupdated Just Search. Just Searchs huvud-
erbjudande består av tjänster för organisk sökmotoroptimering 
(SEO) och sökordsannonsering (PPC). 

Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien (verk-
samheten i USA som avvecklades i slutet av 2009 ingår i jämfö-
relsetalen för 2009). Verksamheterna i Irland respektive Italien 
etablerades under 2010.
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Finansiell översikt
Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende 
räkenskapsåren 1 januari - 31 december 2008, 1 januari - 31 
december 2009 och 1 januari - 31 december 2010 är Bolagets 
reviderade koncernräkenskaper. Nedanstående sammandrag av 
Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Getupdateds 
reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för räken-
skapsåren 2008-2010, vilka redovisas på sidorna 46-64.

Under fjärde kvartalet 2010 beslutade Getupdated att för-
ändra principen för redovisning av intäkter utanför Sverige. 
Räkenskaperna för perioden 2008-2010 har upprättats och revi-
derats i enlighet med den förändrade principen för redovisning 

av intäkter. För ytterligare information om den förändrade prin-
cipen för redovisning av intäkter, se sidan 28. 

Under 2009 lade Getupdated ned sitt kontor 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. 

För kommentarer avseende den finansiella utvecklingen 
hänvisas till avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utveck-
lingen” på sidan 28-30. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 27.

Siffrorna representerar Getupdated-koncernen

KSEK
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

Nettoomsättning 215 543 242 391 258 072

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

Rörelseresultat –935 –25 785 –122 903

Årets resultat –8 945 –33 669 –137 740

Balansomslutning 357 950 399 505 407 939

Eget kapital 191 015 213 423 180 721

Räntebärande nettoskuld 59 037 55 739 59 035

Sysselsatt kapital 257 577 275 232 248 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 078 –27 509 –19 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 979 –16 979 10 963

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 924 42 098 4 776

Omsättningstillväxt –11% –6% 54%

EBITDA-marginal 1% –9% –22%

Rörelsemarginal 0% –11% –48%

Nettomarginal –4% –14% –53%

Soliditet 53% 53% 44%

Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,26 0,33

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

Avkastning på sysselsatt kapital 0% –10% –40%

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

Medelantal anställda, st 203 273 285

Antal anställda vid årets slut, st 157 225 297

Data per aktie

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

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

Utdelning per aktie, SEK  –     –     –    

Aktiekurs vid årets slut, SEK 1,27 1,50 4,77

Börsvärde vid årets slut, MSEK 81,74 96,55 133,60

P/E-tal, ggr neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal aktier, st (tusental) 64 364 48 324 24 778

Utestående antal aktier, st (tusental) 64 364 64 364 28 009
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Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor
Getupdateds styrelse består av fyra ledamöter: Åke Eriksson 
(ordförande), Paul Yates, Paul Cheetham och Anders Waltner.

Ledande befattningshavare i Getupdated är Paul Yates, verk-
ställande direktör, och Paul Cheetham, finanschef (via konsult-
avtal). Getupdateds revisorer är vid Ernst & Young AB med 
Björn Grundvall som huvudansvarig revisor.

Aktien och handelsplats
Getupdated-aktien handlas sedan den 11 juli 2007 på First 
North, en alternativ marknadsplats som är en del av NASDAQ 
OMX Stockholm. 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 anpas-
sat 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 upp-
gift att övervaka att Bolaget lever upp till First Norths regelverk 
för informationsgivning till marknaden och investerare. Certi-
fied Adviser granskar initialt bolag vars aktier planeras att tas 
upp till handel på First North varefter NASDAQ OMX Stock-
holm i förekommande fall godkänner ansökan om upptagande 
till sådan handel. Nedanstående tabell redovisar en sammanställ-
ning över Getupdateds aktieägare per den 31 december 2010.

Aktieägare per den 31 december 2010

Ägare Antal aktier
Andel kapital 

och röster

Åke Eriksson* 22 077 481 34,3%

Paul Yates* 9 088 919 14,1%

Bäverbäcken Förvaltning AB 4 054 893 6,3%

Erik Penser Bankaktiebolag 2 380 380 3,7%

Erik Penser genom bolag 2 052 669 3,2%

Avanza Pension Försäkring AB 2 051 267 3,2%

Altraplan Bermuda Limited 2 031 776 3,2%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 794 413 2,8%

Revert AB 1 214 100 1,9%

JP Morgan Bank 1 125 568 1,7%

Övriga ägare 16 492 944 25,6%

Totalt 64 364 410 100,0%

*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 att 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.



6 Riskfaktorer

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 Bolagets kunders 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 tjäns-
ter som till exempel intranät, portaler och dokumenthantering. 
Om denna marknad växer långsammare än väntat kan detta vara 
ogynnsamt för Getupdated. Flera faktorer som står utanför Bo-
lagets kontroll skulle kunna hindra den framtida expansionen 
av dessa tjänster. Om ett säkerhetsproblem av något slag, som 
inbegriper internet- eller webbrelaterade transaktioner, upp-
märksammas stort kan det avhålla individer eller företag från att 
till exempel handla på internet, 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 ställ-
ning och resultat.

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

än förväntat, eller negativ tillväxt, kan komma att påverka Bola-
gets 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. 

Getupdated har ett flertal större kunder vars försäljning är 
starkt beroende av den globala konjunkturen. Bolaget är dock 

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 sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse 
för Bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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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.

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 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.

Tekniska risker
Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är färdigut-
vecklade och använda 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 driver teknisk ut-
veckling. 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 ner. 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 in-
dustristandarder och marknadens förändrande behov. Detta kan 
kräva betydande 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 ne-
gativt påverka Getupdateds 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.

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 
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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
Mot bakgrund av den budget som lagts för 2011 och de kassa-
flödesmässiga konsekvenserna därav är det styrelsens bedömning 
att föreliggande nyemission täcker verksamhetens kapitalbehov 
under de närmaste 12 månaderna. Det kan dock inte uteslutas 
att ytterligare kapitalbehov kan uppkomma. Nya förvärvsmöj-
ligheter, negativa resultatavvikelser och ytterligare försämrad 
kapitalmarknad kan vara skäl för detta. Bolagets möjlighet att 
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av för-
säljningsframgångar för Bolagets produkter och tjänster. Det 
finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa 
nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utveck-
lingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadslä-
get 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 kapaci-
tetsbelastningar kan det skada Getupdateds verksamhet, finan-
siella ställning samt påverka resultatet negativt.

Kreditrisk
Koncernens kreditrisk är framför allt knuten till kundfordring-
ar. Bolagets kunder består av små, medelstora och stora företag. 
Kreditrisken mot de större företagen i kundkretsen bedöms som 
låg medan risken mot de mindre företagen är högre. Samtidigt 
bör det noteras att de mindre företagen tenderar att investera 
mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, vilket således be-
tyder att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal per enskild 
mindre kund jämfört med Bolagets större kunder.

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.

Övriga risker
Till övriga risker som bolag i Getupdated-koncernen utsätts för 
hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

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-
nande av aktie ägarna, däribland utnämning och avsättning av 
styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolide-
ring eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Getupdateds 
tillgångar samt andra företagstransaktioner.

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 
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för Getupdated-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och lik-
vid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja 
större poster utan att priset i aktien påverkas negativt för ak-
tieägarna. Getupdated har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal 
med Erik Penser Bankaktiebolag, i syfte att främja en god likvi-
ditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkursen 
i den löpande handeln. 

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 fak-
torer. En aktie som Getupdated kan påverkas av dessa faktorer 
på samma sätt som alla andra aktier, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska 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 ställning, 
aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner. Så 
länge ingen utdelning lämnas, kommer eventuell avkastning på 
investeringen i så fall att genereras genom en höjning i aktiekur-
sen, se vidare i avsnittet ”Aktien, aktiekapital och ägarstruktur, 
Utdelningspolicy” på sidan 35.

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 
regelverk för informationsgivning till marknaden och investe-
rare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till 
handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm godkänner 
ansökan om upptagande till sådan handel.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier är 
inte säkerställda
Totalt uppgår antalet teckningsförbindelser till cirka 64 procent 
av nyemissionens totala belopp. Därutöver har två befintliga ak-
tieägare inkommit med teckningsförbindelser att över sin pro 

rata-andel teckna aktier utan stöd av teckningsrätt för ytterlig-
gare totalt 2,0 MSEK, vilket ökar det totala antalet teckningsför-
bindelser till cirka 77 procent av nyemissionsbeloppet. Inhämta-
de teckningsförbindelser kompletteras med en teckningsgaranti 
utställd av Erik Penser Bankaktiebolag. Teckningsförbindelserna 
är inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några 
av dem som har avgivit teckningsförbindelser inte kan uppfylla 
sina respektive åtaganden. 
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Den 16 mars 2011 beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag från 
den 25 februari 2011, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 
25 745 764 aktier, från 64 364 410 aktier till högst 90 110 174 aktier med företrädesrätt för 
de befintliga aktieägarna. Det innebär att efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet 
att öka med maximalt 14 587 123,411200 SEK från 36 467 808,52800 SEK till högst 
51 054 931,939200 SEK. Innehav av fem (5) aktier medför rätt att teckna två (2) nya ak-
tier. Emissionskursen har fastställts till 0,60 SEK1 per aktie, vilket medför att Bolaget vid en 
fulltecknad emission tillförs högst cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas 
uppgå till cirka 2,0 MSEK. De nya aktierna ska medföra samma rätt som de förutvarande 
aktierna i Bolaget. För de aktieägare som inte väljer att teckna sin pro rata-andel uppgår ut-
spädningen till cirka 29 procent.

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och en tecknings-
garanti. Teckningsförbindelserna har ställts ut av Bolagets större aktieägare, däribland Bolagets 
styrelseordförande och störste aktieägare Åke Eriksson (privat och genom bolag) samt från 
Bolagets verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag), och uppgår till cirka 64 
procent av nyemissionens totala belopp. Därutöver har två befintliga aktieägare inkommit 
med teckningsförbindelser att över sin pro rata-andel teckna aktier utan stöd av tecknings-
rätt för ytterliggare totalt 2,0 MSEK, vilket ökar det totala antalet teckningsförbindelser till 
cirka 77 procent av nyemissionsbeloppet. Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med 
en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag. För ytterligare information om 
lämnade teckningsförbindelser och teckningsgaranti se avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information” på sidorna 41-43 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 4 april 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 kommer att fortsätta under 2011. Vidare har Getupdated 
samordnat dotterbolag samt avyttrat innehavet i MediaAnalys, ett dotterbolag som inte var 
helägt av Bolaget. Under 2011 avser Bolaget att fortsätta fokuseringen på kärnverksamheten 
inom sökmotoroptimering, 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 samt investe-
ringen i Wooshii Limited som levererar videoinnehåll online.

Den 28 februari 2011 offentliggjordes styrelsens beslut att kalla till extra bolagsstämma 
för att besluta om en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare. Motivet till 
nyemissionen är att förstärka koncernens likviditet och finansiella ställning. Då Getupdated i 
första hand kräver medel för att reglera skulder som förföll till betalning under första kvartalet 
2011 erhöll Bolaget en bryggfinansiering om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. 
Bryggfinansieringen är att betrakta som ett förskott på emissionslikviden och skulden ska 
regleras i samband med att emissionslikviden inkommer till Bolaget. 

Motiven för föreliggande nyemission är att anskaffa det egna kapitalet som i följande prio-
ritetsordning behövs för: 
• Betalning av upplupna arbetsgivaravgifter om cirka 8 MSEK från 2009, vilka tidigare bevil-

jats anstånd från Skatteverket
• Betalning av skatter i Storbritannien om 2 MSEK
• Reglering av skulder till Google, en Getupdateds samarbetspartners, om totalt cirka 2 

MSEK
• Återbetalning av lån om cirka 1 MSEK

Betalningen av upplupna arbetsgivaravgifter samt skulder till samarbetspartners har, med 
hjälp av bryggfinansieringen om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag, reglerats under 
det första kvartalet 2010.

Framöver har styrelsen gjort bedömningen att Bolagets rörelse kommer att generera ett 
positivt kassaflöde av tillräcklig storlek för att i fortsättningen driva koncernen framåt med 
internt genererade medel. 

Getupdated har under inledningen av 2011 förhandlat fram förnyade och utvidgade 
kreditfaciliteter med dess kreditinstitut för att stärka Bolagets finansiering. Bland annat har 
Getupdated, genom dotterbolaget Just Search Limited, omförhandlat och därmed förlängt 
löptiden avseende lån om 20 MSEK som enligt tidigare avtal förföll till betalning i sin helhet 
den 31 mars 2011. Denna skuld ska enligt det uppdaterade låneavtalet amorteras löpande 
under perioden 30 april 2011 – 31 december 2012.

Styrelsen bedömer att nyemissionen ger den finansiella styrka som krävs för att fortsatt dri-
va en konkurrenskraftig verksamhet samt att nyemissionen, tillsammans med förnyade och ut-
vidgade kreditfaciliteter täcker det aktuella kapitalbehovet under de närmaste 12 månaderna.

Stockholm den 4 april 2011

Styrelsen för Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bakgrund och motiv
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Mitt första år som koncernchef kan utan överdrift sägas ha varit 
fyllt av utmaningar. I mina första uttalanden till marknaden ar-
gumenterade jag för att det som stod högst på vår agenda var att 
säkra finansiell stabilitet och öka den operativa effektiviteten. Det 
är på detta vi har koncentrerat våra ansträngningar under året.

När det gäller den finansiella stabiliteten hade det varit en 
enkel utväg att vid en tidigare tidpunkt föreslå en nyemission 
för att lösa koncernens ansträngda likviditet. Styrelsen ville dock 
inte begära in nytt kapital från aktieägarna utan att först ha lagt 
den operativa grund som koncernen behöver.

Vi har arbetat hårt för att förbättra verksamhetens operativa 
effektivitet. Vi har löpande sett över kostnaderna i hela koncer-
nen och sedan effektiviserat där vi har kunnat. Bland annat upp-
gick kostnadsminskningarna i den svenska verksamheten till 22 
MSEK under 2010. I den brittiska verksamheten koncentrerade 
vi oss också på att förbättra den operativa effektiviteten, vilket 
tillfälligt bromsade försäljningen samtidigt som lönsamheten 
förbättrades under andra halvåret. Slutligen har vi samordnat 
dotterbolag och sålt MediaAnalys, ett dotterbolag som inte var 
helägt av oss.

Jag bedömer nu att vi har lagt en god grund för verksamhe-
ten i hela koncernen. Koncernen har fortsatt koncentrationen 
på kärnaffären samtidigt som vi vuxit inom segmentet ”Övrigt”. 
Efter att ha startat verksamheter i Italien och Irland samt om-
positionerat Just Search i Frankrike är vi nu en betydande aktör 
på den europeiska och nordiska marknaden inom internetmark-
nadsföring.

I slutet av 2010 beslutade vi att investera i Wooshii, ett före-
tag som levererar videoinnehåll online. Affären, som slutfördes 
under början av 2011, var ett viktigt steg som jag hoppas visar 
att trots att 2010 i första hand var ett år inriktat på konsolide-
ring och strukturarbete så höll vi ögonen på nya innovativa idéer 
på vår marknad och kunde agera snabbt.

Jag har argumenterat för att 2010 skulle innebära avsevärt 
förbättrad finansiell utveckling. Styrelsens prognostiserade att 
vi skulle uppnå god tillväxt och lönsamhet i vår kärnaffär. Vi 
förutspådde också positivt kassaflöde. Kassaflödet från rörelsen 
i fjärde kvartalet 2010 var positivt och jag är övertygad om att 
kassaflödet kommer att fortsätta att förbättras 2011.

