BOLAGSBESKRIVNING
Upptagande av aktier till handel på
Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i
nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq
First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden,
enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och
regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market
kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är
upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är
respektive börs inom Nasdaq- koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.
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Qiiwi Games i korthet
Qiiwi Games är ett svenskt publikt spelbolag med
säte i Alingsås. Bolagets nuvarande verksamhet
startade 2012 och bolaget har sedan dess utvecklat
och distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans
laddats ned cirka 23 miljoner gånger. Bolagets
vision är ”Att förgylla människors vardagliga liv och
stunder” med sloganen ”Adventures for Everyone”.
Bolaget startades med ett tydligt fokus mot olika
former av kunskapsspel, innebärande att spelens
koncept baserades på någon form av
problemlösning. Alltsedan starten 2012 har
verksamheten utvecklats till att både inneha egna
spel som utvecklas, distribueras och marknadsförs,
och ”Branded Games” som innebär ett samarbete
med internationellt starka varumärken där Bolaget
har kontroll över utveckling, publicering och
marknadsföring.

Under 2018 förvärvade Qiiwi Games den
cypriotiska spelstudion Milliplay och lanserade
samma år en ny strategi för 2019-2021 där fokus
flyttades för att skapa en bättre riskspridning i
verksamheten. Den nya strategin omfattar att
fortsatt utveckla egna spel, så kallade ”Egna IP:n”,
men även att utveckla spel inom det nya
affärområdet ”Branded Games”. Detta för att
skapa bättre och mer förutsägbara intäktskällor
och förbättra riskspridningen i verksamheten. En
del av den nya strategin innebar även att fullt ut
ansvara för utveckling, publicering och
marknadsföring. Den nya strategin innebar även
att nya spel skall bygga på ”metagaming”-mekanik,
dvs. att spelarens framgång i spelmomentet gör att
spelaren kan ta sig vidare i en berättelse av olika
slag, detta i syfte att öka spelarengagemanget.

Bolaget har under de senaste åren utarbetat en
strukturerad utvecklings- och analysmodell som
bidrar till att fokusera Bolagets begränsade
resurser mot de spelidéer som bedöms ha bäst
intjäningspotential. En strukturerad process
reducerar indirekt även risken för att resurser läggs
på projekt som senare visar sig vara olönsamma.

Under 2019 ingick Bolaget sitt första strategiska
samarbete inom det nya affärsområdet ”Branded
Games” avseende varumärket ”Hell’s Kitchen”. I
oktober påbörjades global lansering av det helägda
ordspelet Wordington, under året erhöll spelet
även ”Feature” vid ett flertal tillfällen av Apple och
Google.

Qiiwi Games lanserade under senhösten 2016
Backpacker™. Spelet blev snabbt populärt i Sverige
och nådde på några månader 150 000
nedladdningar. Bolaget påbörjade därför
omgående ett omfattande arbete för att successivt
kunna lansera Backpacker™ även utomlands.
Spelet finns idag översatt till engelska, tyska,
danska och norska.

Qiiwi Games står idag inför en expansiv fas där
både det cypriotiska och svenska teamet i början
av oktober 2020 flyttade in i bättre lokaler med
kapacitet för uppskalning av antalet medarbetare.
Bolaget avser även att förstärka organisationen
med resurser fokuserade på tillväxtstrategier.
Bolaget har sett en bra och positiv utveckling i
aktien sedan noteringen 2017 där den naturliga
utvecklingen är att söka sig till en mer erkänd
handelsplats i enlighet med Bolagets
tillväxtstrategi. Bolaget har därför beslutat att
ansöka om upptagande av handel av Bolagets aktie
på Nasdaq First North Growth Market.

Under våren 2017 ingick Bolaget ett
publicistsamarbete som innebar att annan part
ansvarade för att bidra med sin kunskap kring
analys, spellogik, marknadsföring och
tillväxtstrategier1 för att lansera Backpacker™
globalt till en mångmiljonpublik.
2017 noterades Qiiwi Games på dåvarande
Aktietorget2 i syfte av att expandera och finansiera
Bolagets fortsatta utveckling. Bolaget såg ett stort
intresse i den spridningsemission som
genomfördes i samband med noteringen på
Aktietorget som kraftigt övertecknades.

1Med

tillväxtstrategier menas hur spel i sin helhet kan växa
både genom organisk och icke-organiskt tillväxt (köpt
marknadsföring). Med tillväxtstrategier menas även

kontinuerligt underhålla av aktiva spelarbaser och insatser för
att öka livstidsvärdet per spelare.
2 Aktietorget har sedermera bytt namn till Spotlight Stock
Market.
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Definitioner
I denna Bolagsbeskrivning gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget”, eller ”Qiiwi
Games” avses Qiiwi Games AB (publ) med organisationsnummer 556691-7547. Med ”Bolagsbeskrivning” avses
föreliggande Bolagsbeskrivning som har upprättats med anledning av Bolagets ansökan om upptagande till
handel av aktier på Nasdaq First North Growth Market. Med ”Aktieinvest” avses Aktieinvest FK AB, org. nr.
556072-2596. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser
svenska kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvisning till ”USD” avser amerikanska dollar.

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de olika
börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för
samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är istället
föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering
i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i
ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth har en Certified Adviser
som övervakar att regelverket efterlevs.
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Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i denna Bolagsbeskrivning återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker
endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen. Dessa
uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Styrelsens försäkran
Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och, till vår kännedom,
Bolagsbeskrivningen inte är villkorad av utelämnade av information som allvarligt kan förvränga bilden av
Bolagsbeskrivningen, inklusive all relevant information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och andra interna
dokument.
Alingsås den 12 januari 2021
Qiiwi Games AB (publ)
Naim Messo
Styrelseordförande

Andreas Gustafsson
Styrelseledamot

Johan Thorell
Styrelseledamot

Daniel Grigorov
Styrelseledamot
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Riskfaktorer
En investering i Qiiwi Games är förenad med risk.
Vid bedömningen av Bolagets framtida utveckling
är det av stor vikt att potentiella investerare
överväger all information som lämnas i denna
Bolagsbeskrivning, i synnerhet de riskfaktorer som
nämns nedan och som beskriver vissa av de risker
som förknippas med en investering i Bolaget. Var
och en av dessa riskfaktorer, liksom övriga risker
och osäkerheter som nämns i denna
Bolagsbeskrivning, kan, om de inträffar, ha en
väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet,
resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter.
Riskfaktorerna som beskrivs är inte rangordnade
efter betydelse och utgör inte heller en heltäckande
beskrivning av alla de risker Bolaget kan ställas
inför. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande
inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för
närvarande inte anser vara väsentliga, kan också
komma att utvecklas till faktorer som kan ha en
väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet,
resultat eller finansiella ställning.
Verksamhetsrelaterade risker
Risker relaterade till Bolagets förmåga att öka
försäljningen
Det finns idag en stor mängd spelutvecklare men
distributionen av mobilspel är i huvudsak
koncentrerad till två marknadsplatser Apples App
Store och Googles Google Play. Det medför att
konkurrensen bland spelutvecklare på dessa
marknadsplatser är betydande. Bolagets
långsiktiga förmåga att utveckla spel som är
attraktiva är av stor betydelse för Bolagets
finansiella utveckling. Bolagets uppfattning är att
konkurrensen bland spelutvecklare har ökat under
de senaste åren och att trenden rimligen kommer
fortgå under kommande år. Om Bolaget inte kan
bibehålla produkternas relativa konkurrenskraft i
takt med en fortsatt ökad konkurrens på
marknaden kan det leda till att Bolagets förväntade
expansion inte sker i önskvärd takt vilket i sin tur
kommer innebära att Bolagets framtida
försäljningsintäkter inte utvecklas i önskvärd takt.
Qiiwi Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg med tanke på den riskspridning
avseende egna IP och spel inom affärsområdet
”Branded Games” som följer Bolagets strategi
sedan 2019. Bolaget bedömer att risken, om den
förverkligas, skulle resultera i en inbromsning av
Bolagets expansionstakt vilket sammantaget skulle
få medelhög negativ inverkan på Bolagets framtida
omsättning och resultat.

Utvecklingsrisk
Bolaget bedriver spelutveckling vilket tar såväl
finansiella som operativa resurser i anspråk.
Bolagets framgång är till stor del beroende av att
utveckla attraktiva och lönsamma spel på ett
effektivt sätt. Utvecklingen inom spelindustrin
drivs till stor del av önskemål och krav från
slutanvändare vilket innebär att Bolaget måste
erbjuda nya produkter och tjänster i syfte att
attrahera och behålla slutanvändare. I en bransch
som kännetecknas av snabb uppkomst och
utveckling av nya spel och tekniker är det viktigt att
Bolaget kontinuerligt uppdaterar och utvecklar nya
och befintliga spel. Då utvecklingsarbete kan vara
omfattande och komplext, kan förseningar i
tidplaner inte heller uteslutas. Allvarliga
förseningar, störningar eller oförutsedda händelser
i utvecklingsprocesser kan påverka Bolagets
framtida verksamhet och lönsamhet negativt.
Qiiwi Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg. Om Bolaget inte kan utveckla nya
och förbättra befintliga spel som genererar
intäkter enligt plan eller om förseningar, störningar
eller oförutsedda händelser sker i
utvecklingsprocessen kan det leda till ökade
utvecklings- och marknadsföringskostnader samt
minskade försäljningsintäkter som sammantaget
bedöms få en låg negativ inverkan på Bolagets
omsättning och resultat.
Lansering av nya speltitlar kan generera lägre
intäkter än bedömt
Vid lanseringar av nya speltitlar, finns risken att
dessa inte mottas av marknaden enligt Bolagets
förväntningar. Om så sker kan det leda till att
Bolaget investerar resurser och kapital i spelen
som inte ger förväntad avkastning samt att det
belopp spelet tagits upp i balansräkningen måste
skrivas av. Det gäller såväl egenutvecklade spel
som spel inom affärsområdet ”Branded Games”.
Qiiwi Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som medelhög. Om en spellansering inte
generar förväntade intäkter bedöms det
sammantaget kunna medföra en låg negativ
inverkan på Bolagets vinstmarginal.
Risker relaterade till ”Branded Games”
Affärsområdet ”Branded Games” innebär att
Bolaget ingår licensavtal med stora välkända
internationella varumärken som vill engagera sin
publik ytterligare via mobilspel. Om Bolaget inte
lyckas nå produktiva samarbeten med sådana
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licensgivare till fördelaktiga villkor kan det påverka
Bolagets verksamhet och lönsamhet negativt. Qiiwi
Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om
den förverkligas, skulle innebära minskade intäkter
och ökade marknadsföringskostnader vilket skulle
innebära en låg negativ inverkan på Bolagets
framtida omsättning och resultat.
Beroende av personal och nyckelpersoner
Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Om någon
eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget skulle
det kunna försena eller orsaka avbrott i
utvecklingsprojekt och kommersialisering av
Bolagets spel. Bolagets förmåga att attrahera och
behålla kvalificerad personal är av avgörande
betydelse för Bolagets framtida utveckling. Bolaget
kan misslyckas med att såväl attrahera som behålla
kvalificerad personal, givet den konkurrens om
arbetskraft som finns från andra bolag i branschen
eller närstående branscher. Qiiwi Games bedömer
sannolikheten för att risken inträffar som låg.
Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas,
skulle innebära minskade intäkter samt ökade
personalkostnader till följd av ökade
rekryteringskostnader vilket skulle innebära en låg
negativ inverkan på Bolagets resultat.
Kapitalbehov
Bolaget befinner sig i en expanderingsfas och kan i
framtiden behöva inhämta ytterligare kapital. Det
finns risk för att eventuellt kapital inte kan
anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan
anskaffas på fördelaktiga villkor för Bolaget eller
aktieägarna, vilket kan påverka Bolagets
verksamhet och finansiella ställning negativt. Om
Qiiwi Games inte kan erhålla tillräcklig finansiering
kan Bolaget bli tvunget att bedriva utvecklingen av
verksamheten och marknadsföra befintliga
produkter i lägre takt än önskat. Detta kan i sin tur
leda till försenade eller uteblivna
kommersialiseringar av Bolagets spel samt
försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. Qiiwi
Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om
den förverkligas, skulle kunna innebära minskade
intäkter samt ökade finansiella kostnader som
sammantaget skulle leda till en låg negativ
påverkan på Bolagets finansiella ställning.
Risker relaterade till IT-system
Qiiwi Games är beroende av en effektiv och
oavbruten drift hos olika IT-system för att driva
verksamheten, inklusive spelutveckling, försäljning
och distribution. Ett omfattande haveri eller annan

störning i IT-systemen kan påverka förmågan att
bedriva verksamhet avseende att utveckla
produkter och tillhandahålla spelen till
slutanvändarna. Bolagets verksamhet omfattar
användning och lagring av information om
arbetstagare och slutanvändare. Det finns en risk
att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende sina
system samt andra säkerhetsrutiner inte förhindrar
olovligt intrång eller att personuppgifter eller
information skyddad av annan anledning röjs. Qiiwi
Games riskerar även att påverkas negativt av
aktiviteter såsom systemintrång, virusspridning
och andra former av IT-brottslighet. Sådan
verksamhet kan störa spelutveckling, orsaka
systemfel och verksamhetsavbrott samt skada
teknisk utrustning hos Qiiwi Games och dess
kunder. Qiiwi Games bedömer sannolikheten för
att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att
risken, om den förverkligas, skulle kunna skada
Qiiwi Games anseende och medföra att Bolaget
blir skadeståndsansvarigt, och därmed resultera i
ökade kostnader och minskade intäkter vilket
skulle leda till en låg negativ påverkan på Bolagets
finansiella ställning.
Legala risker
Immaterialrättsliga risker och tvister
Risk föreligger att immaterialrättsliga tvister kan
uppstå. Tvister kan uppstå dels i samband med att
tredje part bedöms inkräkta på Bolagets
rättigheter, dels som en konsekvens att tredje part
hävdar att Bolaget gör intrång på andras
rättigheter. Utöver tvister om immateriella
rättigheter kan Bolaget även bli indraget i andra
typer av tvister och rättsliga förfaranden. Qiiwi
Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg. Om Bolaget blir indraget i tvister
eller i andra typer av rättsliga förfaranden kan det
medföra betydande kostnader och/eller skyldighet
att betala skadestånd, vilket skulle leda till en
medelhög negativ inverkan på Bolagets resultat.
Risker relaterade till aktierna
Risk för utspädning vid framtida emissioner
Qiiwi Games kan komma att behöva ytterligare
kapital för att finansiera och expandera sin
verksamhet organiskt eller genom förvärv. Det
finns en risk för att ytterligare finansiering till
acceptabla villkor inte kommer att vara tillgänglig
för Bolaget när det krävs, eller inte kommer att
vara tillgänglig överhuvudtaget. Om Bolaget väljer
att ta in ytterligare kapital, till exempel genom
nyemission av aktier, kommer aktieägarnas
ägarandel att spädas ut, vilket även kan påverka
priset på aktierna. Om dessa risker skulle realiseras
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kan de få väsentlig negativ effekt på investerares
placerade kapital och/eller priset på aktierna. Qiiwi
Games bedömer sannolikheten för att risken
inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om
den förverkligas, skulle ha en låg inverkan för
ägaren av aktien.
Risk relaterat till Bolagets möjlighet att lämna
utdelning
Bolaget har, för perioden som omfattas av den
historiska finansiella informationen i
Bolagsbeskrivningen, inte beslutat om någon
vinstutdelning. Qiiwi Games har per dagen för
Bolagsbeskrivningen inte någon antagen
utdelningspolicy och har heller inte för avsikt att
inom överskådlig framtid besluta om
vinstutdelning. Bolagets avsikt är att
utdelningsbara medel ska återinvesteras i Bolagets
verksamhet för fortsatt utveckling och tillväxt.
Enligt svensk lag är det bolagsstämman som
beslutar om utdelning. Tidpunkten för och
storleken på eventuella framtida utdelningar
föreslås av styrelsen. I överväganden om framtida
utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer
såsom de krav som verksamhetens art, omfattning
samt risker ställer på storleken av det egna
kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt. Qiiwi Games kan
komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara
medel och Qiiwi Games aktieägare kan komma att
besluta om att inte betala utdelningar vilket
innebär att aktieägare inte kommer att erhålla
någon direktavkastning och därtill kan aktiekursen
komma att påverkas negativt. Qiiwi Games
bedömer sannolikheten för att risken inträffar som
hög. Bolaget bedömer att risken, om den
förverkligas, skulle ha en låg inverkan för ägaren av
aktien.

Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta
att en investering i Qiiwi Games är förenad med
risk och att det inte kan förutses huruvida
aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling.
Detta medför en risk att en investerare kan förlora
hela eller delar av sitt investerade kapital.
Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av
bland annat resultatvariationer i Bolagets
kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget
och förändringar i aktiemarknadens intresse för
Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien
kan i sin tur bidra till att förstärka sådana
fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan
därmed komma att påverkas av faktorer som står
helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En
investering i aktier i Qiiwi Games bör därför
föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess
konkurrenter och omvärld, generell information
om branschen, det allmänna konjunkturläget samt
övrig relevant information. Risk föreligger att aktier
i Qiiwi Games inte kan säljas till en för aktieägaren
vid var tid acceptabel kurs.
Bristande likviditet i Bolagets aktie och
aktierelaterade värdepapper
Aktierna i Qiiwi Games upptas den 16 mars 2021
till handel vid Nasdaq First North Growth Market.
En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten i
aktierna kommer att vara tillfredsställande, vilket
innebär att det finns en risk för att dessa
värdepappret inte omsätts dagligen och att
avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara stort.
Om likviditeten är begränsad kan detta medföra
svårigheter för innehavare av dessa värdepapper
att förändra sitt innehav.

Risk relaterad till förändringar i valutakurser
Qiiwi Games är exponerade för
valutakursförändringar på grund av Bolagets intäkter
från avtal med internationella parter. I sin operativa
verksamhet är Bolaget främst exponerat för
valutakursförändringar mellan USD och EUR i
förhållande till SEK. Qiiwi Games bedömer
sannolikheten för att risken kommer att uppstå som
medelhög mot bakgrund av historiska förändringar i
berörda valutor. Bolaget bedömer att risken, om den
realiseras, skulle ha en liten negativ inverkan på
Bolagets totala resultat och finansiella ställning.
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Bakgrund och motiv
Qiiwi Games har under de senaste åren utvecklat närmare 20 mobilspel med totalt cirka 23 miljoner
nedladdningar. Bolagets verksamhet är att utveckla och publicera mobilspel riktade mot personer som lever ett
vardagligt liv, såkallade ”Casual Gamers”. Målgruppen ”Casual Gamers” är primärt kvinnor i 35+ års åldern.
Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone” och verksamheten består av att utveckla, driva och marknadsföra
mobilspel i digitala medier. De spel som Bolaget utvecklar kännetecknas av att de tillämpar en
betalningsmodell kallad ”free-to-play” innebärande att spelen är gratis för nedladdning men att det även går
att betala för att erhålla ytterligare funktioner och innehåll. Bolaget riktar in sig på att utveckla spel inom tre
genrer, vilka är ordspel, pusselspel/match-3 och frågesportspel.
Qiiwi Games har under det senaste året sett en positiv utveckling av de spel som lanserats. Det finns idag en
välutvecklad strategi för de spel som befinner sig i global lansering inom bolagetrs spelportfölj men även för de
spel som är under utveckling och som har planerad lansering under 2021.
Styrelsen för Qiiwi Games gör en sammantagen bedömning att ett listbyte från Spotlight Stock Market till
Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets
aktieägare genom en förbättrad likviditet i Bolagets aktie, ett ökat intresse för Qiiwi Games från analytiker,
allmänheten, institutionella och internationella investerare samt andra intressenter.
Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella
kunder, samarbetspartners och leverantörer. Med stöd av ovan bedöms listbytet därmed främja Qiiwi Games
framtida tillväxt och utveckling. Styrelsen för Qiiwi Games bedömer även att listbytet kan medföra fördelar
eftersom det kan uppfattas som positivt för Bolaget att förknippas med Nasdaq vilket kan underlätta vid
exempelvis förvärv av andra bolag och/eller speltitlar.
Styrelsen för Qiiwi Games har erhållit godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktier vid Nasdaq
First North Growth Market där första dag för handel är planerad till den 16 mars 2021. Bolagets värdepapper är
idag upptagna till handel vid Spotlight Stock Market. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 15
mars 2021. Aktieägare i Qiiwi Games behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet till Nasdaq First
North Growth Market.
Styrelsen för Qiiwi Games är ansvarig för innehållet i denna Bolagsbeskrivning. Härmed försäkras att alla
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.
Alingsås den 12 januari 2021
Styrelsen
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VD HAR ORDET
Qiiwi Games har under de senaste åren gjort en
fantastisk tillväxtresa! Qiiwi Games startades 2012
med sloganen ”Saving the world from stupidity”
där det främsta fokuset låg inom kunskapsspel.
Efter flera år av spelutvecklande har Qiiwi Games
idag blivit något mycket mer, ett spelföretag med
fokus mot en större målgrupp där vårt främsta mål
är att skapa ”Adventures for Everyone” och rikta in
oss på den större målgruppen ”Casual Gamers”
inom kategorierna ordspel, pussel/match-3 och
frågesport.
Sedan vi lanserade vår 2019-2021 strategi har
mycket kommit att förändras hos oss och vi
ansvarar nu för en speltitels hela livscykel, vilket är
utveckling, publicering, marknadsföring och
förvaltning/live operations. Genom att ansvara för
hela livcykeln tror vi ger bästa långsiktiga
avkastning för Qiiwi Games.
Vi har med hjälp av vår erfarenhet och kunskap
kommit att utveckla framgångsrika modeller för
spelutveckling och vad konsumenter uppskattar,
både i form av egna spel men även expanderat
verksamheten genom vårt nya affärsområde
”Branded Games”, dvs. samarbeten med
internationellt starka varumärken.
År 2017 noterades vi på dåvarande Aktietorget,
noteringen möjliggjorde en mer kraftfull tillväxt
som resulterade i bland annat förvärvet av den
cypriotiska spelstudion Milliplay. Förvärvet gjorde
att vi tog ett kraftigt steg in i match-3-kategorin
samt gav oss en möjlighet att på ett
kostnadseffektivt sätt skala upp Qiiwi Games
verksamhet. Genom förvärvet kunde vi accelerera
vår verksamhet genom fler samtidigt pågående

spelprojekt. Detta har i sin tur resulterat i att vi i
högre takt får ut nya speltitlar i vår portfölj med
stor potential till långsiktigt lönsamma intäkter.
Vi fortsätter att satsa fullt ut på tillväxt och har
under 2020 satsat på investeringar i ”User
Acquisition” (UA), vilket innebär att vi investerar i
marknadsföringen för att bygga vår spelarbas i våra
spel större och större.
Under 2020 har vår omsättning nästintill enbart
byggts av två speltitlar, Wordington och Hell’s
Kitchen. Vi har under den senare delen av 2020
startat globala mjuklanseringar för tre nya
speltitlar, Coronation Street, Puzzleton och Trivia
Mansion, vilket givetvis skapar goda möjligheter
för nya intäktsinjektioner. De speltitlar som
bidragit till omsättningen under 2020 är en
betryggande intäktsström in i 2021 där vi går in
med fler speltitlar i portföljen samtidigt som vi har
flera väldigt spännande spel inom affärsområdet
”Branded Games” under utveckling. Utöver de
pågående projekten arbetar vi även internt med
att planera vidare för hur vi skall utveckla vår
framtida pipeline av speltitlar både inom egna IP:n
och inom affärsområdet ”Branded Games”.
Genom att ta steget till Nasdaq First North Market
bedömer vi att vi kommer vi få en ökad synlighet
och ett stärkt anseende bland Qiiwi Games
intressenter och bättre förutsättningar för att ta
del av institutionellt och internationellt kapital.
Nasdaq som symboliserar ett globalt och välkänt
varumärke tror vi kommer främja våra relationer
med såväl befintliga som framtida
samarbetspartners.

Alingsås den 12 januari 2021
Erik Dale Rundberg
Verkställande direktör
Qiiwi Games AB (publ)

11

Qiiwi Games AB (publ)
Qiiwi Games AB (publ) är ett svenskt publikt
aktiebolag och bedriver verksamhet under denna
associationsform, vilken regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den
9 november 2005 och registrerades hos
Bolagsverket den 28 november 2005 under
namnet AB Coport 65 med organisationsnummer
556691-7547. Bolaget namnändrades till RQ
Games Aktiebolag den 22 december 2006. Därefter
antogs namnet WeAreQiiwi Interactive AB, den 8
juni 2012. Under juni 2020 ändrade Bolaget namn
till sitt nuvarande, Qiiwi Games AB (publ) i syfte att
på ett tydligare sätt förmedla Bolagets verksamhet
och förenkla varumärkesbyggandet.
Nuvarande verksamhet i Qiiwi Games AB (publ)
startade i april 2012 då en fusion skedde mellan RQ
Games AB och MEDA-Gruppen AB. RQ Games var
dessförinnan ett bolag som bedrev
frågesportstävlingar på internet och MEDAGruppen nybildades 2012 och hade ingen påbörjad
verksamhet.
Bolaget ska som föremål för sin verksamhet
utveckla, driva och sälja skicklighetsspel i digitala
medier och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är anslutet till Euroclear, vilket innebär att
det är Euroclear som för Bolagets aktiebok.
Bolagets säte är Alingsås kommun, Västra Götaland
län.
Bolagsbeskrivning, årsredovisningar och
bolagsordning kan hämtas från Bolagets hemsida.
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Bolagets verksamhet
Affärsidé
Qiiwi Games affärsidé är att utveckla och publicera
mobilspel riktade mot personer som lever ett
vardagligt liv, såkallade ”Casual Gamers”. Bolagets
slogan är ”Adventures for Everyone”.
Typ av spel och segment
De spel som Qiiwi Games utvecklar kännetecknas
av att de tillämpar en betalningsmodell kallad freeto-play, innebärande att spelen är gratis för
nedladdning men det går att betala för att erhålla
ytterligare funktioner och innehåll. Free-to-play är
idag den dominerande betalningsmodellen för
mobilspel.
Qiiwi Games riktar in sig på att utveckla spel inom
tre genrer, vilka är Ordspel, Pusselspel/Match-3
och frågesportsspel. Vid sidan av att ha ett
standardmoment att spela för spelaren i respektive
spel implementerar även Qiiwi Games så kallade
”metagaming-mekanik” i spelflödet. Mekaniken
innebär att spelarens framgång i respektive
ordpussel eller match-3-nivå gör att spelaren kan
ta sig vidare i spelet, exempelvis genom att
renovera, dekorera och utveckla ett hus som i
spelet Wordington.
Metagaming-mekanik är en växande trend inom
mobilspelutveckling som visat att
spelarengagemanget ökar ju fler dimensioner som
finns i spelupplevelsen. Qiiwi Games har sedan
2018 haft ett stort fokus på att utveckla speltitlar
med metagaming-mekanik.

Qiiwi Games spel är riktade primärt mot en kvinnlig
målgrupp, vanligtvis i 35 års åldern och uppåt.
Målgruppen kännetecknas av att de spelar korta
spelsessioner per dag när det finns utrymme för
det, så kallade ”Casual Gamers”.
Sedan Bolaget lanserade sin 2019-2021 strategi har
det även ingåtts sex samarbeten inom
affärsområdet ”Branded Games”. De varumärken
som Bolaget har ingått samarbeten med är Hell’s
Kitchen, Midsomer Murders, Kitchen Nightmares,
Coronation Street, Masterchef och Extreme
Makeover: Home Edition
Bolagets intäktsströmmar
Bolaget har två intäktsströmmar vilka är
annonsintäkter och via köp som genomförs i
spelen, så kallade In-App Purchases.
Den dominerande intäktskällan för Bolaget har
under 2020 varit annonsintäkter som i snitt har
uppgått till ca 80 % av de totala intäkterna.
I spelen kan spelare antingen välja att se på
belöningsannonser eller genomföra köp i spelen
för att enklare ta sig vidare i de olika
utmaningarna. En spelare kan också välja att spela
utan att genomföra något av dessa men det tar i
regel längre tid att ta sig vidare i spelet om så är
fallet. Alla spelare får även automatiskt annonser
mellan olika nivåer vilket innebär att Bolaget
skapar intäkter på samtliga spelare som är aktiva i
Bolagets spelportfölj.
För varje transaktion som genomförs via köp i
spelen tar operatörerna (Apple, Google Amazon
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etc.) en kommission på vanligtvis mellan 15 och 30
procent.

spelmotorn Unity, vilket är en branschledande
programvara.

Bolagets spelstrategi
Qiiwi Games har byggt upp en stor kunskap och
erfarenhet av att utveckla, driva och förvalta freeto-play-spel under de åtta år som Bolaget varit
verksamt. Bolagets inriktning har varit att utveckla
ordspel, pusselspel/match-3 och frågesportsspel
vilket attraherar en stor målgrupp av spelare
globalt. Bolaget strävar efter att utveckla spel mer
innovativa och berättelsebaserade spel relativt
andra spelutvecklare, vilket Bolaget bedömer leder
till mer aktiva spelarbaser, högre intjäning och en
starkare konkurrensposition.

Nedan följer de faser som följer av Bolagets
utvecklings- och analysmodell:

Bolaget vill attrahera spelare genom att bygga ett
långsiktigt förtroende kring kvalitet och känsla av
de spel som publiceras. Ett genomgående tema för
Bolagets spel ska vara att spelaren får en stund av
avslappning samtidigt som man får en känsla av
äventyr och underhållning. Bolaget anser sig ha en
bra marknadsposition för att lyckas med denna typ
av spel. Vidare arbetar även Bolaget med ”Live
Operations” i syfte av att göra spelen mer
långlivade och intressanta. I praktiken innebär det
att nytt innehål lanseras kontinuerligt som
spelarna får ta del av. På detta sätt kan Bolaget
återaktivera stora delar av ett spels spelarbas på
ett kostnadseffektivt sätt.
Qiiwi Games har en stor mängd ordpusselmaterial
med tillhörande ordspelsmotorer, match-3-nivåer
med tillhörande match-3-motor (k3) samt
frågematerial som gör det möjligt att på varierande
sätt anpassa till olika spel. Det innebär att Bolaget
kan utveckla nya speltitlar med befintligt material
och lansera dessa på ett kostnadseffektivt sätt på
flera stora marknader. Sammantaget leder det till
goda möjligheter att nå avkastning (Return on
Investment) på de spel som finns i Bolagets
portfölj.
Bolagets process för spelutveckling
Qiiwi Games har över tid, och i takt med att nya
spel lanserats, utvecklat en utvecklings- och
analysmodell. Modellen innebär att spelen
behöver uppnå fördefinierade nyckeltal. Bolaget
kan därigenom på ett tidigt stadium dra slutsatser
huruvida en spelidé håller måttet eller ej. Modellen
underlättar för Bolaget att lägga resurser på de
spel som enligt modellen bedöms ha störst
potential att på sikt bli intäktsbringande. Genom
att anamma ett agilt förhållningssätt i
utvecklingsarbetet möjliggörs för Bolaget att under
ett spels utveckling identifiera möjligheter som kan
förbättra slutprodukten. Bolagens spel utvecklas i

Fas 1: Från idé till prototyp
Bolaget har över tid ansamlat en stor mängd
spelidéer. Baserat på Bolagets känsla för idéernas
unikhet och potential går några av dessa idéer
vidare till utveckling av en prototyp. Så snart
prototypen är spelbar genomförs kvalitets- och
underhållningstester för att få en uppfattning av
hur bra spelet kan prestera som slutprodukt.
Bolagets målsättning är att dessa tester ska
genomföras inom två till fyra veckor efter att fasen
initierats. När den första fasen är genomförd tas
beslut om prototypen ska gå vidare till nästa fas
eller om den ska stoppas för vidare utveckling.
Fas 2: Kravspecifikation
För speltitlar som går vidare från den första fasen
påbörjas en process för att fastställa projektets
riktlinjer och skapa en vision och målbild över hur
”Soft Launch/Mjuklanserings”-produkten kommer
att se ut och fungera. Denna fas har ingen
estimerad tidsåtgång utan kan ta olika lång tid att
genomföra beroende av spelets komplexitet. I
denna fas påbörjas även arbetet med att upprätta
en lanseringsplan och intäktskalkyl för spelet. Det
involverar insatser som bedöms nödvändiga för att
marknadsföra spelet och få fäste på avsedda
marknader samt vilka nyckeltal som spelet
förväntas uppnå. Kostnads- och intäktskalkylen för
spelet ska godkännas av Bolagets styrelse innan
projektet kan gå vidare till nästa fas.
Fas 3: Detaljerad specifikation och planering
I den tredje fasen skapas detaljerade
utvecklingsflöden av programmeringskod och
design. Bolaget upprättar en kodningsplan,
utseendeplan, innehållsplan samt analys av den
upprättade projektplanen.
Fas 4. Skapandet
I den fjärde fasen skapas spelet genom omfattande
kodning och design, och i enlighet med den plan
som utarbetats i föregående faser.
Fas 5: Intern testning och korrigeringar
I den femte fasen testas spelet innan det ges ut i
”Soft Launch/Mjuklanserings”-form. Fasen
innehåller bland annat kvalitetssäkring av Bolagets
QA-team samt spelsessioner av externa testare och
korrigering av identifierade buggar och fel.
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Fas 6: Soft Launch/Mjuklansering
I den sjätte fasen kvalitetssäkras spelet mot en
öppen publik användargrupp. Spelet lanseras på en
eller ett antal specifika marknader som
överensstämmer med målgruppen för spelet.
Insamlade data analyseras och jämförs med de
uppsatta nyckeltalsmål som tidigare definierats för
att spelet ska bli lönsamt. Optimeringar och
justeringar görs baserat på de resultaten som
uppnåtts.
Fas 7: Global lansering och övergång till Live
Ops/Förvaltning
I den sista fasen lanseras spelet globalt vilket
innebär att spelet finns tillgängligt i samtliga
världens länder om inget annat anges. Bolaget har
de senaste åren arbetet utifrån en strategi som
innebär att man startar med en så kallad ”global
mjuklansering” för att inledningsvis med mindre
marknadsföringsinvesteringar utvärdera prestanda
från kritiska marknader. När Bolaget känner sig
trygg i att öka investeringar i marknadsföring inleds
den globala lanseringen.
När denna fas inleds har Bolaget gjort en
bedömning att det finns goda möjligheter att
uppnå lönsamet i spelet utifrån de resultat som
uppnåtts under den sjätte fasen. Bolaget investerar
i marknadsföring som genererar trafik till spelet
och som, givet att nyckeltalsmålen hålls, får spelet
att växa med lönsamhet med avkastningsmål, så
kallad ROI (Return on Investment) på mellan 90 –
180 dagar.
För att Bolaget skall inleda
marknadsföringsinvesteringar på fler marknader
sker alltid specifika marknadsundersökningar för
respektive marknad för att bedöma om spelet har
förutsättningar att bli lönsamt på den nya
marknaden.
När spelet är färdigutvecklat övergår det till Live
Operations/förvaltning. Det innebär att spelet
vidareutvecklas i syfte att främja ytterligare
engagemang och aktivitet hos den uppbyggda
spelarbasen men själva grundmekaniken i spelet
ändras inte. Dessa vidareutvecklingar innebär
primärt att spelet utökas i sin berättelse, föremål
för spelarna att skaffa, möjlighet att dela i event
och säsonger etc.
Nyckeltal för global lansering
Vad gäller strategi inför global lansering är det
främst tre nyckeltal som tillämpas av Bolaget vid
avgörande huruvida en global lansering bör
påbörjas eller inte. Inledningsvis undersöks

retention, dvs. vad är det för kvarhållningsgrad hos
spelarna dagarna efter att de har installerat spelet.
Det andra nyckeltalet som sedan analyseras är
ARPDAU, dvs. genomsnittliga dagliga intäkten per
spelare. Här undersöker Bolaget monetariseringen
av ett spel i syfte av att se hur intäkter skapas i
enlighet med den framlagda planen. Viktig
komponent när ARPDAU undersöks är i vilken
omfattning köp genomförs i spelen och även om
mekaniken för annonsintäkter, så kallade
”Belöningsannonser” fungerar enligt erlagd plan.
Den tredje delen utgörs av
marknadsföringsresultaten, en analys görs av
huruvida annonserna som skapats konverterar och
ger bra anskaffningskostnad per installation. När
Bolaget känner sig trygga utifrån ovan nyckeltal
undersöks vilka marknader som bedöms vara mest
lukrativa för en global lansering.
Information om speltitlar inom affärsområdet
Egna IP:
Wordington: Words & Design
Kategori: Ordspel
Status: Global lansering/Live Operations
Spelidé:
”Följ med på denna minnesvärda ordberättelse
tillsammans med Emma! Hjälp henne att renovera
hennes farfars vackra gamla hus! Du bestämmer
hur inredning och dekorering i huset skall vara
genom att välja bland flera olika föremål och
mycket mer. För att ta dig vidare i spelets
berättelse behöver du pussla och lösa korsord.
Genom att pussla korsord och klara nivåer låser du
upp nya kapitel i berättelsen, nya rum i huset att
renovera och avslöja dolda mystiska hemligheter
kvarlämnade från Emmas farfar.”
Beskrivning av spelet på App Store
Puzzleton: Match & Design
Kategori:Pussel/Match-3
Status: Global mjuklansering
Spelidé:
”Hjälp Emma att renovera sin farfars vackra gamla
herrgård. Designa husets interiör och exteriör
genom att renovera vintagemöbler, välja nya fina
föremål och så mycket mer. Slutför nivåer för att
låsa upp nya kapitel i berättelsen, nya rum att
renovera och avslöja dolda hemligheter
kvarlämnade av hennes farfar. ”
Beskrivning av spelet på App Store
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Trivia Mansion: Trivia & Design
Kategori: Frågesport
Status: Global mjuklansering
Spelidé:
”Mer än 30 000 frågor! Svara rätt på frågor och
inred herrgården tillsammans med Emma i denna
minnesvärda berättelse baserad på frågesport!
Över 500 jobb väntar dig där du skall bevisa din
kunskap. Missa inte detta tillfälle att få testa hur
mycket du faktiskt kan!”
Beskrivning av spelet på App Store
Backpacker™: Tricky Travel Trivia
Kategori: Frågesport/Äventyrsspel
Status: Global lansering/Live Operations
Spelidé:
Din väska är fullpackad och du är redo att ge dig ut
i världen. Men nu är du strandsatt i Rom med bara
500 mynt på fickan. Vad ska du göra? Visa världen
vad du går för i Backpacker™, det nya
frågesportspelet för globetrotters!
Upptäck nya städer – där du kanske lär dig både
det ena och det andra på vägen.”
Beskrivning av spelet på App Store
Words in a Pic / Words in a Pic 2
Kategori: Ordspel
Status: Global lansering
Spelidé:
Words in a Pic baseras på ett koncept där spelaren
får bokstäver som ska bilda tre ord kopplade till en
bild. Spelaren kan även använda olika typer av
ledtrådar för att få hjälp att klara av en nivå.
Magic Gifts
Kategori: Pussel/Match-3
Status: Global lansering
Spelidé:
Det är Millys födelsedag! Hennes vänner från Gift
Land kommer till festen och tar med sig tusentals
gåvor. Men problem lurar precis runt hörnet ...
Akta dig för oväntade gäster som springer och
förstör! Hjälp Milly att samla ihop sina gåvor i det
här spännande match-3-spelet som alltid håller dig
på tårna. Överraskningar väntar i varje drag du gör!

Information om speltitlar inom
affärsområdet”Branded Games”
Hell’s Kitchen: Match & Design
Kategori: Pussel/Match-3
Samarbetspartner/Licensinnehavare: ITV Studios
Global Entertainment
Status: Global lansering/Live Operations
Spelidé: I match-3-spelet Hell’s Kitchen följer
spelaren karaktären Olivia som alltid haft en dröm
om att bli kock. Efter att ha vunnit TV-showen
Hell's Kitchen får hon möjligheten att förverkliga
sin dröm i sin egna Hell’s Kitchen-restaurang.
Utav Hell's Kitchens representanter får Olivia den
ultimata utmaningen: ”Att förvandla ett förfallet
restaurangområde till den glans som en Hell’s
Kitchen-restaurang förtjänar!”
Coronation Street: Words & Design
Kategori: Ordspel
Samarbetspartner/Licensinnehavare: ITV Studios
Global Entertainment
Status: Global mjuklansering
Spelidé
”Välkommen till Coronation Street” Det är dags för
dig att kliva på kullerstenarna och hjälpa Ken
Barlow, Bet Lynch och många av dina
favoritkaraktärer i det här nya korsordsspelet,
baserat på det populära dramat Coronation Street”
Kitchen Nightmares
Kategori: Match-3
Samarbetspartner/Licensinnehavare: All3 Media
International
Status: Planerad lansering under första halvåret
2021 som bygger på den populära TV-serien med
samma namn där spelaren hjälper olika
restaurangklienter att vända sin
katastrofverksamhet till lönsamma restauranger
genom att renovera, designa, förnya menyer och
mycket mer.
Midsomer Murders
Kategori: Ordspel
Status: Planerad lansering under första halvåret
2021 som bygger på den populära TV-serien med
samma namn. Spelaren träder in i Midsomer
Country för att hjälpa till att lösa mordfall
samtidigt som man följer med på en spännande
berättelse.
Masterchef
Kategori: Pussel/Match-3
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Status: Planerad lansering under första halvåret
2021 som bygger på den populära TV-serien med
samma namn. Grundtanken med spelet är att
spelaren ska kunna delta i de tävlingar likt de som
förekommer i TV-programmet. Spelaren får lära sig
att laga hundratals olika maträtter och samtidigt
simulera matlagningar, detta för att spelaren ska
kunna vinna deltävlingar och ta sig vidare till final.
Extreme Makeover: Home Edition
Kategori: Pussel/Match-3
Status: Qiiwi Games offentliggjorde i mitten av
januari att man ingått ett strategiskt
samarbetsavtal avseende att utveckla och agera
publicist för ett match-3-spel under varumärket
Extreme Makeover: Home Edition.
I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi
Games att ansvara för utveckling, publicering och
marknadsföring av det nya spelet som kommer
baseras på den globala renoveringshiten Extreme
Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att
fokusera på att attrahera traditionella användare
såväl som fans av showen, samt dra nytta av
marknadsföring i sociala kanaler/nätverk hos
Banijay och Extreme Makeover: Home Edition.
Bolagen har kommit överens om ett flerårigt
licensavtal i syfte att lansera spelet internationellt
under senare delen av 2021.
Intressebolaget Alega & Qiiwi Games Learning AB
Under 2016 bildade Qiiwi Games ett intressebolag,
Alega & Qiiwi Games Learning AB, tillsammans
med Alega Software AB (50 procent ägande för
vardera parter). Syftet med Alega &Qiiwi Games
Learning är att utveckla och distribuera
kunskapsspel som i huvudsak riktar sig till skolor. I
intressebolaget ligger två spel som väsentligen är
utbildningsfokuserade, Den Flygande mattan 2 och
Chefrens Pyramid.
Immateriella rättigheter
Qiiwi Games har, utöver sedvanlig upphovsrätt till
källkod, även registrerat ett antal varumärken:
•

•

•

”Wordington” inom EU.
Registreringsdatum 2020-05-22,
registreringsnummer 018180731 och
giltigt till 2030-01-16.
”Backpacker” inom EU.
Registreringsdatum 2014-04-11,
registreringsnummer 012301685 och
giltigt till 2023-11-12.
”Backpacker” inom USA.
Registreringsdatum 2014-11-25,
registreringsnummer 4643936 och giltigt
till 2024-11-25.