Vi beslutade att ändra en redovisningsprincip under fjärde 
kvartalet 2010 för länderna utanför Sverige. Leveransen av 
SEO-tjänsten är idag utspridd över kontraktstiden snarare än 
koncentrerad till kontraktstidens början varför även intäkten 
bör fördelas jämnare över kontraktstiden. Detta motsvarar 
bättre hur kostnaden för att leverera tjänsten fördelar sig över 
perioden, vilket gör att lönsamheten är mer stabil över tiden. 
Denna lönsamhet följer i sin tur kassaflödet bättre. När beslutet 
var fattat var det naturligt att genomföra det redan under vårt 
nyligen avslutade konsolideringsår.

Mot bakgrund av vad jag beskrivit ovan känns tiden mogen att 
stärka koncernens finansiella stabilitet. Därför föreslog styrelsen 
en extra bolagsstämma att besluta om genomförandet av en re-
lativt begränsad, genom teckningsförbindelser och teckningsga-
ranti, fullt ut garanterad företrädesemission. Jag och vår styrelse-
ordförande har förbundit oss att teckna våra respektive andelar 
av emissionen. Dessutom har vi redan förhandlat fram förnyade 
och utvidgade kreditfaciliteter med våra banker, vilket bidrar till 
att säkra koncernens finansiering. 

Sammanfattningsvis var 2010 ett bra år då koncernens finan-
siella stabilitet förstärktes samtidigt som den operativa effektivi-
teten tog stora framsteg. Det är mot den bakgrunden vi under 
2011 kan vänta oss att högre lönsamhet och positivt operativt 
kassaflöde för koncernen. Målsättningen är även fortsättningsvis 
att etablera Getupdated som en internationell ledare inom det 
innovativa och expansiva området internetmarknadsföring och 
sökoptimering.

Stockholm den 4 april 2011

Paul Yates
Verkställande Direktör

VD har ordet
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 11 april 2011 är registre-
rad 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 uppgår till 0,60 SEK per aktie. Courtage utgår 
ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen 
är den 11 april 2011. Sista dag för handel med Getupdateds 
aktier med rätt att delta i nyemissionen är den 6 april 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 14 april – 27 april 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 fond-
kommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska 
ske genom kontant betalning under perioden 14 april – 2 maj 
2011. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga 
efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt eventuella 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från 
respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna mås-
te dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 
maj 2011 eller säljas senast den 27 april 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 underrät-
tas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av 
teckningsrätter 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 aktieä-
garen 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-
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struktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den 
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 2 maj 2011. Endast en anmälningssedel per person eller 
firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofull-
ständig 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

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 14 april–2 maj 
2011. Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av tecknings-
rätter 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 Pen-
ser Bankaktiebolag via telefon eller e-post, eller laddas ned från 
hemsidan. 

Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhan-
da senast kl 17.00 den 2 maj 2011. Endast en anmälningssedel 
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 anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked 
om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräknings-
nota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna 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: SE55 5000 0000 0556 5104 9282
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 14 april 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat 
nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 
2011.

Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har re-
gistrerats 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 slutet av maj 
2011.

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 tilll 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 och 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 uppkopplade 
på internet. 

Sverige är ett av de länder i världen där flest internetanvändare 
har tillgång till bredbandsuppkoppling. Enligt .SE (The Internet 
Infrastructure Foundation) uppgick andelen internetanvändare 
med bredbandsuppkoppling till 97 procent, vilket kan jämföras 
med 80 procent för USA (se Bild 2 på nästa sida). Under de se-
naste åren har svenska internetanvändare successivt ökat genom-
snittstiden som de spenderar på internet. Under 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 intressegrup-
per med större precision vilket driver denna kundgrupp att öka 
användandet 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 beteende 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)
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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, 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 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
• Högre lönsamhet för koncernen
• Positivt operativt kassaflöde för koncernen

Framtidsutsikter
Under 2010 förstärktes koncernens finansiella stabilitet samti-
digt som den operativa effektiviteten gjorde stora framsteg. Mot 
den bakgrunden förväntar Bolaget tillväxt inom kärnverksam-
heten internetmarknadsföring samt högre lönsamhet och posi-
tivt operativt kassaflöde för koncernen under 2011. 

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 cirka 86 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

Under 2010 har arbetet inletts med att etablera en ny affärsorganisation 
som ligger till grund för Getupdateds fortsatta expansion i Europa.

Beskrivning av Getupdated
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Historik

1985 Getupdated registreras.

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

1999 Eastpoint bildas.

2001 Getupdateds webbevakningssystem Informant lanseras.

2002
 

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

2004/2005 Eastpoint förvärvar aktiemajoriteten i Crystone och inkråmet i Invit-Net.

2005 Eastpoint förvärvar DK Network och Azalea WebDesign.

2006
 

Crystone förvärvar Scandic Hosting Group med det helägda norska dotterbolaget Scandic  
Hosting Group AS (namnändrat till Crystone Norge AS).

2006 Crystone förvärvar Enterweb AS.

2006
 

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

2006 Förvärv av Addmind IT-Solutions.

2006 Avyttring av omvärldsbevakningsverksamheten och 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 OMX First North.

2007 Bolaget byter namn till Getupdated.

2007 Förvärv av Just Search Limited. 

2008
 

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

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

2009 Konsultverksamheten BIS avyttras.

2009 
 

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

2009 Det amerikanska kontoret läggs ner. 

2009 Getupdated flyttar från OMX First North till OMX First North Premier. 

2009
 

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, februari Den franska verksamheten organiseras efter Just Searchs tjänsteutbud och varumärke.

2010, mars Etablering i Irland.

2010, augusti Samtliga aktier i MediaAnalys avyttras. 

2010, september Etablering i Italien.

2010, november Getupdated flyttar från OMX First North Premier till OMX First North.

2010/2011 Förvärv av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii slutförs.
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Getupdateds verksamhet delas in i tre primära segment: 
• Sverige (som avser bolagen Getupdated Sverige och Circuit1) 
• 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. Circuit är idag Sveriges le-
dande leverantör av communities. 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. 

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 160 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. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing 
AB är listat på NASDAQ OMX First North.

1 Namnändrat från Getupdated Internet Solutions
2  Samtliga aktier i MediaAnalys avyttrades i augusti 2010, ingår i jämförelsetalen för 

2009 och 2008



Verksamhetsbeskrivning 21

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-
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. 

MediaAnalys
MediaAnalys var dotterbolag till Getupdated fram till augusti 
2010 då hela innehavet avyttrades. MediaAnalys ingår i kon-
cernens 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.

Sedan starten 2003 har Just Search utvecklats till Storbritan-
niens ledande företag inom sökmarknadsföring. I november 
2007 förvärvade Getupdated Just Search. Just Searchs huvud-
erbjudande består av tjänster för organisk sökmotoroptimering 
(SEO) och sökordsannonsering (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 Eu-
ropa.
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 Limited,  
Just Search Italia S.R.L.

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.

1 Etablerades i mars 2010
2 Etablerades i september 2010
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Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien (verksam-
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 för-

säljning och förbättrar 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 webb-

platsen
• Uppnås direkt exponering
• Blir resultaten direkt mätbara

Genom sponsring av sökord, länkar och annonstexter kan 
webbplatsen betala för att synas när någon söker på ett bestämt 
ord via någon av de större sökmotorerna. Därmed erhåller 
webbplatsen besökare som redan är intresserade av dess produk-
ter 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 digitala och tryckta sökmedier samt att skapa kampanjer i so-
ciala medier på internet. För att klara uppdraget krävs att medie-
planerarna 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.
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Getupdateds strategigrupp arbetar för att uppnå kundernas allra 
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 vik-
tigaste utmaningarna med kreativ och kommunikativ utveck-
ling av de affärsdrivande kampanjerna och de webblösningar 
som verkligen driver fram resultat

• Webbanalys och optimering, som säkerställer att Getupdated 
alltid har rätt underlag för att vidareutveckla kundernas kom-
munikation

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 in-

dexera texter
• Skriva målgruppsanpassat
• Ta hänsyn till konverteringsperspektivet

Texterna måste anpassas för att hela tiden hjälpa besöka-
ren att komma vidare i konverteringsprocessen. För att arbeta 
kvalitetsmedvetet och fokuserat med redaktionellt innehåll på 
en webbplats krävs det 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
• En grafisk formgivning som är både inbjudande och funktio-

nell

Getupdated implementerar den tekniska plattformen som 
ska stödja konverteringsprocessen, vilket kan vara ett publice-
ringsverktyg för att hantera informationen på webbplatsen, e-
handelssystemet 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 mark-

nadsundersökning
• Kan användas för att snabbt och enkelt nå ut till en bred pu-

blik

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 webbpubli-
ceringsverktyg, kan kunden snabbt och enkelt publicera och 
underhålla sin webbplats. Kunden slipper tänka på tekniken 
och kan istället fokusera på innehållet och upplevelsen för be-
sökarna. 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.



Getupdated Internet
Marketing AB (publ)

Just Search
Limited

Just Search
Ireland Limited

Wooshi
Limited (25%)

Just Search
Italia S.R.L.

Getupdated
Sverige AB

Just Search
Holdings Limited

S.A.R.L.
Just Search

The interactive
circuit in

Stockholm AB

SARL Just Search,
Frankrike filial

Cross
Communication

Improve AB

Ryce
Holding AB Optiwords AB

Getupdated 
Personal AB

Cross
Communication

Holding AB

Getupdateds koncernstruktur per den 8 mars 2011

24 Verksamhetsbeskrivning

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 
8 mars 2011.
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26 Finansiell utveckling i sammandrag

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende 
räkenskapsåren 1 januari - 31 december 2008, 1 januari - 31 
december 2009 och 1 januari - 31 december 2010 är Bolagets 
reviderade koncernräkenskaper, vilka har upprättats i enlighet 
med IFRS och RFR1 för samtliga år. Nedanstående samman-
drag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Getup-
dateds reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för 
räkenskapsåren 2008-2010, vilka redovisas på sidorna 46-64.

Under fjärde kvartalet 2010 beslutade Getupdated att för-
ändra principen för redovisning av intäkter utanför Sverige. 
Räkenskaperna för perioden 2008-2010 på sidorna 52-70 har 
upprättats och reviderats i enlighet med den förändrade princi-

pen för redovisning av intäkter. För ytterligare information om 
den förändrade principen för redovisning av intäkter, se sidan 28 
samt not 2 på sidorna 51-54.

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.

För kommentarer avseende den finansiella utvecklingen, se 
sektionen ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på si-
dorna 28-30.

Finansiell utveckling i sammandrag

Siffrorna representerar Getupdated-koncernen

KSEK
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

Nettoomsättning 215 543 242 391 258 072
Summa rörelsens intäkter 232 865 247 504 258 789
Övriga externa kostnader –116 947 –118 447 –154 275
Personalkostnader –97 953 –127 676 –133 980
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 3 173 –22 779 –57 756
Rörelseresultat –935 –25 785 –122 903
Årets resultat –8 945 –33 669 –137 740

Balansomslutning 357 950 399 505 407 939
Eget kapital 191 015 213 423 180 721
Räntebärande nettoskuld 59 037 55 739 59 035
Sysselsatt kapital 257 577 275 232 248 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 078 –27 509 –19 832
Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 979 –16 979 10 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 924 42 098 4 776

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

Soliditet 53% 53% 44%
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,26 0,33
Avkastning på eget kapital –4% –17% –62%
Avkastning på sysselsatt kapital 0% –10% –40%
Avkastning på totalt kapital 0% –6% –28%

Medelantal anställda, st 203 273 285
Antal anställda vid årets slut, st 157 225 297

Data per aktie

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

Aktiekurs vid årets slut, SEK 1,27 1,50 4,77
Börsvärde vid årets slut, MSEK 81,74 96,55 133,60
P/E-tal, ggr neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal aktier, st (tusental) 64 364 48 324 24 778
Utestående antal aktier, st (tusental) 64 364 64 364 28 009
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Nyckeltalsdefinitioner
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder 
plus uppskjutna skatteskulder.

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.

Räntebärande nettoskuld
Finansiella (räntebärande) skulder minus likvida medel och an-
dra finansiella tillgångar.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet vid årets slut i procent av ba-
lansomslutningen vid årets 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 sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapi-
tal har beräknats som genomsnittet av ingående sysselsatt kapital 
och utgående sysselsatt 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, SEK
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare divi-
derat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Medelantal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda under perioden.

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie.
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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 för-
ändrade principen för redovisning av intäkter. Förändringen 
av redovisningsprincipen har påverkat resultatet efter skatt för 
helåren 2008, 2009 och 2010 med -23,5 MSEK, 1,9 MSEK 
respektive 2,8 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 – 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 
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 
utgjordes 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 medel om 7,5 (7,7) MSEK. Minskningen av omsätt-
ningstillgångarna är mestadels hänförlig till försäljningen av 
MediaAnalys under 2010 samt minskning av kundfordringar. 
Per den 31 december 2010 var kundfordringar om 46 MSEK 
belånade.

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen
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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 
kreditinstitut om 13,2 (29,3) MSEK och uppskjuten skatt om 
0,3 (0,3) MSEK. Av de långfristiga skulderna var 13,2 MSEK 
räntebärande, jämfört med 29,3 MSEK per den 31 december 
2009. Minskningen av de långfristiga skulderna under 2010 
är till största delen hänförlig till de amorteringar som Bolaget 
genomfört under året av sin räntebärande finansiering av histo-
riska 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.

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

Av de räntebärande skulderna förfaller 53,4 MSEK till betal-
ning inom ett år och 13,2 MSEK förfaller till betalning inom 
två till fem år. 

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.

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.

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. 
Reduktionen i nettoomsättning beror främst på en nedgång i 
konsultverksamheten och en bred nedgång i efterfrågan på med-
iemarknaden 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, 
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.
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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 fi-
nansiella skulder om 9,7 (49,7) MSEK samt övriga skulder om 
25,5 (12,9) MSEK. Minskning av övriga kortfristiga finansiella 
skulder är hänförligt till erlagda tilläggsköpeskillingar för förvär-
vade bolag. Dessutom kvittades vissa finansiella skulder i sam-
band med nyemissionen under 2009.
Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 december 
2009 till 55,7 MSEK jämfört med 59,0 MSEK per den 31 de-
cember 2008. 

Av de räntebärande skulderna förfaller 32,5 MSEK till betal-
ning inom ett år och 29,3 MSEK förfaller till betalning inom 
två till fem år. 

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.

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.
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Finansiell ställning och kapitalstruktur
Getupdateds eget kapital uppgick per 31 januari 2011 till 188 
MSEK. Bolaget hade vid samma tidpunkt kortfristiga räntebä-
rande skulder om 48 MSEK. De långfristiga räntebärande skul-
derna per samma datum uppgick till 13 MSEK. 

Tabellen till höger illustrerar eget kapital och skuldsättning i 
Getupdated-koncernen per den 31 januari 2011. Med kortfris-
tiga räntebärande skulder avses skulder som förfaller inom ett år. 
Säkerhet för kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs 
av företagsinteckningar och pantsatta dotterbolagsaktier.

Getupdateds nettoskuldsättning (omfattande räntebärande 
skulder) uppgick per 31 januari 2011 till 61 MSEK, varav lik-
vida tillgångar representerade 0,4 MSEK. Därutöver uppgick 
de kortfristiga och långfristiga räntebärande skulderna till 48,0 
MSEK respektive 13,4 MSEK. Därmed var moderbolagets kre-
ditramar fullt utnyttjade och likviditeten ansträngd per den 31 
januari 2011.

Bolagets soliditet uppgick per den 31 januari 2011 till 55 
procent baserat på ett eget kapital om 188,5 MSEK och en ba-
lansomslutning om 344,0 MSEK. I tabellen till höger redovisas 
Bolagets nettoskuldsättning per 31 januari 2011.

Rörelsekapital
Getupdated förfogar i dagsläget inte över befintligt rörelseka-
pital för att täcka Bolagets aktuella behov under de kommande 
tolv månaderna. Reglering av utestående skulder, däribland 
skatteskulden avseende arbetsgivaravgifter från 2009 (vilken ti-
digare beviljats anstånd från Skatteverket), kräver att ytterligare 
rörelsekapital tillförs omgående. Bolaget har reglerat de skulder 
som förföll under första kvartalet 2011 med hjälp av bryggfinan-
siering från Erik Penser Bankaktiebolag. Bryggfinansieringen är 
att betrakta som ett förskott på emissionslikviden och skulden 
ska regleras i samband med att emissionslikviden inkommer till 
Bolaget. Det sammanlagda aktuella behovet av rörelsekapital 
under de närmaste tolv månaderna, under förutsättning att Bo-
laget följer den plan som utarbetats för 2011, bedöms uppgå till 
cirka 13 MSEK, vilket motsvarar emissionslikviden efter beräk-
nade emissionskostnader. 

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgaranti 
avseende hela Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen 
genomförs i sin helhet enligt plan gör styrelsen bedömningen att 
Bolagets rörelsekapital kommer vara tillräckligt för att tillgodose 
kapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden. Om 
Företrädesemissionen inte genomförs kan det innebära att Bola-
get inte klarar av att fullfölja åtaganden mot kreditinstitut, vilket 
kan innebära att Bolaget tvingas dra ner på verksamheten genom 
att säga upp personal, avbryta satsningar på att etablera Bolaget 
på nya marknader eller på annat sätt minska Bolagets kostnader.

Eget kapital, skulder och annan  
finansiell information

Eget kapital och skuldsättning, MSEK 2011-01-31

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen 0,0

Mot säkerhet1 48,0

Blancokrediter 0,0

Summa kortfristiga räntebärande skulder 48,0

Långfristiga räntebärande skulder (ex. kortfristig del 
av långfristiga skulder)

Mot borgen 0,0

Mot säkerhet1 13,4

Blancokrediter 0,0

Summa långfristiga räntebärande skulder 13,4

Eget kapital

Aktiekapital 36,5

Övrigt tillskjutet kapital 348,0

Reserver -28,6

Balanserat resultat -167,4

Minoritetsintresse 0,0

Summa eget kapital 188,5

Nettoskuldsättning, MSEK 2011-01-31

A. Kassa och bank 0,0

B. Likvida medel 0,4

C. Lätt realiserbara värdepapper 0,0

D. Summa likviditet (A+B+C) 0,4

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 0,0

F. Kortfristiga finansiella skulder 32,6

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 15,3

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder 0,0

I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 48,0

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 47,6

K. Långfristiga finansiella skulder 13,4

L. Finansiell leasing 0,0

M. Andra långfristiga räntebärande skulder 0,0

N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M) 13,4

O. Nettoskuldsättning (J+N) 61,0

1 Säkerhet för kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs av företagsinteck-
ningar och pantsatta dotterbolagsaktier.
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Bryggfinansiering
Getupdated har den 28 februari 2011 ingått avtal med Erik Pen-
ser Bankaktiebolag avseende en bryggfinansiering om 10 MSEK 
för att erhålla tillfällig finansiering av utestående skulder som 
förföll till betalning under första kvartalet 2011. Bryggfinan-
sieringen är att betrakta som ett förskott på emissionslikviden 
och lånet, inklusive upplupen ränta, ska återbetalas i sin helhet 
när emissionslikviden inkommit till Bolaget, dock senast den 
30 juni 2011.

Investeringar
För en beskrivning av Getupdateds huvudsakliga investeringar, 
se avsnitten ”Investeringar” i sektionen ”Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen” på sidorna 28-30.

I slutet av 2010 beslutade Getupdated att investera i 25 pro-
cent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii Limited. Bola-
get har en option på att förvärva upp till 51 procent av aktierna. 
Affären avseende den första ägarandelen om 25 procent slutför-
des i början av 2011.

Den långsiktiga planen är att Getupdated förvärvar Wooshii 
Limited fullt ut för att sedan integreras i Getupdated-koncer-
nen. Den inledande transaktionen baseras på att Getupdated 
tillhandahåller marknadsföringstjänster. Förvärvet fullföljs för-
utsatt att Wooshii Limited uppnår vissa finansiella mål och då 
till en förutbestämd värdering.

Utöver slutförandet av investeringen i Wooshii Limited har 
Getupdated inte gjort några större investeringar under perioden 
31 december 2011 fram till datumet för Prospektet 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 Bolaget 
har sin verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland 
och Italien. Därmed erhåller Bolaget intäkter och det uppkom-
mer rörelsekostnader i flera valutor. Tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader i utländsk valuta ger upphov till valutaexpone-
ringar. En försvagning av den svenska kronan mot andra valutor 
ökar tillgångar, skulder, intäkter och resultat, medan en förstärk-
ning av den svenska kronan mot andra valutor minskar dessa 
poster. I takt med att Just Search får en allt större tyngd i verk-
samheten blir Bolaget mer utsatt för växelkursförändringar mel-
lan SEK och GBP. Genom de franska, irländska och italienska 
verksamheterna är Bolaget också i viss utsträckning exponerad 
mot växelkursförändringar i EUR.

Placeringspolicy
Bolaget genomför kortfristiga placeringar i enlighet med Bola-
gets finanspolicy. Enligt finanspolicyn definieras likviditet som 
de likvida medel som behövs för att klara Bolagets kommersiella 
åtaganden. All annan likviditet definieras som överskottslikvi-
ditet.

Tendenser
Getupdated bedömer att Bolagets verksamhet stabiliseras och 
utvecklas enligt plan. Under 2010 har Bolaget fokuserat på att 
säkra den finansiella stabiliteten och öka den operativa effekti-
viteten. Bolaget bedömer att kostnadsmassan framgent kommer 
att vara stabil då en stor andel av kostnaderna är relativt fasta 
och förutbestämda.

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 intäkts-
för endast omkring 30 procent av SEO-tjänsterna initialt och 
70 procent över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärs-
modellen ändrats och därför intäktsförs fortsatt 80 procent av 
SEO-tjänsterna initialt och 20 procent över kontraktsperioden. 
Getupdated bedömer att tendensen avseende leverans av en 
större andel av SEO-tjänster under kontraktstiden i framtiden 
även kan komma att innefatta Sverige, vilket då skulle kunna 
innebära att Bolaget kan komma att utvärdera de nuvarande 
principerna för intäktsredovining av den svenska verksamheten.

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. 

Övrig information
Sedan Getupdateds bokslutskommuniké för perioden januari-
december 2011 offentliggjordes den 28 februari 2011 har Bola-
get, genom dotterbolaget Just Search Limited omförhandlat och 
därmed förlängt löptiden avseende lån om 20 MSEK som enligt 
tidigare avtal förföll till betalning i sin helhet den 31 mars 2011. 
Denna skuld ska enligt det uppdaterade låneavtalet amorteras 
löpande under perioden 30 april 2011 – 31 december 2012. 

Därutöver har inga ytterligare väsentliga förändringar inträf-
fat avseende Getupdateds finansiella ställning sedan offentliggö-
randet av bokslutskommunikén för perioden januari-december 
2010.

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.
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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 styrs dels av Bola-
gets bolagsordning som framgår av sidan 40 i Prospektet samt 
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.

Getupdated-aktien är inte föremål för bestämmelser om inlö-
sen eller konvertering. Vidare är aktien inte, och har heller inte 
varit, föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekom-
mit offentliga uppköpserbjudanden ifråga om emittentens ak-
tier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Enligt Getupdateds bolagsordning, fastställd av årsstämman 
den 14 maj 2009, 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. Alla aktier har 
samma rätt till vinst och överskott vid likvidation samt berätti-
gar till en röst vid Getupdateds bolagsstämma. Samtliga aktier 
är fritt överlåtbara. 

Per den 1 april 2011 hade Getupdated 64 364 410 aktier 
utestående, motsvarande ett aktiekapital om cirka 36 467 809 
SEK. Vid fullteckning av den förestående nyemissionen kom-
mer Bolagets aktiekapital att uppgå till cirka 51 054 932 SEK, 
fördelat på 90 110 174 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 
0,567 SEK, se följande sida för ”Aktiekapitalets förändring”.

De nyemitterade aktierna förväntas bli föremål för handel efter 
att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket förväntas 
ske i slutet av maj 2011.

Ägarstruktur
Getupdated hade cirka 2 188 aktieägare per den 31 december 
2010. I tabellen nedan framgår Bolagets största aktieägare per 
den 31 december 2010.

Aktieägare per den 31 december 2010

Ägare Antal aktier
Andel kapital 

och röster

Åke Eriksson* 22 077 481 34,3%

Paul Yates* 9 088 919 14,1%

Bäverbäcken Förvaltning AB 4 054 893 6,3%

Erik Penser Bankaktiebolag 2 380 380 3,7%

Erik Penser genom bolag 2 052 669 3,2%

Avanza Pension Försäkring AB 2 051 267 3,2%

Altraplan Bermuda Limited 2 031 776 3,2%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 794 413 2,8%

Revert AB 1 214 100 1,9%

JP Morgan Bank 1 125 568 1,7%

Övriga ägare 16 492 944 25,6%

Totalt 64 364 410 100,0%

*Privat och via bolag

Utestående teckningsoptioner
Årsstämman i maj 2008 beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag att inrätta ett optionsbaserat incitamentsprogram för 
styrelse och personal omfattande maximalt 2 000 000 teck-
ningsoptioner. Av dessa återstår 609 500 teckningsoptioner 
då resterande teckningsoptioner är makulerade. Teckningsop-
tionerna prissattes enligt vedertagna principer på svensk aktie-

Utestående optioner

Beslutsdatum Antal optioner
Berättigande  

till antal aktier
Ökning av  

aktiekapital Lösenperiod Lösenkurs, SEK

2008-05-06 609 500 609 500 345 332,60 14 februari 2011 - 13 maj 2011 19,10

2008-11-12 1 500 000 1 500 000 849 875,15 14 augusti 2011 - 13 november 2011* 5,80

2008-11-12 250 000 250 000 141 656,55 14 augusti 2011 - 13 november 2011** 5,80

2009-05-14 400 000 400 000 226 633,37 12 april 2012 - 13 maj 2012*** 2,97

*  Under perioden från och med den 1 december 2008 till och med den 13 augusti 2011 kan teckning ske inom en tvåveckorsperiod från och med dagen 
efter offentliggörandet av respektive kvartalsrapport.

** Utnyttjande av dessa teckningsoptioner förutsätter att föregående verkställande direktör är anställd i Bolaget, vilket inte är fallet.

***  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 0,00567

2007 Apportemission 1 511 379 1 176 116 363 8 564 6 664 184 0,00567

2007 Nyemission, kvittning 70 000 000 1 246 116 363 396 638 7 060 822 0,00567

2007 Apportemission 46 875 030 1 292 991 393 265 606 7 326 428 0,00567

2007 Apportemission 28 153 800 1 321 145 193 159 527 7 485 955 0,00567

2007 Nyemission 15 883 488 1 337 028 681 90 000 7 575 955 0,00567

2007 Apportemission 4 984 000 1 342 012 681 28 240 7 604 195 0,00567

2007 Apportemission 5 604 900 1 347 617 581 31 759 7 635 954 0,00567

2007 Nyemission 300 119 874 1 647 737 455 1 700 558 9 336 512 0,00567

2007 Nyemission, korrigering 49 1 647 737 504 9 336 512 0,00567

2007 Nyemission 35 383 296 1 683 120 800 200 491 9 537 003 0,00567

2007 Sammanläggning 1:100 –1 666 289 592 16 831 208 9 537 003 0,56663

2007 Nyemission, kvittning 169 082 17 000 290 95 806 9 632 809 0,56663

2007 Apportemission 3 474 17 003 764 1 969 9 634 778 0,56663

2007 Apportemission 1 090 307 18 094 071 617 796 10 252 574 0,56663

2007 Apportemission 340 236 18 434 307 192 787 10 445 361 0,56663

2007 Apportemission 588 242 19 022 549 333 313 10 778 674 0,56663

2007 Apportemission 13 048 19 035 597 7 394 10 786 068 0,56663

2007 Apportemission 1 132 759 20 168 356 641 851 11 427 919 0,56663

2008 Nyemission, kvittning 175 000 20 343 356 99 160 11 527 078 0,56663

2008 Nyemission, kvittning 6 781 118 27 124 475 3 842 359 15 369 437 0,56663

2008 Kvittningsemission 354 889 27 479 364 201 089 15 570 527 0,56663

2008 Kvittningsemission 146 713 27 626 077 83 131 15 653 658 0,56663

2008 Kvittningsemission 383 141 28 009 217 215 945 15 869 603 0,56659

2009 Nyemission, kvittning 28 009 217 56 018 434 15 869 603 31 739 206 0,56659

2009 Kvittningsemission 8 345 976 64 364 410 4 728 603 36 467 809 0,56658

2011 Förestående nyemission 25 745 764 90 110 174 14 587 123 51 054 932 0,56658

Aktiekapitalets förändring

marknad. Lösenkursen fastställdes till 19,10 SEK (omräknat 
efter företrädesemissionen 2009). Nyteckning av aktier kan ske 
med stöd av teckningsoptioner från och med den 14 februari 
2011 till och med den 13 maj 2011. Vidare har teckning kunnat 
ske i anslutning till att Bolaget offentliggör kvartalsrapporter, 
under en period om två veckor från och med dagen efter det 
att respektive kvartalsrapport offentliggjorts, under perioden 1 
juni 2008 till och med den 13 februari 2011. Per datumet för 
Prospektets godkännande har ingen teckning skett inom det op-
tionsbaserade incitamentsprogrammet av styrelse eller personal.

Den extra bolagsstämman den 12 november 2008 beslutade 
att inrätta ett teckningsoptionsprogram riktat till Bolagets dåva-
rande VD och finanschef. Sammantaget emitterades 1 500 000 
teckningsoptioner med en löptid om 3 år med rätt för dåvarande 
VD och finanschef att teckna maximalt 1 000 000 respektive 
500 000 teckningsoptioner. Lösenkursen fastställdes till 5,80 
SEK, vilket motsvarar 150 procent av genomsnittskursen för 
Bolagets aktie under en period om två veckor efter den extra 
bolagsstämman (omräknat efter företrädesemissionen i mars 
2009). Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande i samband 
med att Bolaget lämnar kvartalsrapport. 

Den extra bolagsstämman den 12 november 2008 beslutade 
även att inrätta ett personaloptionsprogram riktat till Bolagets 

dåvarande VD. Sammantaget emitterades 500 000 personalop-
tioner, varav 250 000 stycken har förfallit. Resterande perso-
naloptioner har en lösenperiod under 2011, dock förutsätter 
dessa att personen är anställd i Bolaget, vilket inte är fallet.

Årsstämman i maj 2009 beslutade att emittera 400 000 teck-
ningsoptioner till den dåvarande Sverigechefen Oscar Werner. 
Teckningsoptionerna emitterades med en löptid om tre år till en 
teckningskurs om 2,97 SEK med rätt att teckna 400 000 aktier.

I övrigt har Getupdated inte emitterat några optionsrätter 
eller konvertibla skuldebrev. Se tabell på föregående sida för in-
formation om de utestående optionerna.

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

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.
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Såvitt styrelsen för Getupdated känner till finns inga överens-
kommelser 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 handelsbeteckningen GIM. Per den 16 mars 
2011 var aktiekursen 0,93 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 
60 MSEK. Omsättningen under 2010 uppgick i genomsnitt till 
cirka 38 000 aktier per dag till ett värde av i genomsnitt 86 500 
SEK. Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för Getupda-
ted-aktien under perioden från och med den 4 januari 2010 till 
och med den 16 mars 2011 jämfört med OMX Stockholm PI 
under samma period.