•

•

•

•

•
•

”Backpacker” inom Kanada.
Registreringsdatum 2020-09-28,
registreringsnummer 1836448 och giltigt
till 2030-09-28.
”Backpacker” inom Norge.
Registreringsdatum 2020-11-18,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”Backpacker” inom Australien.
Registreringsdatum 2019-01-09,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”Backpacker” inom Nya Zeeland.
Registreringsdatum 2018-04-27,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”QuizMe” inom EU. Registreringsdatum
2012-10-10, registreringsnummer
010880391 och giltigt till 2022-05-14.
”QuizMe” inom USA. Registreringsdatum
2013-02-26, registreringsnummer
4295505 och giltigt till 2023-02-26.

All utveckling som sker inom Bolagets
affärsområde för ”Egna spel/IP” ägs av Bolaget och
regleras även i anställningsavtal med Bolagets
anställda. Undantaget är sådan utveckling som sker
inom ramen för affärsområdet ”Branded Games”
där licensavtal ingåtts med part, Qiiwi Games äger
dock fortsatt all källkod, designmaterial etc. även i
dessa spel. Detta medför en möjlighet att nyttja
utveckling som gjorts i spel inom affärsområdet
”Branded Games” även i andra spel inom samma
affärsområde samt inom utveckling av spel inom
affärsområdet ”Egna spel/IP”.
Vidare undantas även sådant som levereras till
intressebolaget Alega & Qiiwi Games Learning AB,
där utvecklingen tillfaller intressebolaget. Nyttjas
resurser från Qiiwi Games personal för denna
utveckling fakturerar Qiiwi Games intressebolaget
för arbetskostnaden.
Bolagets operativa mål
Bolagets målsättning för 2021 är att fortsätta
arbeta utifrån Bolagets 2019 – 2021 strategi, vilket
innebär fokus på Egna IP:n samt att skapa spel
inom affärsområdet ”Branded Games”. Inom
affärsområdet ”Branded Games” har Bolaget tre
samarbeten där lansering planeras till första
halvåret 2021. Bolaget har även ett samarbete
gällande Extreme Makeover: Home Edition med
planerad lansering under senare delen av 2021.
Bolaget arbetar vidare med övriga spel som finns i
portföljen och fortsätter att uppdatera och
optimera de spel som finns ute för lansering.
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Utöver detta förväntas Bolagets även lansera fler
speltitlar framgent inom Egna IP:n.
Vidare är målet att under 2021 fortsätta stärka upp
Bolagets verksamhet på lång sikt och den ökade
andelen projekt som Bolaget nu bedriver kräver
mer personal för att kunna genomföras på bra sätt.
Framöver kommer fokus även ligga på att stärka
Bolagets övergripande organisation med nya typer
av roller som kommer göra stor skillnad för att
Bolaget ska fortsätta kunna växa i snabb takt.
Genom den riktade nyemission som genomfördes i
januari 2021 har Bolaget ytterligare möjligheter att
öka investeringar i marknadsföringsaktiviteter för
att kunna genomföra spellanseringar och tillvarata
tillväxtmöjligheter i de spel som Bolaget redan idag
erbjuder.
Utdelningspolicy
Qiiwi Games är ett ungt bolag under uppbyggnad
och tillväxt. Bolaget planerar inte för att lämna
utdelning under de kommande åren utan avser att
återinvestera eventuella vinstmedel i
verksamheten för fortsatt tillväxt och expansion.
Givetvis är detta något som kan komma att
omprioriteras baserat på de resultat från lanserade
spel som Bolaget uppnår.
Beslut om att lämna utdelning fattas av
bolagsstämman. I det fall utdelning blir aktuell
kommer Bolagets styrelse inför förslaget till beslut
att beakta ett flertal faktorer såsom t.ex. finansiell
ställning, lönsamhet, tillväxt och
investeringsbehov.
Utdelning från Qiiwi Games ombesörjs av
Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som, vid
av bolagsstämman fastställd avstämningsdag, är
registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken.
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Marknad och tendenser
Marknaden för mobilappar uppvisade en stark
tillväxt under 2019 och fortsatt ännu starkare
under 2020. Årliga nedladdningar har globalt ökat
med 45 % sedan 2016 med en ökning på 6
procentenheter per år. Under 2019 noterades
rekordhöga antalet nedladdningar till 204
miljarder. Den största anledningen till ökningen
ligger i tillväxtmarknader såsom Indien, Brasilien
och Indonesien. Till skillnad från tidigare har man
numera sett en avmattning gällande nedladdningar
på mogna marknader i USA, Japan och Korea, där
det dock fortsatt finns en efterfrågan på nya appar
men inte i samma omfattning som tidigare.3

en mer markant ökning som en direkt följd av
COVID-19.

Med anledning av COVID-19 har våra vardagliga liv
väsentligen förändrats, allt från spelande och
shoppande till hur betalningar och möten
genomförs. Under första halvåret 2020 laddades
mobilappar ned 64 miljarder gånger, en ökning
med 10 % från andra halvåret 2019. Användningen
av mobiler har fått en större och mer central roll i
våra liv och tycks vara det som människor förlitar
sig på under denna svåra tid som präglats av
restriktioner. Månatlig tid som spenderats i
användandet av appar ökade under andra kvartalet
2020 med 40 % jämfört med motsvarande period
2019, där rekord noterades i april 2020 med 200
miljarder spenderade timmar. Det främsta
anledningen till den ökning som noterats ligger i de
restriktioner som länderna vidtagit för att begränsa
spridningen av COVID-19.4

Målgrupper inom mobilspel
Målgruppen inom mobilspel är enormt stor och
kan i grova drag delas in i tre huvudgrupper,
Casual, Core och Hardcore. Som tidigare nämnt är
det Casual Gamers som är fokus för Qiiwi Games
verksamhet, dvs. kvinnor i 35 års åldern och uppåt.
Målgruppen utmärks av att de använder
mobilspelande som ett tidsfördriv och nöje utan
att dra det till ett intresse eller att de identifierar
sig med spelet i alltför hög grad. Gruppen dras till
spel med korta sekvenser, hög belöningsgrad och
spelen de attraheras av karaktäriseras av att de
generellt är lätta att lära sig. Core och Hardcore
spelarna skiljer sig från Casual Gamers genom att
de lägger mer än en timme i snitt per dag på sitt
spelande, de har även en större benägenhet att
betala för spel som de är intresserade av och har
en större uthållighet när det kommer till spelande.
Core och Hardcore anses även engagera sig mer i
spelen genom att vara aktiva på forum och
liknande. Hardcore spelarna utmärker sig
ytterligare i form av engagemang och att de kräver
en mer komplicerad och komplex historia i spelen
för att hålla intresset uppe. Av detta följer att
spelen kräver ett mer komplicerat narrativ. Vad
som ytterligare skiljer sig avseende
spelutvecklingen mellan Casual Gamers jämfört
med Core och Hardcore är att spel som riktar sig
mot Casual Gamers inte kräver lika lång
utvecklingstid och innebär en lägre risk.6

Mobilspel fortsatt populäraste typen av spel
Mobilspel är den i särklass populäraste formen av
spelande, till skillnad från andra former av spel
ökade konsumenters spenderande i mobilspel med
25 % jämfört med alla andra spel tillsammans.
Anledningen till ökningen anses vara att fler och
fler har tillgång till en mobil och således blir det
tillgängligt med spel för en allt större grupp än
tidigare. När det kommer till vilka kategorier inom
mobilspel så var det Arcade- och pusselspel som
stod för överlägset flest nedladdningar under 2019,
inom genren för mobilspel står denna typ av spel
för 47 % av alla nedladdningar.5
Ökningen av antalet nedladdningar under 2020
följer utvecklingen från föregående års tillväxt med

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/asuccessful-finale-to-the-decade-mobile-highlights-of-2019/,
hämtad den 22 december 2020.
4https://www.appannie.com/en/insights/market-data/mobileapp-usage-surged-40-during-covid-19-pandemic/, hämtad den
23 december 2020.
3

Den ökande tidsspenderingen i appar härleds i
betydande utsträckning från spel, vilket indikerar
att mobilspelbranschen har en stark
attraktionskraft hos allmänheten. Eftersom
mobiltelefoner och surfplattor har blivit alltmer
resursstarka och att det numera finns ett större
utbud inom flera prisklasser finns det möjlighet att
attrahera alla användargrupper och utveckla spel
som i många fall kan konkurrera med stationära
spelkonsoler.

5https://www.appannie.com/en/insights/market-data/a-

successful-finale-to-the-decade-mobile-highlights-of-2019/,
hämtad den 22 december 2020, se även diagram längre ner för
närmare information om de olika genren.
6 https://venturebeat.com/2011/04/30/core-and-casual-whatsthe-difference/, hämtad den 25 januari 2021.
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Mobilspel genererar intäkter
Mobilspel fortsätter att vara den kategorin som
genererar högst intäkter från köp-i-spel, kategorin
stod för 73 % av alla intäkter under det tredje
kvartalet 2020 och uppgick till 20,9 miljarder USD,
detta gäller både App Store och Google Play.
Ökningen har skett stadigt sedan 2016 även om
det nu har noterats en betydligt mer markant
ökning med anledning av effekterna av COVID-19.
Anledningen till att mobilspel anses generera högst
intäkter ligger även i appens natur, det finns fler
intäktskanaler i spelappar i form av annonsering
och att spelaren har möjlighet att köpa fler
funktioner inuti spelet.7 Mellan den 1 januari 2020
och den 17 december 2020 spenderades 106
miljarder USD genom köp-i-appar, vilket är en
ökning med 30 % jämfört med samma period 2019.
Av de 106 miljarder USD som spenderats stod 76
miljarder USD för pengar som spenderats inom
kategorin mobilspel.8

Hämtad från: https://www.appannie.com/en/go/state-ofmobile-2020/

Annonser i spel blir allt viktigare för intäkterna
Det är köp-i-spel som dominerar intäktssidan inom
mobilspel, sett till helår så uppgick intäkterna
under 2019 till 82,6 miljarder USD, av dessa var det
13,8 miljarder USD som var hänförliga till annonser
som visas i spelen. Annonser bedöms få en ökad
roll de kommande åren och intäkterna beräknas
öka till 35 miljarder USD år 2024, vilket innebär en
tredubbling. Ökningen ligger i att antalet spelare
stadigt ökas samt att utbyggnaden av 5G-nätverk
7https://www.businessofapps.com/data/app-revenues/,

hämtad den 30 december 2020.
8https://sensortower.com/blog/mobile-app-milestones-2020,
hämtad den 30 december 2020.

på flera platser i världen innebär en stor
förbättring i spelupplevelser på mobila enheter.9
Utvecklingen är särskilt intressant ur Qiiwi Games
perspektiv då 80 % av intäkterna är hänförliga till
de annonser som visas i spelen.
Apple sänker avgiften för publicister
I november 2020 annonserade Apple att de avser
sänka avgiften från 30 % till 15 % för publicister
som distribuerar via deras plattform, förändringen
tillämpas för de som genererar intäkter upp till 1
MUSD per år via köp i sina spel, och trädde ikraft
den 1 januari 2021. Sänkningen är ett led i att bistå
mindre aktörer finansiellt, särskilt i spåren av
COVID-19 och även för att underlätta för mindre
aktörer att komma in på marknaden.10 Apple’s
beslut att sänka avgiften är intressant med tanke
på att de sedan start strikt tillämpat sin 70/30 split.
Det återstår att se om Google som tillämpar en
liknande avgiftsstruktur kommer följa efter samt
om det även på sikt innebär att publicister med
högre intäkter skapade via köp-i-appar även
kommer inkluderas i liknande avgiftssänkningar.
Under 2020 har ett flertal uppmärksammade
påtryckningar från större spelutvecklare och
publicister kritiserat Apple och Google för vad man
anser är för höga avgifter som varit permanenta
sedan start och flertalet andra, mindre
butiksplattformar, har senaste tiden vuxit fram på
marknaden där avgifterna för publicister är lägre.
Qiiwi Games offentliggjorde i början av 2021 att de
har antagits till ”App Store Small Business
Program” vilket innebär att Qiiwi Games erhåller
en avgiftsreducering på 15 % under 2021.
Förändring för marknadsföring mot iOS-enheter
IDFA (Identifiers for Advertisers) är en funktion i
Apples operativsystem iOS vilken gör det möjligt
att spåra en användare över olika appar och spel
för att ge anpassade annonser baserat på
användarens intressen och historik. Detta i sin tur
är något som annonsnätverken till stor del använt
för att låta marknadsförare vara väldigt precisisa i
hur man riktat sina annonser för att investera i så
bra trafik som möjligt. Apple informerade under
2020 att IDFA i samband med utrullningen av iOS
14 skulle bli så kallat ”Opt-In”, vilket innebär att
det är avstängt som standard och användare kan
slå på det om man önskar ha det aktiverat. Tidigare
har IDFA varit automatiskt på för samtliga
användare och enheter och något man kunnat
stänga av manuellt i iOS inställningarna.
IDC – Worldwide mobile and handheld gaming forecast, 20202024, publicerad mars 2020.
10https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-1118/apple-to-cut-app-store-fees-in-half-to-15-for-mostdevelopers, hämtad den 7 januari 2021.
9
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Apple informerade under hösten 2020 att denna
tänkta förändring sköts framåt till början av 2021
och i skrivande stund finns inget exakt datum för
när ändringen kommer rullas ut. Apple genomför
denna ändring i syfte att främja den enskilda
individens säkerhet och kontroll över hur den
personliga data som man delar med sig behandlas
och utnyttjas. När förändringen väl rullas ut
förväntas den ha stor påverkan kring hur
marknadsföring mot iOS-enheter kommer att
utföras, vilket ställer krav på omstrukturering i
publicisters tillväxtteam och nya typer av sätt att
analysera marknadsföringsresultat samt hur
kampanjer bäst optimeras.
Några aktuella mobilspelstrender
För att lyckas med mobilspel är det idag allt
viktigare med social integration såsom att spela
med eller mot vänner. Bolaget arbetar aktivt med
att utveckla sociala integrationer i sina spel, vilket
baserat på erfarenhet leder till ökad viral spridning
och ett högre livstidsvärde per spelare. Bolagets
ambition är att framöver avsevärt utöka den
sociala integrationen i sina speltitlar. Qiiwi Games
implementerar även sedan 2018 Metagamingmekanik i spelen. Metagaming är en växande trend
inom mobilspelsutveckling som visar att
spelarengagemanget ökar ju fler dimensioner som
finns i spelupplevelsen. Denna mekanik
implementerar Qiiwi Games i samtliga nya spel och
ligger inom ramen för Bolagets 2019 – 2021
strategi.
En annan trend som blivit oerhört populär bland
några av de största spelsuccéerna inom mobilspel
är att spela mot en annan spelare i realtid, så
kallad Synchronous Multiplayer. Trenden lyfter
även ljuset mot E-Sport, vilket tidigare inte slagit
igenom på allvar på mobila enheter men som nu
hittat en ny genre som passar formatet bra.
Spelare kan bilda lag, tävla mot varandra och allt
sker i realtid. Bolaget följer denna utveckling och
även om Bolaget för tillfället inte har någon
renodlad Multiplayer-titel pågår dock ett aktivt
arbete med att utvärdera och implementera
liknande moment i Qiiwi Games spel.
Allteftersom länder påbörjar en återhämtning efter
COVID-19 är det även nödvändigt att ha en strategi
för att bibehålla spelare när restriktioner lättar.11

Casual-spel inom kategorierna ordspel,
pussel/match-3 och frågesport ligger generellt högt
upp på App Stores och Google Plays listor i
popularitet och intäkter. Det finns en stor och
trogen spelarbas för Casual-spel som alltid
kommer vara intresserade av enklare spel. Det är
en ständig utmaning för Qiiwi Games att
implementera nya sociala integrationer och
trender i denna typ av spel för att göra dem
intressanta över lång tid. Bolaget har med sin
metagaming-mekanik en god konkurrensposition
att implementera flera dimensioner i dessa
spelkategorier för att göra dem mer intressanta
och engagerande än Bolagets konkurrenter.
Global Mobile Gaming Breakdown 2020
Downloads

Hämtad från https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile2021/

Konkurrenter
Som tidigare presenterats är mobilspel en enorm
marknad, likaså den målgrupp som Qiiiwi Games
riktar in sig på. I stora drag delas marknaden in i
Casual Gamers, Core och Hardcore. Målgruppen
Casual Gamers utgör den i särklass största av de
tre och är som tidigare nämnt den målgrupp som
Qiiwi Games fokuserar på. Generellt kan sägas att
alla aktörer som verkar mot målgruppen utgör en
konkurrent i någon mån. För att nämna några av
de största inom segmentet kan King, Playrix,
PeopleFun och G5 Entertainment nämnas. King är
ett svenskt företag som utvecklar spel för
merparten av de plattformar och operativsystem
som finns tillgängliga på marknaden. Företaget slog

11https://www.appannie.com/en/insights/market-data/mobile-

app-usage-surged-40-during-covid-19-pandemic/, hämtad den
23 december 2020.
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igenom stort efter ha lanserat pusselspelet Candy
Crush Saga år 2012 som fortsatt är ett av de mest
intäktsbringande spelen på mobilspelsmarknaden
globalt. Spelet anses vara det första framgångsrika
spelet enligt freemium-modellen.12 Playrix är en
ytterligare mobilspelsutvecklare som funnits på
marknaden sen 2004. Företaget startade som
spelutvecklare med tydligt fokus mot PC och nådde
tidigt framgång med sina spel. Företaget har sedan
2011 skiftat fokus mot mobilspelsmarknaden och
utvecklat spel som följer Qiiwi Games modell, dvs.
de är gratis att ladda ner men ytterligare tjänster
kan erhållas i spelen. En ytterligare aktör som Qiiwi
Games bedömer utgör en konkurrent är
PeopleFun. Företaget startades 2011 och har
utvecklat spel såsom Wordscapes, Word Stacks och
liknande. En ytterligare aktör som Qiiwi Games
bedömer är en konkurrent är G5 Entertaintment
som grundades 2001, företaget är ett svenskt
spelbolag som utvecklar och publicerar liknande
spel som Qiiwi Games.13

Affärsmodellen innebär att en bastjänst erbjuds gratis,
möjligen reklamfinansierad. I modellen finns även möjlighet att
mot betalning erhålla fler tjänster.

12

Information om konkurrenter har hämtats från respektives
hemsida.
13
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Bolagets historik
2005-2012
WeAreQiiwi Interactive AB bildades i april 2012
genom en sammanslagning av MEDA-gruppen och
RQ Games. MEDA-gruppen ägdes vid tidpunkten
för sammanslagningen av Andreas Bergström, Erik
Dale Rundberg, Marcus Dale Rundberg och Daniel
Svensson. Erik, Daniel och Marcus jobbar idag
operativt inom Qiiwi Games. RQ Games var vid
tidpunkten ett bolag som bedrev
frågesportstävlingar på internet där spelare kunde
tävla om riktiga pengar. Under våren 2012 släpptes
Bolagets första spel vid namn QuizMe. Spelet var
vid tiden för lansering ett av de första spelen på
den svenska marknaden där spelare kunde tävla i
frågesport över mobilnätet. I spelet kunde
spelaren spela Quiz-matcher och delta i ligor mot
andra spelare vilket var väldigt omtyckt. Spelet
nådde cirka 650 000 nedladdningar i Sverige under
2012 vilket för Bolaget var en succé. I samband
med att spelet utvecklades byggdes även en stor
bas av frågor, vilka kunde nyttjas även för andra
spel.
Bolaget hade 2012 två heltidsanställda: VD och
CTO.
2013 - 2016
Spelet QuizMe® blev snabbt populärt och gav
Bolaget möjlighet att fokusera på att utveckla fler
spel inom fler genrer. 2013 lanserade Bolaget
därför sitt första ordspel i form av lanseringen av
Words in a Pic som snabbt fick ett bra mottagande,
för denna lansering genomförde Bolaget en
nyemission om 3 MSEK som möjliggjorde att
Bolaget kunde lansera ytterligare spel inom Words
in a Pic-serien med olika teman. Under 2014
fortsatte Bolaget med utveckling och satsade
under första halvåret på att helt övergå till att
utveckla sina spel i spelmotorn Unity som idag är
den ledande spelmotorn för utveckling av
mobilspel. Under senare delen av 2014 påbörjade
Bolaget utvecklingen av ett nytt spelkoncept och
registrerade varumärket Backpacker® i EU och
USA. Bolaget hade vid utgången av 2014 fyra
heltidsanställda (VD, CTO, grafiker och utvecklare)
samt en deltidsanställd person med ansvar för
ekonomi. Under 2015 fortsatte Bolaget att lansera
ytterligare spel inom Words in Pic-serien. Under
2015 intensifierades även arbetet med spelet
Backpacker®. Under 2016 valdes en ny styrelse in

på bolagsstämman och det skedde fortsatt
utveckling avseende speltiteln Backpacker®. Under
året genomfördes även en nyemission på 4.1
MSEK. Spelet Backpacker® inledde sin
mjuklansering vid slutet av 2016. Vid utgången av
2016 bestod Bolaget av sex heltidsanställda och en
deltidsanställd.
2017
Under 2017 anställdes medgrundaren Erik Dale
Rundberg som VD i Bolaget. Under året skedde en
fortsatt utveckling av Backpacker® med fler städer
och funktioner. Under 2017 ingick Bolaget ett
publicistsamarbete i syfte att låta en mer etablerad
part bli ansvarig för distribution och
marknadsföring av Backpacker®. Backpacker®
inledde sin globala lansering i oktober 2017.
Bolaget blir under året godkänt för handel på
dåvarande Aktietorget14, den spridningsemissionen
som genomfördes i samband med noteringen blir
kraftigt övertecknad motsvarande en
teckningsgrad om 1 140 % och Bolaget tillfördes
11,9 MSEK efter noterings- och
emissionskostnader. Bolaget genomförde även en
utvärdering av spelportföljen och avslutade ett
antal spel som inte bedömdes vara lönsamma för
Bolaget att fortsätta utveckla.
2018
Under 2018 passerade Backpacker® 2 miljoner
registrerade spelare. Under sommaren förvärvade
Bolaget spelstudion Milliplay på Cypern i syfte att
fortsätta Bolagets tillväxt på ett kostnadseffektivt
sätt. Genom förvärvet tog Bolaget ett steg in i
match-3 kategorin, detta eftersom Milliplay sedan
tidigare utvecklat en egen match-3-motor, K3.
Genom K3-motorn kunde Bolaget på ett smidigare
sätt lansera högkvalitativa spel inom kategorin.
Bolaget avslutade även det publicistsamarbete
som ingicks 2017 för Backpacker® i syfte att själva
ansvara för marknadsföring och således få kontroll
över hela Bolagets affär. Under hösten 2018
lanserade Bolaget en ny strategi för 2019-2021
som i stora drag fokuserar på tre punkter:
1. Att själv ansvara för all utveckling,
marknadsföring och förvaltning av de spelen
Bolaget skapar.
2. Att skapa en riskspridning mellan att utveckla

Aktietorget har sedermera bytt namn till Spotlight Stock
Market.

14
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Egna-IP och spel inom det nya affärsområdet
”Branded Games” som omfattar utveckling av spel
under internationellt välkända varumärken.
Affärsområdet innebär att man söker samarbeten
med stora välkända internationella varumärken
som vill engagera sin publik ytterligare via
mobilspel. Bolaget hade sett ett ökat intresse kring
denna typ av samarbeten och att det även
bedömdes finnas en god potential i att kunna växa
dessa speltitlar kostnadseffektivt med hjälp av den
virala och organiska påverkan ett globalt
internationellt varumärke har.
3. De nya spelen skall bygga på så kallad
Metagaming-mekanik vilket innebär att spelet
erbjuder flera dimensioner av spelmoment vilket
skapar högre engagemang och aktivitet hos
spelarna.
Bolaget inledde även en mjuklansering av spelet
Wordington som var det första spelet Bolaget
lanserade med Metagaming-mekanik.
2019
I början av 2019 ingick Bolaget sitt första
samarbete inom det nya affärsområdet ”Branded
Games” med Hell’s Kitchen och brittiska
samarbetspartnern ITV. Bolagets lansering av
Wordington utvidgades under första halvåret 2019
till en global mjuklansering. Följaktligen erhöll
Wordington ”Featured” av Apple och Google Play i
flertalet länder som anses vara de mest väsentliga.
Bolaget ingick även under senare delen av 2019 ett
andra samarbetsavtal inom affärsområdet
”Branded Games” och denna gång för varumärket
Coronation Street, även denna gång tillsammans
med ITV. Bolaget redovisade positivt EBITDA för
helåret 2019 och även positivt nettoresultat och
kassaflöde för tredje och fjärde kvartalet 2019.
Under senare delen av 2019 inledde Wordington
sin globala lansering och speltiteln passerade tre
miljoner registrerade spelare.

2020
Under året når Bolaget en omsättning på 108,4
MSEK (24,8) och ett EBITDA-resultat på 6,7 MSEK
(1,3 MSEK). Resultatet var främst en följd av den
positiva utvecklingen gällande det egna spelet
Wordington och spelet Hell’s Kitchen inom
affärsområdet ”Branded Games”. Under 2020
lanserades även Hell’s Kitchen globalt och Bolaget
ingick sitt tredje, fjärde och femte samarbete inom
Branded Games under varumärkena Kitchen
Nightmares och Midsomer Murders tillsammans
med licensinnehavaren All3 Media International
samt för varumärket MasterChef tillsammans med
licensinnehavaren Endemol Shine Group. Bolaget
startade även globala mjuklanseringar för helägda
IP-spelen Trivia Mansion och Puzzleton och spelet
Wordington når under 2020 15 miljoner
registrerade spelare. I december inleddes den
globala mjuklanseringen av spelet Coronation
Street och Bolagets styrelse beslutade att man
avser ansöka om upptagande av handel till Nasdaq
First North Growth Market.
2021
Den 15 januari 2021 kommunicerade Bolaget att
de kvalificerat sig för ”App Store Small Business
Program”, vilket innebär att Qiiwi Games åtnjuter
en avgiftsreducering på 15 % under 2021.
Den 21 januari 2021 offentliggjorde Bolaget
information om att man ingått ett nytt strategiskt
avtal avseende att utveckla och agera publicist för
ett match-3-spel under varumärket Extreme
Makeover: Home Edition.
Den 26 januari 2021 offentliggjorde Bolaget att de
beslutat och genomfört en riktad nyemission om
1 000 000 aktier, teckningskursen för aktierna i den
riktade nyemissionen uppgick till 66,5 SEK per
aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs
Bolaget 66,5 MSEK före avdrag för
emissionskonstnader.
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Styrelse, ledning och revisor
Styrelse
Per dagen för Bolagsbeskrivningen består Qiiwi Games styrelse av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter,
inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Enligt Bolagets
bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter samt högst åtta suppleanter.
Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara oberoende i
förhållande till Bolaget samt till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

Namn
Naim Messo
Daniel Grigorov
Andreas Gustafsson
Johan Thorell

Befattning
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
sedan
2016
2019
2008
2016

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och
Större
dess ledning
aktieägare
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Naim Messo
Ordförande född 1980
I styrelsen sedan 2016
Bakgrund: Ekonomie magisterexamen från
Stockholms universitet. Naim har en gedigen
bakgrund från finans och redovisning och har
verkat i flera expansiva bolag. Han har verkat som
konsult hos revisionsbyrån BDO och innehaft
finanschef-/CFO-roller inom den börsnoterade
Qliro-koncernen. Naim är uppvuxen i en
entreprenörsfamilj och har levt nära bolag och
affärer i hela sitt liv.

spelutvecklaren Hi-Bit Studios, där han arbetade
som producent för studions debuttitel 198X. Idag
arbetar Daniel som affärsutvecklare på Paradox
Interactive.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot NAM
Fastigheter AB och Napa Invest AB.
Styrelseledamot och verkställande direktör Napa
Consulting AB.

Aktieinnehav: Inga.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot Märsta Årike Fastighets AB, TMNS
Fastighet AB och Wicket Gaming AB. CFO
Californian Roots AB och Gymgrossisten Sweden
AB.
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt och via
närstående 28 391 aktier i Bolaget.
Daniel Grigorov
Ledamot född 1977
I styrelsen sedan 2019
Bakgrund: Daniel Grigorov är jurist och
företagsekonom utbildad vid Stockholms
universitet och har lång erfarenhet från
spelindustrin. Daniel började sin yrkeskarriär 2004
som licensansvarig vid dataspelförlaget Pan Vision
innan han gick vidare för att grunda spelmediaförlaget Reset Media och den nordiska editionen
av IGN.com. Daniel är också en av grundarna av

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande
och verkställande direktör Great Games Sweden
AB. Styrelseordförande Reset Media AB.
Bolagsman Handelsbolaget Bjarneby & Grigorov.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Verkställande direktör Reset Media AB.