Likviditetsgaranti
Getupdated har ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag en-
ligt vilket Erik Penser Bankaktiebolag ska vara likviditetsgarant 
i Bolagets aktie. Åtagandet innebär i huvudsak att likviditetsga-
ranten 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.

Getupdateds aktiekursutveckling jämfört med OMX Stockholm PI 
under perioden 4 januari 2010 - 16 mars 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 den bakgrunden föreslår Getupdateds styrelse ingen utdel-
ning för räkenskapsåret 2010.

Utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalning om-
besörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillkommer den 

som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som 
beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett 
kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear Sweden, 
men kan också avse annat än kontant betalning. Om aktieägare 
ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens for-
dran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för 
preskription. 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 ska berättiga till utdelning från innevarande 
räkenskapsår.

Övrig information
Anslutning till Euroclear Sweden 
Getupdated är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitte-
rats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden 
med adress Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm 
och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810. 
Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga 
transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom behö-
riga banker och andra värdepappersförvaltare.

Åtagande om överlåtelsebegränsning
De nya aktier som emitteras i samband med nyemissionen om-
fattas inte av något åtagande som inskränker rätten att sälja, 
överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över de aktier i 
Getupdated som erhålles i samband med nyemissionen. 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 engagerad i Bo-
laget sedan 2002.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Vattenormen AB och 
Crystone Holding AB, styrelseledamot i Åke Eriksson Bil Aktiebo-
lag, Crystone AB, The interactive circuit in Stockholm AB, Cross 
Communication Holding AB, Cross Communication 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: Styrelseleda-
mot i Sjöleden Kyrkesund AB, SolarPlexus Management Europe 
AB, Fastighetsaktiebolaget Hamnverken, Interevent Stockholm 
AB, O.E. Management AB, Vattenormen Fastighetsförvaltning 
AB, Trive AB, MediaAnalys Trisodium AB och enskilda firman 
Åkes Motor.  
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: 22 108 981 aktier 
(privat och via bolag).

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

Paul Yates, ledamot och verkställande direktör
Invald i styrelsen: 2007
Född: 1976
Universitetsutbildning
Erfarenhet: Paul Yates har gedigen erfarenhet av internetmark-
nadsföring i Storbritannien och grundade Just Search Ltd 2003. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i 
Just Search Limited, styrelseledamot i Just Search Holdings Limi-
ted, Promotions 81 Limited, Promotions 81 Properties och RP + 
PJ Yates Properties. 
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under 
Övriga uppdrag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseleda-
mot i P81 Group Limited, Thomas Fitzgerald Ltd, Escape Bar 
Northanded Ltd, Romangute Ltd, Express Bars Wines + Spirits, 
Escape Bar Charlton Ltd, Zuzu Fashions Ltd, Dirty Ego Boutiques 
Ltd och Zuzu Couture Ltd.
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: 9 088 919 aktier (pri-
vat och via bolag).

Anders Waltner, ledamot
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1965
Advokat och delägare i DLA Nordic
Erfarenhet: Anders Waltner är advokat med inriktning på bo-
lagsrätt sedan 1998.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Anders Waltner Advokat AB 
och Accure AB (under registrering).
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Advokat
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: –
Aktie- och optionsinnehav i Getupdated: –
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Övrig information kring styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 2011. 
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. Paul Yates var styrelseledamot i P81 
Group Limited då dess dotterbolag Promotions 81 Limited 
likviderades på frivillig basis 2010. Därutöver har ingen styrel-
seledamot eller ledande befattningshavare i sådan egenskap varit 
inblandad i konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under 
de senaste fem åren. Det har under de fem senaste åren inte 
heller funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myn-
dighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer. 

Ledande befattningshavare och revisor

Paul Yates, ledamot och verkställande direktör

Se sidan 36 för ytterligare information. 
Paul Cheetham, ledamot och finansdirektör chef 

(via konsultavtal)
Se sidan 36 för ytterligare information.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några 
familjeband eller andra närståenderelationer till någon annan i 
Bolagets styrelse eller ledning eller har något intresse som kan stå 
i strid med Bolagets intressen. Samtliga styrelseledamöter och le-
dande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Brahegatan 
10, 114 37 Stockholm, med telefonnummer 08-410 96 100.

Revisor
Vald revisor: Ernst & Young AB, org.nr. 556053-5873
Adressen till Ernst & Young AB är Jakobsbergsgatan 24, Box 
7850, 103 99 Stockholm
Huvudansvarig revisor: Björn Grundvall
Född: 1955.
Ordinarie revisor i Getupdated sedan maj 2008. Björn Grund-
vall är auktoriserad 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 40.

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 2010
Årsstämman 11 maj 2010 omvalde Åke Eriksson, Paul Yates, 
Anders Waltner och Paul Cheetham. 

Årsstämman beslutade om principer för utseende av val-
beredning samt antog riktlinjer för ersättning till ledande be-
fattningshavare. Protokoll från stämman finns tillgängligt på 
Getupdateds webbplats.

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. 

Getupdateds valberedning består av huvudaktieägarna Åke 
Eriksson, Paul Yates och Hans Öhman (Bäverbäcken Förvalt-
ning AB), varav Åke Eriksson är sammankallande. Ordförande 
i valberedningen är Åke Eriksson. Arvode till valberedningen 
utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utfö-
rande 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), Paul Yates, Paul Cheetham och Anders Waltner.

Åke Eriksson och Paul Yates är Bolagets huvudägare. Paul Ya-
tes, verkställande direktör sedan december 2009, är grundare av 
dotterbolaget Just Search Limited och ledamot i dess styrelse. 
Paul Cheetham är finansiell rådgivare och styrelseledamot i Just 
Search Limited. Därutöver engageras Paul Cheetham som fi-
nanschef i Bolaget via konsultavtal. Anders Waltner är advokat 
och partner vid Advokatfirma DLA Nordic KB. Paul Cheetham 
och Anders Waltner är oberoende i förhållande till Bolagets stör-
re aktieägare. Information om den nuvarande styrelsens med-
lemmar finns på sidan 36. 

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. 

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete
Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete. 
Styrelsen gör löpande utvärdering av VD:s arbete.

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 på nästa sida. För ledamöterna Anders 
Waltner och Paul Cheetham, oberoende av huvudägarna, beslu-
tade årsstämman den 11 maj 2010 om ett arvode på årsbasis om 
100 KSEK vardera. Till övriga ledamöter ska inget arvode utgå. 

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 dels att styrelsen idag omfattar 
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endast fyra personer, inklusive VD, vilket underlättar ett effek-
tivt 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.

Ledningen
En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens ar-
bete och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. 

Ersättning till ledningsgrupp
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsam-
mans med verkställande direktören utgör koncernledningen. 
Ersättning 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 motsvarande tolv månaders ersättning. Den totala ersätt-
ningen 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 vär-
depappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolags-
stämma.

Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verk-
ställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande 
befattningshavare fastställs ersättningen av VD efter det att sty-
relseordföranden konsulterats.

Koncernledningen i Getupdated omfattar idag Paul Yates, 
VD, och Paul Cheetham, finanschef (via konsultavtal). Lönerna 
och övriga anställningsförmåner bedöms vara marknadsmässiga.

Den verkställande direktören Paul Yates erhåller en fast må-
nadslön om 12 500 GBP (cirka 130 KSEK). Någon rörlig er-
sättning utgår inte till den verkställande direktören. Vid upp-
sägning har den verkställande direktören rätt till sex månaders 
uppsägningslön men inget avgångsvederlag.

Finanschefen Paul Cheetham har ett konsultavtal via Sedulo 
Accountants Ltd och fakturerar Bolaget cirka 40 KSEK per må-
nad. Därutöver erhåller inte Paul Cheetham någon ersättning 
från Bolaget. Vid uppsägning av konsultavtalet har Paul Chee-
tham inte rätt till uppsägningslön eller avgångsvederlag.

Tidigare vice VD och finanschef Håkan Juserius erhöll under 
2010 total ersättning om 1 215 KSEK samt övriga förmåner, i 
form av bil samt bostad i Stockholm, om 59 KSEK.

Pensioner, bonus och avgångsvederlag
Varken den verkställande direktören eller övriga anställda har, ut-
över ersättning under uppsägningstiden, rätt till avgångsvederlag. 
Bolagets tidigare finanschef Håkan Juserius hade ett pensions-
avtal som belastade Bolaget med 380 KSEK under 2010. Den 
nuvarande verkställande direktören har ett pensionsavtal som 
belastade Bolaget med 69 KSEK under 2010. Övriga ledande 
befattningshavare har i dagsläget inga pensionsförmåner. Nuva-
rande ledande befattningshavare har ingen rätt till rörlig ersätt-
ning. Inga övriga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar 
finns mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det 
att uppdraget avslutats. 

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

Finansiell rapportering
Som ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och 
Getupdateds bolagsordning har styrelsen upprättat en arbets-
ordning med instruktioner avseende intern och extern ekono-
misk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelan-
den 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
Revisorerna utses av bolagsstämman för en period av ett år 
(tidigare fyra år). Vid årsstämman i maj 2008 valdes Ernst & 
Young till revisor för Getupdated. Huvudansvarig revisor är 
Björn Grundvall, auktoriserad revisor, intill tiden för årsstäm-
man 2012. Björn Grundvall innehar inga aktier i Getupdated. 

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 som erhålits under 2010 (KSEK)

 Grundlön och 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

*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 i Svenska Dagbladet. För att få delta 
i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast 
den dag, som anges i kallelse till stämma, före kl. 16.00.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lör-
dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämma. Bolagsstämma skall 
hållas i Stockholm. Aktieägare skall också anmäla antalet biträ-
den 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. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut

a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning-
en samt koncern-resultaträkningen och koncernbalans-
räkningen

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

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verk-
ställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall revisorsar-
vode

9. Information enligt aktiebolagslagen (2005:551) om vilka 
uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag

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 bolagsord-ningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11
Aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd 
i aktieboken och antecknad i avstämningsregister enligt 4 kap. 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument el-
ler 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).

ÖVRIG INFORMATION
Getupdated Internet Marketings organisationsnummer är 
556264-3022. Bolaget inregistrerades den 5 september 1985 
och har bedrivit verksamhet sedan dess. Dess associationsform 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs av bolagsstämma den 14 maj 
2009.

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
Försäljning av MediaAnalys 
Getupdated sålde i augusti 2010 sitt innehav om 51 procent av 
aktierna i MediaAnalys till MediaAnalys Holding AB. Av köpe-
skillingen om 32 MSEK erlades 16 MSEK i samband med kö-
pet. För resterande köpeskilling ställdes säkerhet genom pantav-
tal i samtliga aktier i MediaAnalys, och återbetalning ska enligt 
skuldebrev i huvudsak göras tre gånger per år. Återbetalningarna 
kan skjutas upp under vissa omständigheter kopplade till Medi-
aAnalys resultat, och för det fall resultatet för 2010 understiger 
viss nivå ska köpeskillingen reduceras med maximalt 3,5 MSEK. 
Enligt preliminära beräkningar ska köpeskillingen reduceras 
med 2,1 MSEK, vilket har bokförts i räkenskaperna för 2010. 

Teckning av aktier i Wooshii Limited 
Getupdated har i januari 2011 tecknat aktier i internetvideobo-
laget Wooshii Limited, innebärande att Getupdated blev ägare 
till 25 procent av aktierna. Man har därtill ingått ett options-
avtal genom vilket Getupdated får rätt att förvärva upp till 51 
procent av aktierna i Wooshii Limited.

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 Brahegatan 10 i Stockholm 
där Bolagets huvudkontor är beläget. Hyresavtalet avseende 
denna lokal, inklusive två tilläggsavtal beträffande utökade loka-
lytor, löper till och med den 31 december 2012 med en uppsäg-
ningstid om nio månader.

Låneavtal
Getupdated har upptagit lån från Åke Eriksson, styrelseordfö-
rande och huvudaktieägare, och det av honom helägda bolaget 
Vattenormen AB om sammanlagt 4 MSEK. Mer information 
om nämnda lån framgår under nedanstående rubrik Transaktio-
ner med närstående. 

Getupdated har även upptagit ett lån från Crystone AB om 
1,6 MSEK. Mer information om lånet framgår under nedanstå-
ende rubrik Transaktioner med närstående. 

Getupdated och vissa dotterbolag har avtal med Aros Kapi-
talförvaltning AB om belåning av fakturor. Just Search Limited 
har avtal med Positive Cashflow Finance Limited om köp och 
försäljning av fordringar.

Getupdatedkoncernen hade per den 22 mars 2011 lån om 
cirka 8,1 MSEK och utnyttjade checkräkningskrediter om cirka 
9 MSEK hos Danske Bank A/S. Som säkerhet för sina åtagan-
den gentemot Danske Bank A/S har Bolaget pantsatt samtliga 
aktier i Getupdated Sverige AB, samtliga aktier i Circuit och 
100 av 105 aktier i Just Search Limited. Getupdated har även 
lämnat företagsinteckningar om sammanlagt 13 MSEK med 
bästa rätt till Danske Bank A/S. Lånen om cirka 8,1 MSEK ska 
återbetalas senast den 30 juni 2011.

Utöver ovanstående lån har Getupdated i februari 2011 in-
gått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag avseende bryggfi-
nansiering om 10 MSEK. Lånet inklusive upplupen ränta ska 
återbetalas i sin helhet när emissionslikviden i förestående fö-
reträdesemission har inkommit till Bolaget, dock senast den 30 
juni 2011.

Just Search Limited 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 bevil-
jat Just Search Limited 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, med första amor-
tering den 30 april 2011. Getupdated har som säkerhet för lånet 
lämnat pant i Getupdateds fordran avseende resterande köpe-
skilling för försäljning av 51 procent av aktierna i MediaAnalys.

Försäkringar
Getupdated innehar företagsförsäkring, avbrottsförsäkring, an-
svarsförsäkring inklusive produktansvar i Norden, rättsskydd, 
förmögenhetsbrott och tjänsteresor hos Trygg Hansa. Försäk-
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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.

Tvister och rättsliga processer
Karimson Konsulting AB:s konkursbo har ingivit en stämning 
till Stockholms tingsrätt och krävt Getupdated på ett belopp om 
cirka 7,64 MSEK jämte ränta. Getupdated har bestridit kravet 
på den grunden att Getupdated i sin tur har en fordran mot 
konkursbolaget avseende vinstutdelning, som Getupdated har 
kvittat mot konkursbolagets krav. Getupdated har inte reserve-
rat medel i bokföringen för ändamålet.

Utöver ovannämnda tvist känner inte Getupdated för när-
varande till någon tvist eller rättsligt förfarande som väsentligt 
skulle kunna påverka Getupdateds verksamhet, resultat eller fi-
nansiella ställning.

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.

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 Bolagets 
styrelseordförande och huvudaktieägare Åke Eriksson (via bo-
lag). Försäljningen innebar ett likviditetstillskott om 24 MSEK. 
Vidare var Bolaget berättigat till en tilläggsköpeskilling om 10 
MSEK av vilken 8 MSEK har betalats. Bolaget har en fordran 
avseende resterande tilläggsköpeskilling om 2 MSEK på Crysto-
ne Holding AB.

Getupdated upptog i december 2008 ett lån om cirka  
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. 

Getupdated köper driftstjänster av Crystone AB på mark-
nadsmässiga villkor.

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 tidigare givit före detta styrelseledamoten Jo-
han 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 Limited omförhandlade 
Getupdated villkoren enligt förvärvsavtalet avseende betalning 
av köpeskilling och tilläggsköpeskilling. En överenskommelse 
träffades med säljarna av Just Search Limited som innebar att 
en tilläggsköpeskilling och tidigare förfallna skulder skulle be-
talas 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 ska återbetalas 
vid anmodan och löper med en årlig ränta om 7 procent. Getup-
dated upptog vidare i december 2010 tre lån från Åke Eriksson 
om 400 KSEK, 150 KSEK respektive 300 KSEK. Lånen löper 

med en årlig ränta om 8 procent och ska återbetalas vid anmo-
dan. Getupdated upptog i januari 2011 ytterligare ett lån om 
150 KSEK från Åke Eriksson. Lånet löper med en årlig ränta om 
8 procent och ska återbetalas vid anmodan.

Bolaget har även leasat två tjänstebilar från Åke Eriksson Bil 
AB på marknadsmässiga villkor. 

Getupdated har även upptagit ett lån från Crystone AB om 
1,6 MSEK. Lånet löper utan ränta och ska återbetalas vid an-
modan.

Getupdated köper konsulttjänster av Paul Cheetham, styrel-
seledamot och finansdirektör i Bolaget, via bolaget Sedulo Ac-
countants Ltd, och Anders Waltner, styrelseledamot i Bolaget, 
via Advokatfirma DLA Nordic, på marknadsmässiga villkor.    

Ett av Åke Eriksson ägt bolag har förvärvat en bil av Bolaget 
till marknadsmässigt pris.

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 emissionsgaranti.

Styrelseordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) 
och verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag) 
har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och därmed förbun-
dit sig att teckna sin andel av nyemissionen, vilka motsvarar cir-
ka 5,3 MSEK respektive cirka 2,2 MSEK. Teckningsförbindelser 
har även inhämtats från Bäverbäcken Förvaltning AB (cirka 973 
KSEK), Altraplan Bermuda Limited och Revert AB (cirka 774 
KSEK), Saxon Capital AB (cirka 127 KSEK) och Erik Penser 
Bankaktiebolag (cirka 571 KSEK). Skriftliga teckningsförbin-
delser uppgår till totalt cirka 9,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 
64 procent av emissionslikviden. Därutöver har två befintliga 
aktieägare inkommit med teckningsförbindelse att utöver sin 
pro rata-andel teckna aktier utan stöd av teckningsrätt för yt-
terligare totalt 2,0 MSEK, vilket ökar det totala antalet teck-
ningsförbindelser till cirka 77 procent av nyemissionsbeloppet. 
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Inga 
medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål. De teck-
ningsförbindelser som inte motsvaras av erhållna teckningsrätter 
sker genom teckning utan företräde och tilldelning sker genom 
i detta Prospekt beskrivna villkor.

Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med en teck-
ningsgaranti (utöver 9,9 MSEK) utställd av Erik Penser Bankak-
tiebolag för det fall att emissionen inte tecknas fullt ut av teckna-
re med och/eller utan företräde. Teckningsgarantin tillsammans 
med lämnade teckningsförbindelser innebär att Bolaget erhållit 
garantier och teckningsförbindelser motsvarande emissionens 
hela belopp. 
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Garantiavtalet undertecknades den 25 februari 2011. Ersättning 
för lämnade garantier är 4 procent av det garanterade beloppet, 
motsvarande 400 000 SEK. 

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

åren 2008-2010
• 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 skall i detta fall medräk-
nas 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.

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 

Skattefrågor i Sverige
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svenska aktiebolag. Denna skattesats är dock i allmänhet redu-
cerad genom skatte avtal 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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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

Nettoomsättning 215 543 242 391 258 072

Balanserade utgifter för egen räkning 418 1 030 –

Övriga rörelseintäkter 7 16 904 4 083 717

Summa rörelsens intäkter 6 232 865 247 504 258 789

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 9, 10 –116 947 –118 447 –154 275

Personalkostnader 11 –97 953 –127 676 –133 980

Avskrivningar 16, 17, 18, 19 –4 108 –3 006 –65 147

Övriga rörelsekostnader 8 –14 792 –24 160 –28 290

Summa rörelsekostnader –233 800 –273 289 –381 692

Rörelseresultat –935 –25 785 –122 903

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 1 217 526 1 516

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –5 514 –5 597 –8 353

Resultat före skatt –5 232 –30 856 –129 740

Skatt på årets resultat 13 –3 713 –2 813 1 637

Resultat från kvarvarande verksamhet –8 945 –33 669 –128 103

Resultat från avyttrad verksamhet 14 – – –9 637

ÅRETS RESULTAT –8 945 –33 669 –137 740

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser –11 034 386 –12 973

Skatt avseende övrigt totalresultat – – –

Årets totalresultat –19 979 –33 283 –150 713

Årets resultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999 –138 572

 minoritetens andel 1 523 330 832

Årets totalresultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare –21 502 –33 613 –151 545

 minoritetens andel 1 523 330 832

Årets resultat per aktie, SEK –0,16 –0,70 –5,59

Årets resultat per aktie efter utspädning, SEK 15 –0,16 –0,70 –5,59

Resultat från kvarvarande verksamhet per aktie, SEK –0,16 –0,70 –5,20

Resultat från kvarvarande verksamhet per aktie efter  
utspädning, SEK –0,16 –0,70 –5,20

Årets totalresultat per aktie, SEK –0,33 –0,70 –6,12

Årets totalresultat per aktie efter utspädning, SEK –0,33 –0,70 –6,12

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) 64 364 48 324 24 778

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) 64 364 48 324 24 778

Räkenskaper 2008-2010
Resultaträkning, koncernen
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KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Licenser och domännamn 16 6 083 2 390 3 450

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning 17 946 1 592 –

Goodwill 18 266 802 290 823 285 608

Summa immateriella anläggningstillgångar 273 831 294 805 289 058

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 19 3 491 4 541 5 530

Finansiella anläggningsillgångar

Andra långfristiga fordringar 193 251 400

Summa finansiella anläggningstillgångar 193 251 400

Summa anläggningstillgångar 277 515 299 597 294 988

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 51 869 75 763 81 371

Skattefordringar 10 32 854

Övriga fordringar 21 10 070 3 442 13 095

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 10 961 12 978 7 679

Summa kortfristiga fordringar 72 910 92 215 102 999

Kassa och bank 7 525 7 693 9 952

Summa omsättningstillgångar 0 0 80 435 99 908 112 951

SUMMA TILLGÅNGAR 357 950 399 505 407 939

Balansräkning, koncernen
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KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2, 15

Aktiekapital 36 468 36 468 15 870

Övrigt tillskjutet kapital 347 997 347 997 301 630

Reserver –27 071 –16 037 –16 423

Balanserat resultat inklusive årets resultat –166 379 –155 911 –121 912

Minoritetsandelar i eget kapital – 906 1 556

Summa eget kapital 191 015 213 423 180 721

Skulder

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatt 23 301 310 1 181

Långfristiga skulder till kreditinstitut 24 13 211 29 268 30 162

Övriga långfristiga skulder – – 144

Summa långfristiga skulder 13 512 29 578 31 487

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 24 53 351 32 541 37 893

Övriga kortfristiga finansiella skulder 25 5 450 9 676 49 687

Leverantörsskulder 23 224 21 902 24 324

Aktuella skatteskulder 3 586 2 198 12 340

Övriga skulder 26 19 912 25 473 12 946

Upplupna kostnader och förutbetalda intänkter 27 47 900 64 714 58 541

Summa kortfristiga skulder 153 423 156 504 195 731

Summa skulder 166 935 186 082 227 218

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357 950 399 505 407 939

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 28 och 29.

Balansräkning, koncernen, forts.
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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31
2008-01-01 

–2008-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt (inklusive avyttrad verksamhet 2008) –5 232 –30 856 –139 377

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 –258 17 116 111 438

Betald skatt –1 542 –4 357 6 073

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –7 032 –18 097 –21 866

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar –1 424 –9 667 –39 471

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder –5 622 255 41 505

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet –7 046 –9 412 2 034

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 078 –27 509 –19 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –5 274 –21 374 –

Försäljning av verksamhet/dotterbolag 18 660 9 513 23 454

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –5 793 –4 026 –8 851

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –614 –1 092 –3 640

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 979 –16 979 10 963

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –7 099 –44 488 –8 869

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission – 42 958 39 008

Optionspremier – 302 825

Utdelning till minoritetsägare –490 –980 –

Upptagna lån 23 803 61 600 84 136

Amortering av låneskulder –16 389 –61 782 –119 193

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 924 42 098 4 776

Årets kassaflöde –175 –2 390 –4 093

Likvida medel vid periodens ingång 7 693 9 952 14 131

Kursdifferens i likvida medel 7 131 –86

Likvida medel vid periodens utgång 7 525 7 693 9 952

Kassaflödesanalys, koncernen
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

KSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

”Omräk-
nings 

reserv”
Balanserat 

resultat Summa

”Minori-
tets- 

intresse”
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2008-01-01 11 428 235 968 –3 450 17 693 261 639 724 262 363

Effekt av byte av redovisningsprinciper –1 033 –1 033 –1 033

Justerad ingående balans 2008-01-01 11 428 235 968 –3 450 16 660 260 606 724 261 330

Årets förändring av omräkningsreserv –12 973 –12 973 –12 973

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare 0 0 –12 973 0 –12 973 –12 973

Årets resultat –138 572 –138 572 832 –137 740

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive  
transaktioner med bolagets ägare 0 0 –12 973 –138 572 –151 545 832 –150 713

Erhållna optionspremier 825 825 825

Nyemission, netto efter emissionskostnader 4 442 64 837 69 279 69 279

Utgående balans 2008-12-31 15 870 301 630 –16 423 –121 912 179 165 1 556 180 721

Årets förändring av omräkningsreserv 386 386 386

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare 0 0 386 0 386 386

Årets resultat –33 999 –33 999 330 –33 669

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive  
transaktioner med bolagets ägare 0 0 386 –33 999 –33 613 330 –33 283

Utdelning till minoritetsdelägare 0 –980 –980

Erhållna optionspremier 302 302 302

Nyemission, netto efter emissionskostnader 20 598 46 065 66 663 66 663

Utgående balans 2009-12-31 36 468 347 997 –16 037 –155 911 212 517 906 213 423

Årets förändring av omräkningsreserv –11 034 –11 034 –11 034

Summa Förmögenhetsförändringar redovisade direkt 
mot eget kapital, exklusive transaktioner med bolagets 
ägare 0 0 –11 034 0 –11 034 0 –11 034

Årets resultat –10 468 –10 468 1 523 –8 945

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive  
transaktioner med bolagets ägare 0 0 –11 034 –10 468 –21 502 1 523 –19 979

Utdelning till minoritetsägare 0 –490 –490

Minoritetsägares andel av dotterbolag vid försäljning 0 –1 939 –1 939

Utgående balans 2010-12-31 36 468 347 997 –27 071 –166 379 191 015 0 191 015

Förändring i eget kapital, koncernen
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Getupdated är en internationell helhetsleverantör på den innovativa och ex-
pansiva marknaden för internetmarknadsföring och sökoptimering. Bolaget 
erbjuder tjänster för att förbättra och effektivisera företags marknadsföring 
och verksamhet på internet. Den största delen av bolagets omsättning ge-
nereras inom internetmarknadsföring som också är det område där bolaget 
bedömer att den framtida tillväxten är störst. Bolagets verksamhet baseras 
på att optimera företags webbplatser för att driva trafik till deras respektive 
webbplatser samt öka besökarnas konverteringsgrad vid varje besök.

Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adres-
sen till huvudkontoret är Brahegatan 10, 114 37 Stockholm.

Denna koncernredovisning har den 31 mars 2011 godkänts av styrelsen 
för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare 
efter det att styrelsen har godkänt den.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). 
Uppgifter inom parentes avser de föregående åren 2008 och 2009.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år. 

Grunder för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Getupdated Internet Marketing-koncernen har 
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har Års-
redovisningslagen (ÅRL) och av Rådet för finansiell rapportering utgiven 
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
tillämpats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt historiska anskaffningsvär-
demetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklu-
sive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
enligt IAS 39.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning 
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redo-
visningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattning-
ar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 5.

Nya redovisningsprinciper 2010
Redovisning av intäkter
Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag utanför Skandinavien har un-
der senare år förändrats på så sätt att en större andel av leverans av SEO-
tjänsterna numera sker successivt under kontraktsperioden. Av detta skäl 
har Getupdated beslut att förändra principerna för redovisning av intäkter. 
Getupdated intäktsför därför endast omkring 30% av SEO-tjänsterna initialt 
och 70% över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärsmodellen ändrats; 
och därför intäktsförs fortsatt 80% av SEO-tjänsterna initialt och 20% över 
kontraktsperioden.

Samtliga perioder i rapporten har räknats om och reviderats. Föränd-
ringen av redovisningsprinciperna har positivt påverkat resultatet efter skatt 
för helåret 2010 med 2,8 (1,9) 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.

Jämförelsetal – Segmentredovisningen
När det gäller segmentredovisningen för den svenska verksamheten är re-
sultatet mellan åren inte fullt ut jämförbara då detta segment före 2010 
inte belastades med samtliga till verksamheten tillhörande kostnader. Ti-
digare belastades moderbolaget med dessa kostnader. Om fördelning av 
gemensamma kostnader under 2010 skulle gjorts enligt samma grunder 
som tidigare år, hade rörelseresultatet i den helägda svenska verksamheten 
för delårsperioden januari-december varit cirka 4 MSEK bättre.

Införda nya och ändrade standarder från IASB och uttalande 
från IFRIC
Koncernen har under året infört följande nya och ändrade standarder från 
IASB och uttalande från IFRIC från och med 1 januari 2010:

IFRS 3 (Reviderad) – Rörelseförvärv och IAS 27 (Reviderad) – Koncernre-
dovisning och separata finansiella rapporter
Dessa nya standarder innebär bland annat följande:
• Transaktionsutgifter i samband med förvärv kostnadsförs.
• Villkorade tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde och föränd-

ringar i verkligt värde resultatförs efter förvärvet.
• Redovisning av 100 procent av goodwill för den förvärvade enheten 

tillåts där det ökade goodwillbeloppet också ökar minoritetsandelen. 
• Då bestämmande inflytande uppnås värderas den förvärvade enhetens 

tillgångar och skulder, inklusive goodwill, till verkligt värde och eventu-
ella justeringar av tidigare redovisade värden på tillgångar och skulder 
resultatförs.

• Förvärv av ytterligare andelar i ett dotterföretag efter att bestämmande 
inflytande uppnåtts, liksom delavyttring med bibehållet bestämmande 
inflytande redovisas som en eget kapital transaktion med ägarna.

• Delavyttring som innebär att bestämmande inflytande upphör fram-
tvingar en ny värdering av det återstående innehavet till verkligt värde 
och eventuell skillnad mellan verkligt värde och redovisat värde resultat-
förs.

Koncernen tillämpar dessa standarder för förvärv och transaktioner med 
minoritetsägare från och med 1 januari 2010. Koncernen gör bedömningen 
att tillämpningarna av dessa nya standarder leder till ökad volatilitet i resul-
tatredovisningen.

Införda nya standarder och tolkningar som inte är relevanta för 
koncernen
Följande nya standarder och tolkningar, som trätt i kraft, bedöms inte vara 
relevanta eller kommer att påverka koncernens resultat och finansiella ställ-
ning i begränsad omfattning:
• IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar – Koncerninterna aktierelaterade 

ersättningar som reglerats med kontanter 
• IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering – Ändring 

Poster berättigade för säkringsredovisning
• IFRIC 12 – Avtal om ekonomiska eller samhälliga tjänster
• IFRIC 15 – Avtal om uppförande av fastigheter
• IFRIC 16 – Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet
• IFRIC 17 – Utdelning av sakvärden till ägare
• IFRIC 18 – Överföringar av tillgångar från kunder

Nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft
Följande nya och ändrade standarder samt tolkningar, som inte har tilläm-
pats i förtid, träder i kraft från och med 1 januari 2011, eller senare:

IFRS 9 – Financial Instruments: Recognition and Measurement
Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av IAS 39. Stan-
darden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella 
tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning är till anskaff-
ningsvärde respektive verkligt värde via resultaträkningen. IFRS 9 kommer 
troligtvis att tillämpas från och med 1 januari 2013. 