Andreas Gustafsson
Ledamot född 1983
I styrelsen sedan 2008
Bakgrund: Andreas Gustafsson är medgrundare till
Qiiwi Games och är operativt verksam i Bolaget
inom frågor som berör ekonomi och
affärsutveckling. Vid sidan av sitt engagemang i
Qiiwi Games bedriver Andreas konsultverksamhet
riktad mot e-handel, marknadsföring och
affärsutveckling av digitala tjänster. Andreas har
arbetat med online-spel i olika befattningar sedan
2003.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande
och delägare i ECODI AB och NICTECH AB.
Styrelseordförande NOCODI AB. Styrelseledamot
och delägare i Vovov Invest AB. Styrelseledamot
och ägare av Conequity AB. Styrelseledamot
Babyface AB. Styrelsesuppleant i Alega & Qiiwi
Learning AB. Innehavare av den enskilda firman
Lair.
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Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelsesuppleant ViVakta AB.
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt och indirekt 220
625 aktier i Bolaget.
Johan Thorell
Ledamot född 1976
I styrelsen sedan 2016
Bakgrund: Johan har mer än 20 års erfarenhet av
digital affärsutveckling, försäljning och
marknadsföring i olika expansiva företag. Johan har
innehaft positioner inom affärsledning och med
ansvar för global online-försäljning och
marknadsföring på bolag som Gina Tricot och
Smarteyes. Idag är Johan verksam som global
eCom-/Online Manager på Jula.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot,
verkställande direktör och ägare av Hälsa 24 AB
och Onova AB. Styrelsesuppleant Emil Thorell Bygg
AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot och verkställande direktör
Addcom AB. Styrelsesuppleant och verkställande
direktör Vovov Invest AB. Styrelsesuppleant Awita
AB, RWET Förvaltning AB och ER Hus AB.
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt, indirekt och via
närstående 24 400 aktier i Bolaget.

Ledning
Samtliga personer i ledningen, deras befattning och när de tillträdde den aktuella tjänsten anges i tabellen
nedan.
Namn
Erik Dale Rundberg
Andreas Gustafsson
Marcus Dale Rundberg
Daniel Svensson
Constantinos Constantinou

Befattning
Verkställande direktör
CFO
CTO
Head of Design
Office Manager Cypern

Anställd sedan
2017
2021
2012
2014
2018

Erik Dale Rundberg
Verkställande direktör född 1988
I Bolaget sedan 2012
Bakgrund: Erik är medgrundare till Qiiwi Games
och VD sedan 2017 och har sedan Bolaget
grundades engagerat sig i frågor som berör teknik,
kundvård, speldesign, dataanalys och spelkoncept.
Erik har över 13 års erfarenhet från olika typer av
tekniska projekt.

Marcus Dale Rundberg
CTO född 1986
I Bolaget sedan 2012
Bakgrund: Marcus är medgrundare till Qiiwi
Games och CTO sedan 2012 och har sedan Bolaget
grundades varit en del av utvecklingen och
hostingen av spelen samt engagerar sig i frågor
som berör teknik, speldesign, dataanalys och
spelkoncept.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande
Alega & Qiiwi Learning AB. Styrelseledamot och
ägare av Apparanda Invest AB.
Styrelsesuppleant Marcus Dale Rundberg AB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och
grundare av Marcus Dale Rundberg AB.
Styrelsesuppleant Apparanda Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot, vice verkställande direktör och
grundare av MEDA-Gruppen AB (upplöst genom
delning 2017-02-01). Styrelseledamot och
styrelsesuppleant i Bolaget.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Bolaget. Styrelseledamot, vice
verkställande direktör och grundare av MEDAGruppen AB (upplöst genom delning 2017-02-01).
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt, indirekt och via
närstående 848 077 aktier i Bolaget.

Aktieinnehav: Kontrollerar direkt, indirekt och via
närstående 848 077 aktier i Bolaget.
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Daniel Svensson
Head of Design född 1988
I Bolaget sedan 2012
Bakgrund: Daniel är medgrundare till Qiiwi Games
och är Head of design sedan 2014 och har sedan
Bolaget grundades engagerat sig i frågor som berör
design, speldesign och spelkoncept.
Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och
grundare av Dasve Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot, vice verkställande direktör och
grundare av MEDA-Gruppen AB (upplöst genom
delning 2017-02-01). Styrelsesuppleant i Bolaget.
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt, indirekt och via
närstående 371 154 aktier i Bolaget.
Constantinos Constantinou
Office Manager Cypern född 1987
I Bolaget sedan 2018
Bakgrund: Constantinos har arbetat inom
spelindustrin sedan 2013 och har varit en del av
Qiiwi Games sedan 2018 när Bolaget förvärvade
den cypriotiska spelstudion Milliplay där
Constantinos arbetat flertalet år tidigare. Han är
den operativa chefen för Bolagets Cypern team
och har varit involverad i projektledning och
utbyggnaden av teamet på Cypern. Utöver detta
har Constantinos en stor kunskap och erfarenhet
inom utvecklingen av match-3-spel, speldesign och
spelkoncept.
Övriga nuvarande uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Aktieinnehav: Kontrollerar direkt, indirekt och via
närstående 477 aktier i Bolaget.
Andreas Gustafsson (se information ovan under
styrelseledamöter)
CFO sedan 2021.
Övrig information om styrelse och medlemar i
ledningen
Inga styrelseledamöter eller medlemmar i

ledningen har några familjeband till några andra
styrelseledamöter eller medlemmar i ledningen
förutom att Bolagets verkställande direktör Erik
Dale Rundberg och Bolagets CTO Marcus Dale
Rundberg är bröder. Det föreligger inga
intressekonflikter eller potentiella
intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och
medlemmar i ledningens åtaganden gentemot
Bolaget och deras privata intressen och/eller andra
åtaganden (dock har flera styrelseledamöter och
medlemmar i ledningen vissa finansiella intressen i
Bolaget till följd av att de direkt, indirekt och/eller
via närstående kontrollerar aktier i Bolaget).
Ingen styrelseledamot eller medlem i ledningen
har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de
senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller
medlem i ledningen har varit inblandad i någon
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i
egenskap av medlem i förvaltnings-, lednings-, eller
kontrollorgan under de senaste fem åren förutom
Naim Messo som har varit CFO i Californian Roots
AB vars företagsrekonstruktion inleddes 23 april
2020. Ingen anklagelse och/eller sanktion har
utfärdats av i lag eller förordning bemyndigade
myndigheter (däribland godkända
yrkessammanslutningar) mot någon av
styrelseledamöterna eller medlem i ledningen de
senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller
medlem i ledningen har under de senaste fem åren
förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett
bolags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan
eller från att ha ledande eller övergripande
funktioner hos ett bolag.
Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i
ledningen kan nås via Bolagets adress Stora Torget
3 E, 441 30 Alingsås, Sverige.
Revisor
Vid årsstämman 2020 omvaldes Martin Hammare
som revisor för tiden fram till nästa årsstämma.
Martin Hammare är auktoriserad revisor och
medlem i FAR. Martin Hammares kontorsadress är:
c/o Sonora Revision AB, Fiskargatan 8, 116 20
Stockholm.
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Bolagets revisor är:
Martin Hammare, verksam vid Sonora Revision AB. Hammare är auktoriserad revisor och medlem i
Föreningen Auktoriserad Revisorer, FAR.
Martin Hammare nås på:
Telefon: 08-556 963 54
E-post: martin.hammare@sonora.se

28

Organisation
Qiiwi Games AB (publ) är moderbolag i koncernen,
som, förutom moderbolaget, består av det helägda
dotterbolaget WeAreQiiwi International Ltd.
Därutöver innehar Qiiwi Games 50 procent av
aktierna och rösterna i intressebolaget Alega &
Qiiwi Learning AB.
Antal medarbetare
Bolaget hade vid utgången av 2020 42
heltidsanställda varav 8 personer i Sverige och 34
på Cypern som är verksamma inom
ledning/affärsutveckling och spelutveckling. Både
det svenska och cypriotiska teamet flyttade i
oktober 2020 in i nya förbättrade lokaler med
kapacitet för rejäl uppskalning av antalet
medarbetare.

Intressebolag
Bolaget äger 50 procent av intressebolaget Alega &
Qiiwi Learning AB (559034-7364) Resterande andel
ägs av Alega Software AB. Dessa andelar omfattar
såväl kapital som röster. Qiiwi Games har lämnat
villkorade aktieägartillskott till intressebolaget om
totalt 375 TSEK per 31 juli 2017. Alega Software AB
har vid samma tidpunkt lämnat motsvarande
villkorade aktieägartillskott om totalt 375 TSEK till
intressebolaget.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för tiden
fram till nästa ordinarie årsstämma. Nuvarande
styrelse består av ordförande Naim Messo, Andreas
Gustafsson, Johan Thorell och Daniel Grigorov.
Tidpunkter för varje ledamots inträde i styrelsen
framgår ovan under respektive styrelseledamot.
Styrelsens ordförande erhåller ett årligt arvode på
120 TSEK, externa styrelseledamöter erhåller ett
årligt arvode på 80 TSEK och de styrelseledamöter
som är operativt aktiva i Bolaget erhåller ett årligt
arvode om 60 TSEK. Efter avslutat styrelseuppdrag
utgår ingen ersättning. Under kommande
verksamhetsår planerar styrelsen att ha cirka sex
protokollförda sammanträden.
Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning
då Bolagets aktie inte handlas på en s.k. reglerad
marknadsplats. Bolaget har därför ingen kommitté
för att behandla revisions- och ersättningsfrågor
och har inte heller någon valberedning. Dessa
frågor handläggs istället av styrelsen.
Löner och ersättningar
Erik Dale Rundberg är sedan april 2017 anställd som
VD i Bolaget. Han har dessförinnan varit
styrelseledamot i Bolaget sedan 2016. Erik erhåller
en månadslön på 50 TSEK. Därutöver erlägger
Bolaget månadsvis en pensionsavsättning
motsvarande ITP-1 ålderspension. Vid uppsägning
gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex (6)
månader. Anställningsavtalet innehåller sedvanliga
sekretessklausuler.
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Utvald finansiell information
Moderbolaget Qiiwi Games AB (publ) äger 100 %
av aktierna i det cypriotiska dotterbolaget
WeAreQiiwi International Ltd samt 50 % av
aktierna i intressebolaget Alega & Qiiwi Learning
AB, vilket tillsammans nedan refereras till som
Bolaget. Dotterbolagets redovisningsvaluta är EUR,
därför har det skett en omräkning med aktuell
växlingskurs vid balansdagen för balansräkningen
och genomsnittlig växelkurs för resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner har neutraliserats i
resultat- och balansräkning.
Nedan presenteras historisk finansiell information
för Bolaget avseende räkenskapsåren 2018, 2019
samt delårsperioden januari – december 2020 med
jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 och
2018. Informationen för räkenskapsåren 2018 och
2019 är hämtad från Bolagets årsredovisning och
informationen för perioden januari – december

2020 med jämförelsesiffror för motsvarande
period 2019 är hämtad ur Bolagets delårsrapport
för perioden januari – december 2020. Den
finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas
tillsammans med Bolagets reviderade
årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och
2019, inklusive tillhörande noter i
revisionsberättelser.
Qiiwi Games årsredovisningar för räkenskapsåren
2018 och 2019 har reviderats och
revisionsberättelsen är bilagd till årsredovisningen.
Delårsrapporten för perioden januari – december
2020 har inte varit föremål för översiktlig
granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna
och delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1
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Resultaträkning för koncernen
Alla belopp i tusentals kronor
Rörelsens intäkter
Omsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Marknadsföring
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag

Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Minioritetsandel av resultat
Resultat

Fjärde kvartalet

Helår

Helår

Helår

2020

2019

2020

2019

2018

27 652
1 571
332
29 555

11 805
453
12 258

103 805
3 356
1 231
108 392

22 113
2 702
24 815

17 981
1 720
19 701

-2 054
-26 669
-1 294
-3 201
-1 187
-34 405

-758
-7 205
-773
-1 876
-10 612

-12 763
-72 737
-3 773
-10 224
-2 167
-101 664

-2 234
-11 124
-2 779
-7 415
-23 552

-16 024
-2 686
-5 472
-24 182

-4 850

1 646

6 728

1 263

-4 481

-871

-523

-3 374

-1 688

-840

-5 721

1 123

3 354

-425

-5 321

-12
5
-7

-103
2
-101

-118
5
-113

-76
2
-74

-20
-20

-5 728

1 022

3 241

-499

-5 341

-

-

-

-

-5 728

1 022

3 241

-499

-1
-5 342
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Balansräkning för koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

1 728
3 735
2 488
7 951

2 561
1 860
3 471
7 892

2 085

Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar

50
50

40
40

19
19

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

67
67

62
62

57
57

8 068

7 994

6 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Orealiserade kursdifferenser
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

9 531
57
-205
380
521
10 284

4 207
41
767
475
5 490

460
20
331
243
1 054

Kassa och bank

15 217

5 036

10 093

Summa omsättningstillgångar

25 501

10 526

11 147

SUMMA TILLGÅNGAR

33 569

18 520

17 836

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

823
29 864

823
29 846

823
29 847

Alla belopp i tusentals kronor
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Aktiverat arbete
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Alla belopp i tusentals kronor

4 528
6 613

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital
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Balanserade vinstmedel
Omräkningsdifferenser
Kapitalandelsfond
Årets resultat
Minoritetsintresse
Summa annat eget kapital

-15 394
-52
7
3 241
0
-12 198

-14 861
-41
2
-499
0
-15 399

-9 188
-4
-5 342
-341
-15 399

Summa eget kapital

18 489

15 270

15 795

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott från kunder
Skatteskulder
Orealiserade kursdifferenser
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 742
4 211
9 127
15 080

1 149
1 397
202
502
3 250

1 444
171
204
222
2 041

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

33 569

18 520

17 836

Kassaflödesrapport för koncernen

Alla belopp i tusentals kronor

2020

2019

Helår
2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat från andelar i intressebolag
Betald inkomstskatt

3 241
-118
5
-

-425
81
-157
2
-

-5 322
5
-25
-

3 374
-3 356

1 688
-2 702
-2

840
-1 722

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Aktivering eget arbete
Icke utdelad vinst i intresseföretag

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

3 141

-1 515

-6 223

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

-4 794
11 830

-4 436
1 209

-1 088
1 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 177

-4 742

-5 824
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Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-274
-274

-19
-19

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

1920

10 177
4

-5 016
-41

-3 923
-

5 036

10 093

14 016

15 217

5 036

10 093

Ökning/minskning av likvida medel
Valutakursdifferenser
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1920