IFRIC 19 – Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument
Om ett företag avtalar med en kreditgivare om att omvandla en skuld till 
eget kapital genom att ge ut aktier så ska verkliga värdet på de utgivna 
aktierna användas för att bestämma värdet på transaktionen eller om värdet 
ej kan fastställas tillförlitligt ska det verkliga värdet på skulden användas. 
Mellanskillnaden mellan det fastställda verkliga värdet och det redovisade 
skuldbeloppet ska redovisas i resultaträkningen.
Denna standard godkändes av EU 19 juli 2010 och tillämpas från och med 
1 januari 2011.

Noter
Nedan belopp i KSEK om inget annat anges.
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Ej införda nya standarder och tolkningar som inte är relevanta 
för koncernen
Följande nya standarder och tolkningar, som ännu inte trätt i kraft, bedöms 
inte vara relevanta eller kommer att påverka koncernens resultat och finan-
siella ställning i begränsad omfattning:
• IAS 24 – Upplysningar om närstående – Ändringen klargör definitionen 

av närstående parter
• IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering av teckningsrätter
• IFRIC 14 – Förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav. Ändringen 

tillåter ett företag att redovisa en förskottsbetalning av ett lägsta fonde-
ringskrav som tillgång

• IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures – Tillägget innebär ytterligare 
upplysningskrav i samband med borttagande av finansiella instrument 
ur balansräkningen.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett 
sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50 procent av 
aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam 
utövar ett bestämmande inflytande. Dotterbolag inkluderas i koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dot-
terföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Utgifter som 
är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs. Identifierbara förvärvade till-
gångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfatt-
ning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillna-
den mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel 
av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser re-
dovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för 
det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Tilläggsköpeskillingar 
tas upp som en skuld i balansräkningen då storleken på dessa med stor 
sannolikhet kan fastställas. Tillägsköpeskillingar värderas till verkligt värde.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förlus-
ter elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att 
ett nedskrivningsbehov kan föreligga.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte 
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar 
mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag re-
dovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde. Koncernen har för närvarande inga intresseföretag.

Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahål-
ler produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som 
skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden 
tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är ut-
satt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
ekonomiska miljöer. Förutom olikheter avseende intäktsredovisning tilläm-
pas samma redovisningsprinciper för samtliga segment. För mer detaljerad 
beskrivning, se not 7.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I kon-
cernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets 
funktionella valuta och rapporteringsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan en-
ligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och 
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlå-
ning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga kursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet.

Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportva-
luta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 

balansdagskurs
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas 

till genomsnittlig valutakurs
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av 

eget kapital

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av om-
räkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter, till eget kapital, via 
övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, 
förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen 
och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kas-
saflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Likvida medel i kassaflödesanalysen överensstämmer med definitionen av 
likvida medel i balansräkningen.

Intäkter
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av produktintäkter från tjänster 
avseende sökoptimering, sökordsannonsering och affiliatemarknadsföring 
samt intäkter från konsulttjänster avseende exempelvis att bygga och för-
bättra e-handelsbutiker och webbplatser. Viss del av nettoomsättningen 
består också av licensintäkter samt underhålls- och supportavtal avseende 
egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror.

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa för-
delar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det 
bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla 
för egen räkning. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabat-
ter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

Intäkter från avtal avseende sökoptimeringstjänster
Sökoptimeringstjänster intäktsförs delvis initialt i samband med att tjäns-
terna utförs enligt successiv vinstavräkning, samt delvis fördelas över kon-
traktsperioden.

Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag utanför Skandinavien har 
under senare år förändrats på så sätt att en större andel av leverans av SEO-
tjänsterna numera sker successivt under kontraktsperioden. Av detta skäl 
har Getupdated beslut att förändra principerna för redovisning av intäkter. 
Getupdated intäktsför därför endast omkring 30% av SEO-tjänsterna initialt 
och 70% över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärsmodellen ändrats; 
och därför intäktsförs fortsatt 80% av SEO-tjänsterna initialt och 20% över 
kontraktsperioden.

Konsultintäkter
För konsultverksamheten baseras huvudsakligen faktureringen på löpande-
räkningsavtal med kunden och intäktsförs i takt med att tjänsterna levere-
ras, enligt så kallad successiv vinstavräkning. Arbeten till fast pris redovisas 
också i den takt som arbetet utförs, efter reservation för förlustrisker.

Licensintäkter
Intäkter avseende egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror in-
täktsförs vid leverans och då bindande avtal har träffats med kund.

Underhålls- och supportintäkter
Underhålls- och supportintäkter är de avgifter kunder betalar för rätt att 
erhålla nya versioner av programvaror och avgifter för kundsupport. Dessa 
intäkter redovisas linjärt över kontraktsperiodens längd.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har erhållits. 

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets iden-
tifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dot-
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terbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas 
separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av 
en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 
den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enhe-
ter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Detaljerade 
upplysningar avseende hur Getupdated Internet Marketing har definierat 
kassagenererande enheter vid fördelning av goodwill framgår av not 19.

Programvaror och domännamn
Utgifter för programvarulicenser har en bestämbar nyttjandeperiod och re-
dovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostna-
den för licenser över deras bedömda nyttjandeperiod.

Avskrivningar på immateriella tillgångar, för att fördela deras anskaff-
ningsvärde ned till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjande-
perioden, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod

Programvaror och domännamn 3-5 år

Balanserade utgifter för egen räkning 5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörel-
seintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde endast då 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens an-
skaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den 
ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparatio-
ner och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde ned till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperio-
den, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod

Inventarier 5 år

Kontorsinventarier 5 år

Datorer 3-5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörel-
seintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt aktiverade ut-
vecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs 
av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov gruppe-
ras tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassa-
flöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella till-
gångar och goodwill, som tidigare har skrivits ned görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

Leasing
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet 
med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras 
via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida lea-
singavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras 
som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i 
resultaträkningen. Leasing av anläggningstillgångar, där koncernen i allt 
väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar förknippade med 
ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Finansiell leasing redovisas vid 
leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och 
nuvärdet av minimileasingavgifterna. Övriga leasingavtal klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: fi-
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt 
lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassifice-
ringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och 
omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Allmänna principer 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det 
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella 
instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskost-
nader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt vär-
de via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen re-
dovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella 
tillgångar fastställs genom att använda värderingsteknik till exempel nyli-
gen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonte-
rade kassaflöden.

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det 
inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. Nedskrivnings-
prövning av kundfordringar beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är fi-
nansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras 
i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är de-
rivat. De har fastställda eller fastställbara betalningar och är inte noterade 
på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassi-
ficeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar klas-
sificeras som kundfordringar respektive övriga fordringar samt andra lång-
fristiga fordringar i balansräkningen. En nedskrivning av kundfordringar 
redovisas som externa kostnader bland rörelsekostnader i resultaträkningen 
och en nedskrivning av lånefordringar redovisas som en finansiell post.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reserv för värdeminskning. En reserv för värdeminsk-
ning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla de belopp som är förfallna enligt fordringar-
nas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, 
sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå fi-
nansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas 
som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan före-
ligga. Reservens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. Nedskrivningar av 
kundfordringar redovisas i normala fall som externa kostnader bland rörel-
sekostnader i resultaträkningen. I exceptionella fall redovisas nedskrivning-
arna som övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
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Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och i kassaflödesanalysen ingår kassa och 
banktillgodohavanden samt placeringstillångar där den ursprungliga löp-
tiden inte är längre än tre månader och som är omvandlingsbara till likvida 
medel utan väsentliga kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas till verkligt värde.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Lå-
nekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Upp-
låning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovill-
korlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone tolv månader 
efter balansdagen. Exempel på detta är koncernens checkräkningskredit.

Getupdated Internet Marketing AB (publ) tillämpar inte säkringsredovis-
ning.

Skatter
Redovisade skatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar 
i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella be-
lopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster 
som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhäng-
ande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redo-
visas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt 
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten 
skatt avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dot-
terbolag redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga 
fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Ej 
heller redovisas uppskjuten skatt avseende temporära skillnader som upp-
kommit vid första redovisningen av goodwill.

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad un-
der den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

Pensioner
Getupdated Internet Marketing har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna 
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag, där betal-
ningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. Getupdated 
Internet Marketing har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För avgifts-
bestämda pensionsplaner betalar Getupdated Internet Marketing avgif-
ter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas 
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Ersättning vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp 
av Getupdated Internet Marketing före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Getupdated Internet Marketing redovisar avgångsvederlag när koncernen 
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad 
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra 
till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än tolv månader efter ba-
lansdagen diskonteras till nuvärde.

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag för 
emissionslikviden.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs 
för att reglera åtagandet, och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt åtagande som här-
rör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat (totalt, från 
kvarvarande respektive från avvecklade verksamheter) i koncernen hänför-
ligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet 
aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie 
efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier 
för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka un-
der rapporterade perioder utgörs av optioner. Utspädning från optioner 
uppstår endast när lösenkursen är lägre än aktiernas marknadsvärde och 
är större ju större skillnaden är mellan lösenkursen och marknadsvärdet. 
Utspädningseffekten beräknas inte om optionerna medför att resultat per 
aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli bättre (större vinst eller mindre 
förlust) efter utspädning än före utspädning.

NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Getupdated har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbin-
delser till, eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattnings-
havare eller revisorer i koncernen.

Bolaget har en kvarstående fordran på Crystone Holding AB om 2 MSEK 
från försäljningen av Crystone AB 2008. I slutet av 2010 upptog Getupda-
ted ett lån om 1,6 MSEK från Crystone AB. 

Huvudägaren Åke Eriksson lånade under hösten 2009 in 3 MSEK från sitt 
bolag Vattenormen AB. Ytterligare lån om 850 KSEK samt 150 KSEK erhölls 
under 2010 respektive i januari 2011 från Åke Eriksson. Lånen på totalt 4 
MSEK har marknadsmässiga villkor. 

Getupdated köper drifttjänster med mera av Crystone AB på marknads-
mässiga villkor. Koncernen köper också konsulttjänster från styrelseledamö-
terna Paul Cheetham, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, och Anders Walt-
ner, via bolaget Advokatfirma DLA Nordic KB, på marknadsmässiga villkor. 

Anders Waltner och Paul Cheetham erhåller styrelsearvoden med 100 
000 SEK per år vardera. Till övriga ledamöter utgår inget arvode. 

Moderbolaget upptog den 8 december 2008 en kredit om cirka 2,0 
MSEK från Vattenormen AB. Villkoren för lånet var 5 procent årlig ränta och 
amortering i sin helhet två veckor efter skriftlig uppsägning. Skulden regle-
rades i april 2009 genom kvittning i företrädesemissionen.

Getupdated upptog under januari 2009 en kredit om cirka 2,1 MSEK från 
Crystone AB. Villkoren för krediten var utan ränta och förfall vid anmodan. 
Crystone AB kontrolleras och ägs indirekt av styrelseledamoten Åke Eriks-
son. Skulden till reglerades i april 2009 genom kvittning i företrädesemis-
sionen.

Getupdated förvärvade i september 2006 samtliga aktier i Addmind 
IT Solutions AB, org. nr. 556708-4958, som ägdes indirekt av bland an-
nat Getupdateds tidigare verkställande direktör Johan Kadar. Av resterande 
skuld avseende köpeskilling till Johan Kadars bolag Longhorn Invest & Ma-
nagement AB reglerade i april 2009 ett belopp om cirka 1,0 MSEK genom 
kvittning i företrädesemissionen. Detsamma gällde en skuld till Jörgne Fa-
cilitator Holding AB om cirka 0,6 MSEK liksom en skuld till Håkan Juserius 
om cirka 0,1 MSEK.

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

Överenskommelse träffades med säljarna av Just Seach innebärande att 
en tilläggsköpeskilling och tidigare förfallna skulder om cirka 38 MSEK, be-
talas med cirka 20 MSEK kontant och cirka 18 MSEK i en kvittningsemission. 
Kontantdelen delades upp genom en direkt utbetalning om cirka 15 MSEK 
och resterande del förföll till betalning under 2010. Skulden, som uppgick 
till cirka 6 MSEK per 31 december 2009, reglerades i sin helhet under 2010. 
En extra bolagsstämma den 17 april 2009 beslutade att genomföra en ny-
emission av 8 345 976 aktier för en emissionskurs om 2,18 SEK per aktie 
riktad till säljarna av Just Search. I kvittningsavtalet fanns en så kallad ”lock-
up agreement” under det första året. 

Förutom vad som nämnts ovan har ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna haft någon direkt eller indirekt delaktighet i 
någon affärstransaktion som är eller var ovanlig till sin karaktär under nuva-
rande eller föregående räkenskapsår. Detta gäller även transaktioner under 
tidigare verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreglerade. Samtliga 
transaktioner med närstående har bedömts vara på marknadsmässiga villkor.
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NOT 4 FINANSIELLA RISKER

Finansiella transaktioner i Getupdated Internet Marketing-koncernen fö-
rekommer endast som en naturlig del i den löpande verksamheten. Inga 
transaktioner görs i spekulations- eller placeringssyfte. Nedan presenteras 
även koncernens principer för utdelning och dess utdelningspolitik. Getup-
dated Internet Marketing klassificerar finansiella risker som marknadsrisk 
(inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kas-
saflödesrisk.

Marknadsrisk
Valutarisk
Valutarisk utgör risken att förändringar i valutakursen negativt påverkar 
koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöden. Getupdated 
Internet Marketings intäkter och kostnader är till största delen i svenska 
kronor (SEK) varför valutaexponeringen är begränsad. Bolagets exponering 
ökade dock i och med förvärvet av Just Search under 2007. Eftersom både 
intäkter och kostnader i detta fall är i utländsk valuta utgörs nettoexpone-
ringen i huvudsak av rörelsemarginalen. Störst valutaexponering är till-
gångar och skulder hänförliga till det engelska koncernbolaget Just Search. 
Nedanstående tabell visar tillgångarnas respektive skuldernas fördelning, 
angivna i KSEK, i koncernens olika valutor:

Valuta Tillgångar Skulder

SEK 186 799 117 848

GBP 162 162 45 801

EUR 8 989 3 286

Summa 357 950 166 935

Prisrisk
Företaget bedöms i all väsentlighet inte vara exponerat för prisrisk.

Ränterisk
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påverkar Getupdated 
Internet Marketings räntenetto och/eller kassaflöden negativt. Getupdated 
Internet Marketing har en stor upplåning vilket gör att bolagets nettoresul-
tat påverkas av ränteförändringar. Per årsskiftet uppgick de räntebärande 
skulderna till 67 (62) MSEK. Räntorna är i dagsläget fortfarande relativt låga. 
Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. 
Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplå-
ning kommer bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader.

Kreditrisk
Kreditrisk som innebär en risk att motparten inte fullgör sina förpliktelser är 
uppdelad i två kategorier; kreditrisk i kundfordringar samt finansiell kredi-
trisk. Koncernens kreditrisker är framför allt knutna till kundfordringar. Vär-
det av utestående kommersiella kundfordringar uppgick till 52 (76) MSEK 
per årsskiftet. Reserveringar avseende förväntade förluster görs löpande 
och uppgick per den 31 december 2010 till 2,5 (10,4) MSEK. Bolagets kun-
der består i huvudsak av medelstora och stora företag. Kreditrisken mot de 
större företagen bedöms som låg.

Likviditetsrisk och kassaflödesrisk
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till 
kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk avser risken att storleken på 
framtida kassaflöden förknippade med finansiella instrument varierar. 

Under senare år har Getupdated främst fokuserat på att konsolidera verk-
samheten efter att bolaget haft både kraftig organisk och förvärvsdriven 
tillväxt under 2008. Den snabba tillväxten resulterade i att likviditeten be-
lastades, främst genom ökad kapitalbindning och utbetalning av ett antal 
tilläggsköpeskillingar. Konsekvenserna av detta har inneburit en likviditets-
mässig belastning och en svag betalningsberedskap, vilket även begränsat 
möjligheterna till fortsatt tillväxt. Effekterna av dessa faktorer har ytterligare 
förstärkts av den kraftiga åtstramningen på kreditmarknaden. 

En extra bolagsstämma i Getupdated den 16 mars 2011 beslutade om 
en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare. Emissionslik-
viden, om 15,4 MSEK före emissionskostnader, används under 2011 till att 
stärka likviditeten och den finansiella ställningen genom att främst reglera 
de sociala avgifter och skatter, som Getupdated erhöll anstånd med att be-
tala under 2009. 

En s k bryggfinansiering från Erik Penser Bankaktiebolag har erhållits med 
10 MSEK.
Getupdated erhöll i slutet av 2009 en ny låneram om 20 MSEK och har i bör-
jan av 2010 belånat kundfordringarna i dotterbolaget Just Search med cirka 
8,5 MSEK. Dessutom tecknades ett avtal med en ny leverantör avseende 
belåning av kundfordringarna i den helägda svenska verksamheten, vilket 
har gett ett utökat låneutrymme.

I början av 2011 har förnyade och utvidgade kreditfaciliteter förhandlats 
fram med våra banker, vilket bidrar till att säkra koncernens finansiering.

Försäljningen av MediaAnalys under 2010 för cirka 30 MSEK medförde 
en väsentligt förbättrad finansiell situation. 

Styrelsen gör bedömningen att de genomförda aktiviteterna har stärkt 
den finansiella ställningen och tillsammans med det förväntade positiva 
operativa kassaflödet under 2011 täcker det aktuella kapitalbehovet under 
de närmast kommande tolv månaderna.

Förvaltning av eget kapital
Eget kapital definieras som det redovisade egna kapitalet i balansräkningen 
och uppgår i koncernen till 191,0 (213,4) MSEK.
Koncernen har mot kreditgivarna Erik Penser Bankaktiebolag och Danske 
Bank A/S utfäst att bolaget uppfyller vissa sedvanliga villkor, inklusive nyck-
eltal relaterade till skuldsättningen. Bolaget har förbundit sig att inte uppta 
nya lån utan kreditgivarnas godkännande. 
Getupdated befinner sig i en marknad som präglas av tillväxt och snabb 
förändring. Styrelsen för Getupdated har ambitionen att Getupdated ska 
växa och utvecklas till en stor aktör i denna dynamiska miljö. De finansiella 
resurserna ska i första hand utnyttjas för att fortsätta utveckla företaget.

NOT 5 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att 
styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäk-
ter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen en-
dast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

De uppskattningar och antaganden som innebär betydande risk för vä-
sentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår avser framförallt intäktsredovisning, värde-
ring av goodwill och värdering av osäkra kundfordringar.

NOT 6 RAPPORTERING PER SEGMENT

Segmentrapportering upprättas i enlighet med IFRS 8. Från och med 2009 
följs verksamheten upp på geografiska områden, istället för produktom-
råden. Därför omfattar denna rapportering segmenten Sverige, Storbri-
tannien och Övriga länder. Jämförelsetalen för 2008 har i och med detta 
förändrats. Dessutom har nedskrivningar av goodwill och kundfordringar 
hänförts till respektive segment istället för koncerngemensamt. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hän-
förbara poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt 
sätt. Ej fördelade poster består av eventuella ränte- och utdelningsintäkter, 
vinster vid avyttring av finansiella placeringar och räntekostnader samt för-
luster vid avyttring av finansiella placeringar. Tillgångar och skulder som 
inte fördelas på segment är eventuella uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder, finansiella placeringar samt finansiella fordringar 
och skulder. I segmentens investeringar i materiella och immateriella an-
läggningstillgångar ingår samtliga investeringar. För tillämpningen av seg-
mentens redovisningsprinciper, se not 2, sidorna 51-54.

Koncernen består av följande segment:

Sverige
Segmentet består dels av den helägda svenska verksamheten, i bolagen 
Getupdated Sverige AB och the interactive circuit in Stockholm AB. Fram 
till 30 juni 2010 ingick också det avyttrade dotterbolaget Medianalys Triso-
dium AB (ägarandel 51%). Segmentet svarade för 61 (66) procent av om-
sättningen under 2010.

Storbritannien
Segmentet består av verksamheten i det helägda dotterbolaget Just Search 
Ltd. Segmentet svarade för 25 (26) procent av omsättningen under 2010.

Övriga länder
Övriga länder avser verksamheterna i Frankrike, Irland och Italien, samt den 
nedlagda verksamheten i USA. Övriga länder svarade för 14 (8) procent av 
omsättningen under 2010.
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Sverige UK Övriga länder
Övrigt och  

koncernposter¹ Totalt

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

Extern netto-
omsättning 130 628 160 115 203 280 55 146 63 697 31 150 29 769 18 579 23 642 0 0 0 215 543 242 391 258 072

Interna intäkter 28 404 17 841 24 213 234 0 265 1 097 478 0 –29 735 –18 319 –24 478 0 0 0

Nettoomsättning 159 032 177 956 227 493 55 380 63 697 31 415 30 866 19 057 23 642 –29 735 –18 319 –24 478 215 543 242 391 258 072

Rörelseresultat –2 139 –1 755 –58 836 11 978 14 320 –12 407 –3 806 –2 545 –9 315 –6 968 –35 805 –42 345 –935 –25 785 –122 903

Finansiella 
intäkter 1 217 526 1 516

Finansiella  
kostnader –5 514 –5 597 –8 353

Resultat efter 
finansiella poster –5 232 –30 856 –129 740

Skatt –3 713 –2 813 1 637

Resultat från 
kvarvarande 
verksamhet –8 945 –33 669 –128 103

Resultat från av-
yttrad verksamhet – – –9 637

Årets resultat –8 945 –33 669 –137 740

Tillgångar 176 690 202 846 219 330 162 162 182 356 172 677 10 021 6 657 7 320 9 077 7 646 8 612 357 950 399 505 407 939

Skulder 39 728 48 748 61 826 34 202 38 526 35 480 13 308 7 234 7 233 79 697 91 574 122 679 166 935 186 082 227 218

Investeringar, 
inklusive goodwill 1 085 1 139 18 931 4 038 1 951 32 997 1 421 0 3 537 243 191 1 739 6 787 3 281 57 204

Av- och nedskriv-
ningar, inklusive 
goodwill 1 358 1 537 49 426 1 647 596 639 162 0 14 268 942 873 814 4 109 3 006 65 147

Medelantal 
anställda 120 197 217 61 58 41 14 3 11 8 15 16 203 273 285

¹ Under denna rubrik ingår eliminering av försäljning inom koncernen samt koncernens gemensamma kostnader.

NOT 6 RAPPORTERING PER SEGMENT, forts

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från aktiviteter utanför 
den normala verksamheten. Här kan ingå dels intäkter av återkommande 
karaktär som hyresintäkter, dels intäkter av mer tillfällig karaktär som vinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar och valutakursvinster hänförliga till 
rörelsen.

 2010 2009 2008

Vinst vid försäljning av MediaAnalys 12 663 – –

Vinst vid försäljning av anläggnings-
tillgångar 106 1 503 –

Kursvinster 1 048 1 562 –

Hyresintäkter 1 703 311 –

Försäkringsersättning 840 – –

Övriga poster 544 707 717

Summa 16 904 4 083 717

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Bland övriga rörelsekostnader redovisas kostnader som kommer från ak-
tiviteter utanför den normala verksamheten. Här ingår kostnader av mer 
tillfällig karaktär som förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, ex-
ceptionella kundförluster, omstruktureringskostnader, valutakursförluster 
hänförliga till rörelsen etc.

 2010 2009 2008

Omstruktureringskostnader 

(personal, hyra) –10 229 –10 961 –3 668

Kostnad avseende avveckling av dot-
terbolag i USA 576 –1 930 –

Realisationsförluster –108 –430 –

Exceptionella kundförluster –725 –9 075 –21 923

Avsättning för projektkostnader – – –2 349

Avsättning för pensionskostnader –621 – –

Kostnader avseende tvister –1 003 – –

Valutakursförluster –1 675 –1 627 –

Övriga poster –1 007 –137 –350

Summa –14 792 –24 160 –28 290
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NOT 9  ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL 
REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG

 2010 2009 2008

Ranby Björklund AB

Revisionsarvoden – – 369

Andra arvoden – – –

Ernst & Young AB

Revisionsarvoden 704 1 232 1 424

Andra arvoden 225 140 119

Övriga revisionsbyråer

Revisionsarvoden – – 322

Andra arvoden – 20 12

Summa 929 1 392 2 246

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt an-
nat är andra uppdrag.

Andra uppdrag avser främst revisionsnära konsultationer i samband med 
förvärv och skattefrågor.

NOT 10 OPERATIONELL LEASING

Framtida betalningsåtaganden för ej uppsägningsbara operationella lea-
singkontrakt (inklusive hyresavtal) fördelar sig enligt följande:

 2010 2009 2008

Inom 1 år 8 880 10 742 14 246

Mellan 2–5 år 8 083 23 959 41 773

Senare än 5 år 0 0 7 452

Summa 16 963 34 701 63 471

Leasingobjekten utgörs utöver hyreslokaler i huvudsak av leasing av 
IT-utrustning, kontorsutrustning samt bilar.

 2010 2009 2008

Årets kostnad avseende operationell 
leasing av tillgångar uppgår till: 14 056 14 239 14 176

Varav lokalhyra 10 568 10 063 10 203

Finansiella leasingavtal redovisas endast i det engelska bolaget Just Search 
Ltd.

NOT 11 PERSONAL

2010 2009 2008

Medelantalet anställda Totalt
Varav  

kvinnor Totalt
Varav  

kvinnor Totalt
Varav  

kvinnor 

Sverige 139 44 212 62 234 69

Storbritannien 61 18 58 16 41 10

Other Europe 3 1

USA – – 3 2 10 4

Summa 203 63 273 80 285 83

Per den 31 december 2010 fanns 157 (225) årsanställda i koncernen. 

2010 2009 2008

Könsfördelning bland styrelseledamöter och  
övriga ledande befattningshavare

Antal  
på balans-

dagen
Varav  

kvinnor

Antal  
på balans-

dagen
Varav  

kvinnor

Antal  
på balans-

dagen
Varav  

kvinnor

Styrelseledamöter 2 – 3 – 5 –

VD och övriga ledande befattningshavare 2 – 2 – 2 –

Summa* 4 – 5 – 7 –

*Bolagets verkställande direktör är även ledamot i styrelsen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010 2009 2008

Löner och andra ersättningar 73 813 94 452 98 434

Sociala kostnader 19 556 25 471 28 376

Pensionskostnader 3 488 3 994 2 749

Övriga personalkostnader 1 096 3 759 4 421

Summa 97 953 127 676 133 980

Samtliga pensionsutfästelser är avgiftsbestämda och premier betalas till försäkringsbolag.

¹ Av koncernens pensionskostnader avser  - (661) gruppen styrelse och VD.
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Löner och andra ersättningar fördelade per land samt mellan styrelse/VD och övriga anställda

2010 2009 2008

 

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem 
och dylikt)¹

Övriga 
anställda Totalt

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem 
och dylikt)¹

Övriga 
anställda Totalt

Styrelse och 
VD (varav 

tantiem 
och dylikt)¹

Övriga 
anställda Totalt

Moderbolaget

Sverige 219 3 914 4 133 2 258 6 710 8 968 7 153 2 413 9 566

Koncernföretag

Sverige 573 48 942 49 515 2 689 61 716 64 405 1 199 70 628 71 827

Storbritannien² 1 733 16 629 18 362 2 326 17 901 20 227 1 331 12 750 14 081

Italien² 38 114 152

Irland² 611 868 1 479

USA² – – – 172 638 810 514 2 421 2 935

Frankrike² 0 172 172 0 42 42 0 25 25

Summa 3 174 70 639 73 813 7 445 87 007 94 452 10 197 88 237 98 434

¹ Med tantiem avses rörlig ersättning, det vill säga rörlig mållön och bonus.

² Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt genomsnittlig valutakurs för året.

Ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen under 2010

SEK

Styrelse-
arvode/

Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument Summa

Styrelsens ordförande 0 – – – – 0

Övriga styrelseledamöter 219 – – – – 219

Verkställande direktören 1 669 – 18 69 – 1 756

Andra ledande befattningshavare ¹ 1 645 – 59 380 – 2 084

Summa 3 533 – 77 449 – 4 059

¹ Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.

Ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen under 2009

SEK

Styrelse-
arvode/

Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument Summa

Styrelsens ordförande 143 – – – – 143

Övriga styrelseledamöter 269 – – – – 269

Verkställande direktören¹ 1 980 – 81 579 – 2 640

Andra ledande befattningshavare ² 2 250 – 111 635 – 2 996

Summa 4 642 – 192 1 214 – 6 048

¹ Innefattar även tidigare VD, Dan Sehlberg och Oscar Werner samt Paul Yates under halva december 2009.

² Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.

Pensioner
Utöver den nuvarande verkställande direktören har den nuvarande koncernledningen inga pensionsförmåner.

Uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören och ledningsgruppen har en uppsägningstid om sex månader från bolagets sida och sex månader från den anställde. 
Verkställande direktören har vid uppsägning från bolaget sida dessutom rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.
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NOT 12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

 2010 2009 2008

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 20 53 838

Kursdifferenser 1 197 473 678

Summa finansiella intäkter 1 217 526 1 516

Räntekostnader och liknande resultatposter

Externa räntekostnader –5 514 –5 597 –7 401

Räntekostnader till koncernföretag 0 – –

Kursdifferenser 0 – –374

Andra finansiella kostnader 0 – –578

Summa finansiella kostnader –5 514 –5 597 –8 353

Finansnetto –4 297 –5 071 –6 837

NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Redovisat i resultaträkningen 2010 2009 2008

Aktuell skattekostnad 7 266 –2 932 –7 035

Uppskjuten skattekostnad –10 979 119 8 672

Skattekostnad –3 713 –2 813 1 637

NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT, forts

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt

 2010 % 2009 % 2008 %

Resultat före skatt –5 232 –30 856 –129 740

Skatt enligt gällande skattesats 1 376 –26,3% 8 115 –26,3% 36 327 –28,0%

Skatteeffekter av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader –68 1,3% –376 1,2% –394 0,3%

Ej skattepliktiga intäkter 2 751 –52,6% 0 0,0% 6 0,0%

Minskning/Ökning av avdragsgilla temporära skillnader, utan mot-
svarande aktivering av uppskjuten skatt 294 –5,6% 1 885 –6,1% –17 404 13,4%

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – – 894 –2,7% – –

Skillnad i utländska skattesatser –366 7,0% –175 0,6% 444 –0,3%

Underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt –7 700 147,2% –13 156 42,6% –17 342 13,4%

Total redovisad skatt –3 713 71,0% –2 813 9,1% 1 637 –1,3%

Underskottsavdrag

Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats beräknas uppgå den 31 december 2010 i koncernen till 195 (168) MSEK. 
Det skattemässiga värdet av underskottsavdragen beräknas uppgå till 51 (44) MSEK i koncernen. Dessa underskottsavdrag är ej begränsade i tiden.