´
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Resultaträkning för moderbolaget
Fjärde kvartalet
Alla belopp i tusentals kronor

Helår

2020

2019

2020

2019

2018

27 652
1 362
194
29 208

11 805
11 805

103 805
3 146
1 093
108 044

22 113
897
23 010

17 980
1 082

-2 054
-26 669
-2 976
-1 453
-1 187
-34 339

-758
-7 205
-1 532
-1 047
-10 542

-12 763
-72 737
-9 382
-5 030
-2 167
-102 079

-2 234
-11 124
-3 176
-4 484
-21 018

-16 023
-3 101
-4 657
-23 781

EBITDA

-5 131

1 263

5 965

1 992

-4 719

Avskrivningar

-607
-5 738

-263
-

-2 355
3 610

-674
-

-337

Rörelseresultat (EBIT)

-5 738

1 000

3 610

1 318

-5 056

-74

-99

-170

-78

-21

-5 812

901

3 440

1 240

-5 077

-

-

-

-

-

-5 812

901

3 440

1 240

-5 077

Rörelsens intäkter
Omsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Marknadsföring
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster (Net result)
Skatt på årets resultat
Resultat

19 062
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Balansräkning för moderbolaget
2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Aktiverade lönekostnader
Summa immateriella anläggningstillgångar

1 338
3 735
5 073

2 561
1 663
4 224

240
1 205
1 445

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andelar i koncernföretag
Lån till koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

400
5 600
753
6 753

400
5 600
6 000

400
5 600

Summa anläggningstillgångar

11 826

10 224

7 445

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Orealiserade kursdifferenser
Övriga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

9 531
57
-205
381
442
10 206

4 207
41
609
456
5 313

459
20
332
236
1 047

Kassa och bank

14 628

5 024

9 703

Summa omsättningstillgångar

24 834

10 337

10 750

SUMMA TILLGÅNGAR

36 660

20 561

18 195

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

823
3 735
4 558

823
1 663
2 486

823
1 205
2 028

29 847

29 847

29 847

Alla belopp i tusentals kronor

Alla belopp i tusentals kronor

6 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
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Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-16 973
3 440
16 314

-16 141
1 240
14 946

10 605
14 165
14 165

Summa eget kapital

20 872

17 432

16 193

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förskott från kunder
Skulder till koncernföretag
Orealiserade kursdifferenser
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 742
745
4 402
8 899
15 788

1 149
1 397
202
381
3 129

1 444
50
286
222
2 002

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

36 660

20 561

18 195

Eget kapital, skulder och annan finansiell information
Eget kapital och skulder
I tabellen Eget kapital och skulder sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 december 2020.* Eget
kapital uppgick till 18,2 MSEK, varav aktiekapital uppgick till 823 TSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0 SEK
MSEK och kortfristiga skulder uppgick till 0 MSEK.

Alla belopp i tusentals kronor

2020-12-31

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa kortfristiga räntebärande skulder

-

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder

-

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Summa eget kapital och räntebärande skulder

823
29 864
12 399
18 288
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Nettoskuldsättningstabell
I tabellen Nettoskuldsättning sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 december 2020.* Tabellen
inkluderar enbart räntebärande skulder. Likvida medel uppgick 15,2 MSEK, kortfristiga räntebärande skulder
uppgick till 0 MSEK och långfristiga räntebärande skulder uppgick till 0 MSEK. Bolagets nettoskuldsättning
uppgick därmed till -15,2 MSEK. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa.

Alla belopp i tusentals kronor
(A) Kassa
(B) Likvida medel
(C) Lätt realiserbara värdepapper
(D) Summa likviditet; (A)+(B)+(C)

2020-12-31
15 217
15 217

(E) Kortfristiga finansiella fordringar
(F) Kortfristiga bankskulder
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder; (F)+(G)+(H)

-

(J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning; (I)-(E)-(D)

-15 217

(K) Långfristiga banklån
(L) Emitterade obligationer
(M) Andra långfristiga lån
(N) Långfristig finansiell skuldsättning; (K)+(L)+(M)
(O) Finansiell nettoskuldsättning; (J)+(N)

-15 217

*Bolaget genomförde den 26 januari 2021 en nyemission om totalt 1 000 000 aktier. Nyemissionen ökar
bundet eget kapital i Bolaget med 100 000 kronor till totalt 923 485,20 kronor. Totalt uppgick nyemissionen till
66 500 000 kronor, innan avdrag för emissionskostnader. Dessa kostnader kommer regleras direkt över eget
kapital och överskjutande del bokas mot Bolagets överkursfond.

Rörelsekapitalutlåtande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga
rörelsekapitalet per dagen för Bolagsbeskrivningen
är tillräckligt för att tillgodose Bolagets
rörelsekapital den kommande tolvmånadersperioden
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Kommentarer till den utvalda finansiella informationen
Intäkter
Omsättning
Bolagets intäkter består i huvudsak av köp som
spelarna genomför i spelen samt intäkter från
annonser som visas i spelen. Annonsintäkter står
för merparten av Bolagets intäkter och uppgår till
omkring 80 % av Bolagets intäkter.

Kostnader
Direkta kostnader
Direkta kostnader utgörs av plattformskostnader
till Apple, Google, Facebook och Amazon, i regel
mellan 15 % och 30 % via in-App Purchases. I
posten för direkta kostnader ingår även
provisionskostnader inom ”Branded Games”.

All försäljning av Bolagets spel sker via mobila
plattformar som App Store, Google Play, Facebook
och Amazon. Bolaget redovisar försäljningsintäkter
brutto, det vill säga före avdrag. Det innebär även
att kostnaden för dessa plattformar läggs till som
en kostnadspost under ”Direkta kostnader”. Under
posten ingår även provisionskostnader inom
affärsområdet ”Branded Games”.

Personalkostnader
Bolaget har personal på dels huvudkontoret i
Sverige, dels vid utvecklingsstudion på Cypern, där
merparten av Bolagets anställda arbetar. Under
perioden har ytterligare rekrytering skett av främst
utvecklare till kontoret på Cypern. Antalet
anställda vid periodens utgång var 42 stycken.
Bolaget har för den rapporterade perioden inte
erhållit några statliga stöd relaterat till COVID-19.

Periodens omsättning avseende fjärde kvartalet
2020 härrör framförallt från spelet Wordington och
Hell’s Kitchen. Intäkterna är huvudsakligen
genererade på den europeiska och amerikanska
marknaden. Under det fjärde kvartalet 2020 når
Bolaget en omsättning på 29,6 MSEK, vilket är en
omsättningsökning på 141 % jämfört med
motsvarande period 2019. Sett till helåret 2020 når
Bolaget en total omsättning på 108.4 MSEK vilket
är en omsättningsökning med 337 % jämfört med
motsvarande period föregående år. Resultatet är
framförallt drivet av två speltitlar, Wordington och
Hells Kitchen, där Wordington står för majoriteten
av intäkterna. Bolaget når ett EBITDA-resultat på
ca -4,8 MSEK jämfört med ca 1,6 MSEK för
motsvarande period föregående år. Anledningen
till det längre EBITDA-resultat ligger i att Bolaget
under det fjärde kvartalet valde att återinvestera
spelöverskottet, detta har inneburit en kortsiktig
belastning på Bolagets EBITDA-resultat jämfört
med tidigare kvartal.
Aktiverat arbete
Aktiverat arbete för egen räkning har upparbetats i
både moderbolag och dotterbolag. För den
rapporterade perioden har ingen aktivering av
kostnader skett hänförligt till spelen Wordington,
Hell’s Kitchen och Backpacker. All aktivering avser
titlar som ej är i global lansering.
Övriga rörelseintäkter
Posten avser realiserade och orealiserade
valutakursvinster av rörelsekaraktär. Jämförelsetal
för denna post saknas, då redovisning tidigare
skedde direkt mot Finansiella intäkter.

Marknadsföring
Bolaget har med start under det tredje kvartalet
2020 ändrat sin uppställning och redovisar nu
marknadsföringskostnader separat. Denna post har
tidigare redovisats under Övriga kostnader. Då
marknadsföring är en signifikant utgiftspost så
kommer även jämförelsetal att reflektera denna
förändring.
Investeringar i marknadsföringen under det fjärde
kvartalet uppgick till 26,1 MSEK vilket är en ökning
med 271 % jämfört med motsvarande period
föregående år. Sekventiellt jämfört med det tredje
kvartalet 2020 ökade investeringana under det
fjärde kvartalet med 89 %. Marknadsföringen har
under det fjärde kvartalet varit fokuserad mot
speltitlarna Wordington och till mindre del mot
Hell’s Kitchen, Puzzleton, Coronation Steet och
Trivia Mansion.
Bolagets marknadsföring är främst koncentrerad
till digital annonsering. All typ av marknadsföring
räknas in i posten för marknadsföring, detta
oberoende om spelen befinner sig i global
lansering eller exempelvis mjuklansering.
Övriga kostnader
I posten för övriga kostnader ryms övriga
kostnader för främst lokaler, och IT-tjänster.
För den rapporterade perioden avseende fjärde
kvartalet 2020 finns inga kostnader av
engångskaraktär.
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Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på Eget kapital under den
rapporterade perioden var negativt. Avkastning på
Totalt kapital var negativt.
Immateriella anläggningstillgångar
Koncernens immateriella anläggningstillgångar
utgörs av aktiverat eget arbete, externa
utvecklingskostnader samt koncernmässig
goodwill. Anskaffningsvärdet för en internt
upparbetad anläggningstillgång utgörs av samtliga
direkt hänförbara utgifter vilket för den
rapporterade perioden är hänförligt till löner och
fakturerade kostnader. Immateriella
anläggningstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken
omprövas vid varje balansdag. Pågående projekt
skrivs inte av utan nedskrivning utan prövas
årligen. Bolaget tillämpar en nyttjandeperiod för
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten på 24
månader och för goodwill är avskrivningen 60
månader.
Materiella anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av
kontorsmöbler och IT-utrustning. Avskrivningstiden
för materiella anläggningstillgångar är 60 månader.
Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per 31 december
2020 uppgick till totalt 24,8 MSEK.
Eget kapital
Bolaget har ändrat sin redovisning av Eget kapital
på koncernnivå. Jämförelsetal har korrigerats för
att tydliggöra detta.

halvering av plattformskostnaden och omfattar
omsättning upp till 1 MUSD via köp i spel. För
omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår
plattformskotnaden till ordinarie 30 %.
Qiiwi Games meddelade den 21 januari 2021 att
man ingått strategiskt samarbetsavtal med Banijay
Brands avseende att utveckla och agera publicist
för ett match-3-spel under varumärket Extreme
Makeover: Home Edition.
Den 26 januari 2021 offentliggjorde Bolaget att de
beslutat och genomfört en riktad nyemission om
1 000 000 aktier. Teckningskursen för aktierna i
den riktade nyemissionen uppgick till 66,5 SEK per
aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs
Bolaget 66,5 MSEK före avdrag för
emissionskonstnader. Ett stort antal svenska och
internationella institutionella investerare,
däribland Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik
Nielsen, deltog i den riktade nyemissionen.
Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses
användas för att möjliggöra ökade investeringar i
marknadsföringsaktiviteter för att kunna
genomföra spellanseringar samt tillvarata
tillväxtmöjligheter som Bolagets pipeline av spel
erbjuder.
Handlingar införlivade genom hänvisning
Till Bolagsbeskrivningen har följande dokument
införlivats genom hänvisning. De senaste två årens
årsredovisningar jämte revisionsberättelser samt
delårsrapport per den 31 december 2020. Dessa
finns att hämta på www.qiiwi.com.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder per 31 december 2020
uppgick till cirka 15 MSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet inklusive valutakursdifferenser, är för
helåret positivt, 10 181 TSEK. Kassaflödesrapport
finns separat redovisad i denna rapport.
Soliditet
Bolagets soliditet uppgick till 55,1 % per 31
december 2020.
Händelser efter den 31 december 2020.
Den 15 januari 2021 kommunicerade Bolaget att
de kvalificerat sig för ”App Store Small Business
Program”, vilket innebär att Qiiwi Games åtnjuter
en avgiftsreducering på 15 % under 2021. Det är en
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
Aktier och aktiekapital
Vid upptagandet av Qiiwi Games aktier uppgår
aktiekapitalet i Bolaget till 923 485,2 SEK och
fördelas på 9 234 852 aktier. Kvotvärdet uppgår till
0,10 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolagets
aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst
2 000 000 SEK. Aktierna är denominerade i SEK och
har emitterats i enlighet med bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551). Qiiwi Games är
anslutet till Euroclears kontobaserade
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev
utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter
tillkommer den som är registrerad i den av

Euroclear förda aktieboken. Varje aktie berättigar
till en (1) röst på Qiiwi Games bolagsstämma. Varje
röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma
rösta för fulla antalet av denne ägda och
företrädda aktier. Aktieägare har normalt
företrädesrätt till teckning av nya aktier,
teckningsptioner och konvertibla skuldebrev i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida
inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande beslutar om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktiekapitalets utveckling

Reg datum

Händelse

2005-11-28
2007-02-27
2007-09-11
2008-02-07
2012-07-11
2013-09-12
2016-11-15
2017-05-03
2017-10-10
2018-08-01
2018-09-18
2021-01-27

Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Apportemission
Nyemission
Nyemission
Aktiesplit 1000:1
Noteringsemission
Apportemission
Inlösen TO
Nyemission

Ökning
antal aktier
1 000
111
92
210
1 413
1 212
1 286
5 318 676
2 030 000
480 852
400 000
1 000 000

Totalt Ökning av
Totalt
antal aktier aktiekapital aktiekapital
1 000
1 111
1 203
1 413
2 826
4 038
5 324
5 324 000
7 354 000
7 834 852
8 234 852
9 234 852

100 000
11 100
9 200
21 000
141 300
121 200
128 600
0
203 000
48 085,2
40 000
100 000

100 000
111 100
120 300
141 300
282 600
403 800
532 400
532 400
735 400
783 485,2
823 485,2
923 485,2

KvotJusterad
värde teckningskurs
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2,48
3,20
6,40
4,80
66,50
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Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Qiiwi Games uppgick per den 29 januari 2021 till ca 3 607 st. Nedan presenteras Bolagets
tio största aktieägare per 29 januari 2021.