NOT 14 RESULTAT FRÅN ANDELAR SOM HAR AVYTTRATS

Samtliga andelar i Crystone AB har avyttrats 2008.

 2010 2009 2008

Realisationsresultat vid avyttringen – – –185

Nedskrivning, goodwill – – –14 000

Resultat efter skatt – – 4 548

Summa – – –9 637
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NOT 15 RESULTAT PER AKTIE

Förändring i antal aktier

 2010 2009 2008

Utestående antal aktier vid periodens början 64 364 410 28 009 217 20 168 356

Nyemission – 36 355 193 7 840 861

Nyemissioner efter split 0 – –

Utestående antal aktier vid periodens slut 64 364 410 64 364 410 28 009 217

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare:

 2010 2009 2008

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999 –138 572

Medelantal utestående aktier 64 364 000 48 324 040 24 778 000

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

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning baseras på årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare:

 2010 2009 2008

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999 –138 572

Medelantal utestående aktier efter utspädning och med fullt utnyttjande av optioner 64 364 000 48 324 040 24 778 000

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

NOT 16 PROGRAMVAROR OCH DOMÄNNAMN

 2010 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 3 532 6 450 5 702

Investeringar 4 918 693 855

Omklassificering 279 –3 599 8 419

Poster avseende förvärvade samt  
avyttrade företag – – –8 391

Årets omräkningsdifferens –374 –12 –135

Utgående anskaffningsvärde 8 355 3 532 6 450

Ingående ackumulerade avskrivningar –1 142 –3 000 –2 651

Årets avskrivningar –1 166 –391 –2 619

Omklassificering –26 2 243 –2 109

Poster avseende förvärvade samt  
avyttrade företag – – 4 368

Årets omräkningsdifferens 62 6 11

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 272 –1 142 –3 000

Netto bokfört värde 6 083 2 390 3 450

NOT 17 BALANSERADE UTGIFTER FÖR EGEN RÄKNING

 2010 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 4 613 – –

Investeringar 769 1 030 –

Omklassificering – 3 599 –

Årets omräkningsdifferens –35 –16 –

Utgående anskaffningsvärde 5 347 4 613 –

Ingående ackumulerade avskrivningar –3 021 – –

Årets avskrivningar –1 402 –778 –

Omklassificering – –2 243 –

Årets omräkningsdifferens 22 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar –4 401 –3 021 –

Netto bokfört värde 946 1 592 –
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NOT 18 GOODWILL

 2010 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 352 979 347 764 348 865

Investeringar – 161 53 523

Poster avseende avyttrade företag –13 047 2 270 –34 809

Omklassificering – – –6 324

Årets omräkningsdifferens –10 974 2 784 –13 491

Utgående anskaffningsvärde 328 958 352 979 347 764

Ingående ackumulerade nedskrivningar –62 156 –62 156 –

Årets av- och nedskrivningar – – –76 156

Omklassificering – – –

Poster avseende avyttrade företag – – 14 000

Årets omräkningsdifferens – – –

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar –62 156 –62 156 –62 156

Netto bokfört värde 266 802 290 823 285 608

Prövning av värdet på goodwill sker löpande i enlighet med redovisnings-
principer som beskrivs i not 2. Goodwill fördelas på koncernens kassagene-
rerande enheter identifierade per segment.

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fastställs baserat 
på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskat-
tade framtida diskonterade kassaflöden för fem år baserade på finansiella 
budgetar för 2011. Kassaflöden bortom budgetperioden extrapoleras med 
hjälp av bedömd tillväxttakt. Diskonteringsräntorna återspeglar specifika 
risker som gäller för de olika geografiska segmenten. Vid prövning av de re-
dovisade värdena har diskonteringsräntan satts till 17,3 (17,3) procent före 
skatt, vilket motsvarar 13,5 (13,5) procent efter skatt. En förändring med 1 
procent i diskonteringsräntan påverkar det beräknade värdet med cirka 38 
(50) MSEK. Nettoomsättningen har i prognosperioden antagits att öka med 
7-15 (13-15) procent och rörelsemarginalen har antagits ligga i intervallet 
8-24 (10-23) procent. 2008 års nedskrivning av goodwill om 76 MSEK gjor-
des efter den ordinarie prövningen av antagandena och var främst relaterad 
till den helägda svenska verksamheten, där merparten var ett resultat av en 
mer konservativ bedömning av framtida kassaflöden.

NOT 19 INVENTARIER

 2010 2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 10 886 10 183 14 608

Investeringar 1 101 1 397 4 321

Poster avseende förvärvade samt avytt-
rade företag –230 – –

Omklassificering –472 6 –

Försäljning/utrangering –143 –730 –8 495

Årets omräkningsdifferens –304 31 –251

Utgående anskaffningsvärde 10 838 10 886 10 183

Ingående ackumulerade avskrivningar –6 345 –4 653 –5 328

Årets avskrivningar –1 541 –1 838 –3 711

Poster avseende förvärvade samt avytt-
rade företag 179 – –

Omklassificering 182 –6 –

Försäljning/utrangering 48 153 4 306

Årets omräkningsdifferens 130 –1 80

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 347 –6 345 –4 653

Ingående ackumulerade nedskrivningar – – –57

Årets nedskrivningar – – –

Försäljning/utrangering – – 57

Årets omräkningsdifferens – – –

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar – – –

Netto bokfört värde 3 491 4 541 5 530

NOT 20 KUNDFORDRINGAR

 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Kundfordringar 54 327 86 175 91 333

Reserv för osäkra fordringar –2 458 –10 412 –9 962

Summa 51 869 75 763 81 371

Rörelser avseende reserv för 
osäkra kundfordringar 2010 2009 2008

Ingående balans –10 412 –9 962 –453

Bokförda kundförluster –4 215 –10 397 –21 923

Årets återföringar av  
outnyttjade belopp/ 
Konstaterade kundförluster 12 169 9 947 12 414

Utgående balans –2 458 –10 412 –9 962

Åldersanalys: 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Ej förfallna kundfordringar 42 888 58 380 25 519

Förfallna 1-30 dagar 5 772 8 729 41 908

Förfallna 31-90 dagar 1 363 3 230 5 435

Förfallna >90 dagar 1 846 5 424 8 509

Summa 51 869 75 763 81 371

NOT 21 ÖVRIGA FORDRINGAR

 2010 2009 2008

Fordringar avseende avyttrade bolag 9 400 2 000 10 633

Mervärdeskattefordran 385 1 092 1 725

Övriga fordringar 285 350 737

Summa 10 070 3 442 13 095

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2010 2009 2008

Förutbetalda hyreskostnader 290 2 743 2 674

Förutbetalda licenskostnader 909 1 161 1 000

Pågående konsultuppdrag 67 95 293

Upplupna intäkter 5 866 5 266 1 001

Förutbetald leasing – 151 210

Övriga upplupna intäkter och  
förutbetalda kostnader 3 829 3 562 2 501

Summa 10 961 12 978 7 679
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NOT 23 UPPSKJUTEN SKATT

Följande uppskjutna skatteskulder samt fordringar och förändringar däri har skett under året:

 
Skattemässiga 

underskott
Obeskattade 

reserver
Övriga tempo-
rära skillnader Summa

Ingående balans 2008-01-01 987 –527 648 1 108

Redovisat mot eget kapital under året 0 39 0 39

Redovisat mot resultaträkning under året –987 –389 –304 –1 680

Poster hänförliga till avyttrade bolag 0 0 –648 –648

Utgående balans 2008-12-31 0 –877 –304 –1 181

Redovisat mot eget kapital under året 0 0 0 0

Redovisat mot resultaträkning under året 0 877 –6 871

Utgående balans 2009-12-31 0 0 –310 –310

Redovisat mot eget kapital under året 0 0 0 0

Redovisat mot resultaträkning under året 0 0 9 9

Utgående balans 2010-12-31 0 0 –301 –301

Uppskjutna skattefordringar och -skulder redovisas netto när det finns en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja denna kvittning eller att realisera 
tillgången och skulden samtidigt. Efter kvittning föreligger följande balanser:

 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Uppskjutna skattefordringar 0 – –

Uppskjutna skatteskulder –301 –310 –1 181

Netto –301 –310 –1 181

NOT 24 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Per 31 december 2010 uppgick den räntebärande bruttolåneskulden, till 66 562 (61 809) KSEK.  
Följande tabeller visar den finansiella skuldens fördelning. Angående ränterisker, se not 4. 

 2010 2009 2008

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Amorteringar inom ett år 36 610 22 605 12 500

Checkräknings- och factoringkredit 16 741 9 936 25 018

Lån med kortare löptid än ett år – – 375

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 53 351 32 541 37 893

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år 13 211 29 268 30 162

Andra långfristiga lån med löptid >5 år – – –

Summa långfristiga skulder till kreditinstitut 13 211 29 268 30 162

Summa skulder till kreditinstitut 66 562 61 809 68 055

¹ Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde.  
De kortfristiga lånens ränta bedöms överensstämma med marknadsränta då de har en kort bindningstid.

Räntebärande bruttolåneskuld per valuta

Bolagets räntebärande bruttolåneskuld har följande valutafördelning:

Koncernen

Valuta 2010 2009 2008

SEK 37 338 57 215 63 199

USD – – 194

GBP 29 224 4 594 4 662

NOK –

Summa 66 562 61 809 68 055
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NOT 24 SKULDER TILL KREDITINSTITUT, forts

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån 2010

Lån Inom ett år 2–5 år Totalt Verkligt värde Räntesats

Förvärvskredit 9 471 9 471 9 471 5,09

Förvärvskredit 125 125 125 4,59

Rörelsekredit 7 000 13 000 20 000 20 000 9,10

Checkräknings- och factoringkredit 16 741 – 16 741 16 741

Övriga lån 20 014 211 20 225 20 225

Summa 53 351 13 211 66 562 66 562

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån 2009

Lån Inom ett år 2–5 år Totalt Verkligt värde Räntesats

Förvärvskredit 17 500 7 500 25 000 25 000 3,62

Förvärvskredit 250 250 250 2,62

Rörelsekredit – 21 504 21 504 21 504 6,40

Checkräknings- och factoringkredit 9 936 – 9 936 9 936

Övriga lån 4 855 264 5 119 5 119

Summa 32 541 29 268 61 809 61 809

NOT 25 ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER

Övriga kortfristiga finansiella skulder 2010 2009 2008

Kortfristiga skulder avseende  
förvärvade bolag – 6 676 47 687

Skulder till närstående, Crystone AB 1 600 – –

Skulder till närstående, Vattenormen AB 3 850 3 000 2 000

Summa 5 450 9 676 49 687

NOT 26 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen

 2010 2009 2008

Mervärdesskatt 6 526 10 452 6 663

Personalens källskatter 3 367 4 316 2 845

Arbetsgivaravgifter 1 115 1 466 2 156

Skulder till personal 137 – 137

Anstånd sociala avgifter och skatter 7 362 7 362 –

Övriga skulder 1 405 1 877 1 145

Summa 19 912 25 473 12 946

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2010 2009 2008

Upplupen semesterlöneskuld 4 282 6 449 6 738

Avsättning för pensionskostnader 621 – –

Upplupna sociala avgifter 1 285 3 318 4 194

Upplupna löner 333 2 742 4 530

Upplupna kostnader, mediaförsäljning 4 556 5 049 6 129

Avsättning omstruktureringsreserv 3 315 4 031 724

Upplupna räntekostnader 1 886 1 296 734

Förutbetalda intäkter 30 449 38 854 33 884

Övriga upplupna kostnader 1 173 2 975 1 608

Summa 47 900 64 714 58 541

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER

 2010 2009 2008

Företagsinteckningar 13 000 16 500 16 500

Aktier i dotterbolag – – –

Nettotillgångar i dotterbolag 284 933 327 799 280 966

Spärrade bankmedel – – –

Belånade kundfordringar 46 378 20 375 35 246

Summa 344 311 364 674 332 712

NOT 29 ANSVARSFÖRBINDELSER

 2010 2009 2008

Garantiförbindelser – – 252

NOT 30  JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET

 2010 2009 2008

Av- och nedskrivningar av tillgångar 13 887 13 177 104 820

Realisationsvinster/-förluster –12 680 –363 185

Övriga ej likviditetspåverkande resultat-
poster –1 465 4 302 6 433

Summa –258 17 116 111 438
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NOT 31 VALUTAKURSER

Genomsnittskurs Balansdagskurs

 2010 2009 2008 2010 2009 2008

EUR 9,54 10,62 9,61 8,98 10,35 10,94

GBP 11,13 11,93 12,09 10,55 11,49 11,25

Om koncernens viktigaste utländska valuta,GBP, skulle ändras med en 

procentenhet skulle omsättningen 2010 påverkas med cirka 500 (600) KSEK

NOT 32 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

En extra bolagsstämma den 16 mars 2011 beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieä-
garna om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teck-
ningsförbindelser från bolagets större aktieägare, däribland från bolagets styrelseordförande Åke Eriksson (pri-
vat och genom bolag) och från verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag) samt genom en 
kompletterande teckningsgaranti.

En majoritet av aktieägarna står bakom förslaget till beslut om företrädesemission.
Getupdated har erhållit ett så kallat brygglån av Erik Penser Bankaktiebolag om 10 MSEK. Bryggkrediten ska 

återbetalas i sin helhet i samband med nyemissionens slutförande.
Investeringen av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii slutfördes.



Granskningsberättelse 65

Granskningsberättelse

Till 
Styrelsen i Getupdated Internet Marketing AB (publ)
Org.nr. 556264-3022

Revisors rapport avseende omarbetade historiska finansiella rapporter 
Vi har granskat de finansiella rapporterna för den koncern i vilken Getupdated Internet Marke-
ting AB (publ) är moderbolag, på sidorna 46-64 som omfattar koncernbalansräkningarna per 
den 31 december 2008, 31 december 2009 och 31 december 2010 och koncernrapporterna över 
totalresultat, kassaflödesanalyserna och koncernens redogörelser för förändringar i eget kapital 
för dessa år samt ett sammandrag av koncernens väsentliga redovisningsprinciper och andra till-
läggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och pre-
senteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS 
såsom de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförord-
ningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande 
av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella 
rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört 
vår revision i enlighet med Far:s rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär 
att vi följer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter.

En revision i enlighet med Far:s rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt innebär att 
utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de 
finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för 
väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. 
Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande 
och presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgär-
der som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om ef-
fektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av 
använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella 
rapporterna.

Vi anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt ut-
talande.



Uttalande
I balansräkningen per 2010-12-31 redovisas immateriella tillgångar, i huvudsak hänförbart till good-
will, med ett belopp om 274 MSEK. Styrelsen har prövat om nedskrivningsbehov föreligger genom att 
beräkna ett nyttjandevärde i enlighet med IAS 36 och har bekräftat att något nedskrivningsbehov inte 
föreligger. En sådan bedömning baseras till stora delar på ett antal antaganden om framtiden 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 kassaflöden är svår-
bedömbara och om positiva kassaflöden inte skulle infrias kan detta förhållande komma att väsentligen 
påverka värdet av redovisad goodwill negativt.

Vi anser att de finansiella rapporterna med undantag för den osäkerhet som föreligger beträffande 
redovisad goodwill och som beskrivs ovan, ger en rättvisande bild i enlighet med de internatio-
nella redovisningsstandarderna IFRS såsom de antagits av EU av koncernens, i vilken Getupdated 
Internet Marketing AB (publ) är moderbolag, ställning per den 31 december 2008, 31 december 
2009 och 31 december 2010 och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassa-
flöde för dessa år.

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.

Stockholm den 4 april 2011

Ernst & Young AB

 Björn Grundvall Alexander Hagberg
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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