Namn
Nordnet Pensionsförsäkring*
Özkan Ego, privat och via Bolag
Avanza Pension*
SIX SIS AG, W8IMY
Robert Olsson
Ulf Ummer
Thomas Gustafsson
Morgan Andell
Andy Holmström
Svante Ljungberg

Antal
aktier

Andel
kapital

Andel
röster

1 226 361
1 085 000
908 820
404 780
327 680
240 000
150 142
119 611
117 695
89 000

13,27%
11,74%
9,84%
4,38%
3,54%
2,59%
1,62%
1,29%
1,27%
0,96%

13,27%
11,74%
9,84%
4,38%
3,54%
2,59%
1,62%
1,29%
1,27%
0,9%

Övriga aktieägare

4 565 763

Totalt

9 234 852

49,44%
100,0%

49,44%
100%

*medgrundare/VD Erik Dale Rundberg och medgrundare/CTO Marcus Dale Rundberg är bröder vars innehav
direkt och indirekt uppgår till 848 077 aktier, motsvarande närmare 9,18 % av kapitalet och rösterna i Bolaget
vars respektive innehav ligger hos Nordnet, Avanza och genom bolag. I övrigt föreligger inga
närståendeförhållanden i aktieägarförteckningarna.
*medgrundare/Head of Design Daniel Svenssons innehav direkt och indirekt uppgår till 369 277 aktier,
motsvarande 3,9 % av kapitalet och rösterna i Bolaget vars innehav ligger hos Nordnet, privat och genom bolag.

Certified Adviser

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified
Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Bolaget har
utsett Aktieinvest FK AB till Certified Adviser i samband med att Qiiwi Games aktier upptas till handel på
Nasdaq First North Growth Market. Aktieinvest FK AB äger inga aktier i Bolaget.
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Legala frågor och
kompletterande information
Allmän information om Bolaget
Bolagets företagsnamn är Qiiwi Games AB (publ).
Bolagets organisationsnummer är 556691-7547
och styrelsen har sitt säte i Alingsås kommun,
Västra Götalands län. Bolaget bildades den 9
november 2005 och registrerades hos Bolagsverket
28 november 2005. Bolaget är ett svenskt publikt
aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen
(2005:551). Adressen till Qiiwi Games hemsida är
www.Qiiwi.com. Informationen som finns på
hemsidan utgör inte en del av denna
Bolagsbeskrivning.
Enligt bolagsordningen är föremålet för Bolagets
verksamhet att utveckla, driva och sälja
skicklighetsspel i digitala medier och därmed
förenlig verksamhet.
Koncernstruktur
Qiiwi Games är moderbolag i koncernen, som,
förutom moderbolaget, består av det helägda
dotterbolaget WeAreQiiwi International Ltd.
Därutöver innehar Qiiwi Games 50 procent av
aktierna och rösterna i intressebolaget Alega &
Qiiwi Learning AB.
Incitamentsprogram
Bolaget har per datumet för Bolagsbeskrivningen
inga utestående aktierelaterade
incitamentsprogram.
Aktieägaravtal
Styrelsen är inte medveten om några avtal mellan
aktieägare som skulle kunna påverka inflytandet
över Bolaget.
Väsentliga avtal
Bolaget bedriver inom sitt affärsområde ”Branded
Games” utvecklingen av mobilspel baserade på
starka internationella varumärken i samarbete
med licensinnehavare. I dessa samarbeten har
Bolaget ingått licensavtal vilket innebär att Bolaget
erhållit rättigheten att utveckla och publicera
mobilspel under det aktuella varumärket.
Särskilt om väsentliga avtal inom affärsområdet
”Branded Games”
De avtal som bolaget ingått inom affärsområde
innebär att Bolaget ansvarar för att utveckla,
publicera, marknadsföra och underhålla
speltitlarna. Bolaget ansvarar även för kostnader
som belöper på ansvarsområdet. Tillsammans med
respektive varumärkesägare (licensgivare) görs

även överenskommelser för att maximera
marknadsföring av spelen i dels de nätverk som
varumärkesägaren själv kontrollerar, dels andra
uppbyggda distributionsnätverk som man etablerat
för varumärket ifråga.
Bolaget har inom de avtal som ingåtts rätt att ur
spelintäkten erhålla kostnadstäckning för ett antal
tillåtna kostnader som belöper på speltitlar inom
samarbetet, som t ex marknadsföringskostnader,
innan spelets nettoresultat räknas fram. Det
nettoresultat som speltitlarna sedan skapar
fördelas mellan Bolaget och dess motpart i ett
avtal utifrån en bestämd intäktsfördelning, som
baseras på parternas åtaganden inom respektive
avtal.
Bolagets bedömning är att de positiva effekterna
som erhålls genom att arbeta med kända
varumärken, vilket t ex är en högre organisk
inströmning av trafik, högre viralitet och en större
potential kring att lyckas marknadsföra speltitlarna
framgångsrikt, åtminstone skall täcka de kostnader
som licensavtalen driver.
I samtliga avtal finns sedvanliga klausuler avseende
uppsägning vid väsentligt avtalsbrott från endera
part. Exempel på sådant avtalsbrott skulle kunna
vara att Bolaget på ett uppenbart sätt missbrukat
sin rätt att använda ett licenserat varumärke, och
därigenom åsamkat varumärkesägaren allvarlig
skada. Enligt sedvanliga avtalsrättsliga principer
ankommer det på en uppsägande part att styrka
grund/er för sin uppsägning, varför sådant ej sker
lättvindigt samt att felaktiga uppsägningar görs
under skadeståndsansvar för uppsägande part. Vid
uppsägning på grund av väsentligt avtalsbrott
kommer ett avtal till ett omedelbart förtida
upphörande. Då alla spellanseringar som
genomförs inom affärsområdet ”Branded Games”
omfattas av en noggrann godkännandeprocess
med varumärkesägaren innan ett spel lanseras,
anser Bolaget att risken att en uppsägning av ett
avtal skulle ske på ovan beskriven grund är låg.
(Utöver detta innehåller avtalen möjlighet för båda
parter att säga upp ett avtal om det inte visar sig
vara kommersiellt gångbart. Vid en sådan
uppsägning beslutas uppsägningstiden mellan
parterna innan beslut tas.)
Alla immateriella rättigheter (förutom det
licensierade varumärket) som skapas inom de
utvecklade speltitlarna ägs till 100% av Bolaget och
kan återanvändas i t ex andra speltitlar.
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Bolaget har per datumet för Bolagsbeskrivningen
ingått nedan angivna avtal inom affärsområdet
”Branded Games”.
Licensavtal
Avtal med ITV Broadcasting Limited och ITV Global
Entertainment Limited
I januari 2019 offentliggjorde Bolaget man ingått
ett flerårigt licensavtal med ITV Broadcasting
Limited och ITV Global Entertainment avseende att
utveckla och agera publicist för ett match-3-spel
under varumärket Hell’s Kitchen. I november
samma år offentliggjorde Bolaget att man även
ingått ett flerårigt licensavtal med samma parter
avseende att utveckla och agera publicist för ett
ordspel under varumärket Coronation Street.
Licensavtalen innebär bland annat att Bolaget
ansvarar för att utveckla, publicera och underhålla
speltitlarna. Hell’s Kitchen avtalet löper under tre
år från det att spelet aktiverats mot en global
marknad och Coronation Street avtalet löper under
två år från det att spelet aktiverats mot en global
marknad. Avtalen innehåller klausuler kring
rättighet för Bolaget att utveckla speluppföljare
inom varumärkena om Bolaget inom spelprojekten
uppnår vissa intäktsmilstolpar.
Avtal med All3Media International Limited
Qiiwi Games offentliggjorde i juli 2020 att Bolaget
ingått fleråriga licensavtal med All3Media
International Limited avseende att utveckla och
agera publicist för ett match-3-spel under
varumärket Kitchen Nightmares samt ett ordspel
under varumärket Midsomer Murders.
Licensavtalen innebär bland annat att Bolaget
ansvarar för att utveckla, publicera och underhålla
speltitlarna. Avtalen löper under fyra år från det
datum att spelen aktiverats mot en global
marknad. Avtalen innehåller klausuler kring
rättighet för Bolaget att utveckla speluppföljare
inom varumärkena om Bolaget inom spelprojekten
uppnår vissa intäktsmilstolpar.
Avtal med Endemol Shine IP B.V.
Qiiwi Games offentliggjorde i juli 2020 att Bolaget
ingått ett flerårigt licensavtal med Endemol Shine
IP B.V. avseende att utveckla och agera publicist
för ett match-3-spel under varumärket Masterchef.
Licensavtalet innebär bland annat att Bolaget
ansvarar för att utveckla, publicera och underhålla
speltiteln. Avtalet löper under fyra år och nio
månader från att avtalet trädde i kraft. Avtalet
innehåller klausuler kring rättighet för Bolaget att
utveckla en speluppföljare inom varumärket om
Bolaget inom spelprojektet uppnår vissa
intäktsmilstolpar.

Avtal med Banijay Brands
Qiiwi Games offentliggjorde i januari 2021 att
Bolaget ingått ett flerårigt licensavtal med Banijay
Brands avseende att utveckla och agera publicist
för ett pussel/match-3-spel under varumärket
Extreme Makeover: Home Edition. Licensavtalet
innebär bland annat att Bolaget ansvarar för att
utveckla, publicera och underhålla speltiteln.
Avtalet löper under fyra år och nio månader från
att avtalet trädde i kraft. Avtalet innehåller
klausuler kring rättighet för Bolaget att utveckla en
speluppföljare inom varumärket om Bolaget inom
spelprojektet uppnår vissa intäktsmilstolpar.
Avtal avseende annonsintäkter
Avtal med IronSource Mobile Ltd.
Bolaget ingick i oktober 2020 ett avtal med
IronSource Mobile Ltd. (”IronSource”) som i
huvudsak innebär att Bolaget får utnyttja
IronSources tjänster för att visa
marknadsföringsannonser i Bolagets spel. Parterna
har rätt att säga upp avtalet med 5 dagars varsel
men för det fall IronSources tjänster har
implementerats i en app fortsätter avtalet att gälla
i minst 18 månader från det att IronSources
tjänster implementerades.
Distributionsavtal
Avtal avseende Google Play och Apple App Store
Bolagets spel finns tillgängliga bland annat via
Google Play och Apple App Store. Bolaget omfattas
därmed av Googles och Apples villkor för dessa
tjänster.
Transaktioner med närstående parter
Koncerninterna transaktioner och transaktioner
med intressebolag
Qiiwi Games köper enligt ett konsultavtal in
tjänster från det helägda dotterbolaget
WeAreQiiwi International Ltd. Tjänsterna avser
bland annat utveckling av speltitlar samt operativt
arbete i form av underhåll och marknadsföring.
Därutöver använder Qiiwi Games spelmekaniken
K3 Game Engine enligt ett licensavtal med det
helägda dotterbolaget.
Bolaget har även i begränsad omfattning sålt
utvecklingstjänster till intressebolaget Alega &
Qiiwi Learning AB under 2018.
Konsultavtal med Conequity
Vid sidan av koncerninterna transaktioner och
transaktioner med intressebolag ingick Qiiwi
Games i mars 2017 ett konsultavtal med Conequity
AB som är ett bolag ägt av Bolagets
styrelseledamot och numera CFO Andreas
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Gustafsson. Avtalet har inneburit att Conequity AB
ska utföra ekonomi- och administrationstjänster
inom Bolaget. Per år har ett arvode om 192 000
kronor utgått till Conequity AB. Konsultavtalet har
varit gällande på månadsbasis med minst tre
månders ömsesidig uppsägningstid om inget annat
avtalats mellan parterna. I och med att Andreas
sedan 2021 tillträtt som CFO i Qiiwi Games har
konsultavtalet med Conequity upphört.
Utöver ovanstående har inga transaktioner mellan
Bolaget och närstående förekommit under den
period som omfattas av den period som täcks av
den historiska finansiella informationen i denna
Bolagsbeskrivning.
Immateriella rättigheter
Qiiwi Games har, utöver sedvanlig upphovsrätt till
källkod, även registrerat nedan angivna
varumärken
•

•

•

•

•

•

•

•

•

”QuizMe” inom USA. Registreringsdatum
2013-02-26, registreringsnummer
4295505 och giltigt till 2023-02-26.

Tvister och myndighetskontakter
Varken Bolaget eller dess helägda dotterbolag, har
under de senaste tolv månaderna, varit föremål för
några myndighetsförfaranden eller varit part i
några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden,
inklusive ännu inte avgjorda ärenden eller som
enligt koncernens kännedom riskerar att bli
inledda, som kan få, eller under den senaste tiden
har haft, betydande effekter på bolagens
finansiella ställning eller lönsamhet.
Försäkringar
Qiiwi Games styrelse bedömer att Bolaget har ett
fullgott försäkringsskydd.

”Wordington” inom EU.
Registreringsdatum 2020-05-22,
registreringsnummer 018180731 och
giltigt till 2030-01-16
”Backpacker” inom EU.
Registreringsdatum 2014-04-11,
registreringsnummer 012301685 och
giltigt till 2023-11-12.
”Backpacker” inom USA.
Registreringsdatum 2014-11-25,
registreringsnummer 4643936 och giltigt
till 2024-11-25.
”Backpacker” inom Kanada.
Registreringsdatum 2020-09-28,
registreringsnummer 1836448 och giltigt
till 2030-09-28.
”Backpacker” inom Norge.
Registreringsdatum 2020-11-18,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”Backpacker” inom Australien.
Registreringsdatum 2019-01-09,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”Backpacker” inom Nya Zeeland.
Registreringsdatum 2018-04-27,
registreringsnummer 1380374 och giltigt
till 2027-05-05.
”QuizMe” inom EU. Registreringsdatum
2012-10-10, registreringsnummer
010880391 och giltigt till 2022-05-14.

45

Bolagsordning för Qiiwi Games AB (publ)
Organisationsnummer: 556691-7547
§ 1 Firma
Bolagets firma är Qiiwi Games AB (publ). Bolaget är
publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun,
Västra Götaland län.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att utveckla, driva och sälja
skicklighetsspel i digitala medier och därmed
förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och
högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst
20 000 000.

webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget
genom annonsering i Dagens Industri upplysa om
att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare
som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i
7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som
anmält sig hos Bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla innan den femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

§ 6 Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för
tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av
lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter, med
lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.
§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer,
alternativt ett registrerat revisionsbolag med en
huvudansvarig revisor, som skall väljas på
årsstämman.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Val av ordförande och sekreterare vid
stämman
Upprättande och godkännande av
röstlängd
Framläggande och godkännande av
dagordning
Val av en eller två protokolljusterare
Fråga huruvida stämman blivit behörigen
sammankallad
Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt, i
förekommande fall,
koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
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b. dispositioner beträffande Bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelseledamöterna och den
verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och
revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari
– 31 december.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.
Antagen på årsstämma 2020-05-06
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Qiiwi Games AB (publ)
Stora Torget 3 E
441 30 Alingsås
Telefon: 0322-635 000
E-post: info@qiiwi.com
Hemsida: www.qiiwi.com

