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Viktig information
Allmänt
Detta memorandum (“Memorandumet”) har upprättats med 
anledning av ESEN eSports ABs, (“ESEN” eller ”Bolaget”) org.
nr 559022-4506, beslut om genomförande av nyemission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare på de villkor som 
framgår av Memorandumet (”Erbjudandet”). En investering 
i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktor-
er”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av ESEN och Memoran-
dumet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. 
Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita 
sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och 
överväga investeringsbeslutet. Memorandumet har upprät-
tats av styrelsen i Bolaget.

Innehållet i Memorandumet är baserat på information som 
tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen i ESEN eSports AB är 
ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, 
som har upprättats med anledning av Erbjudandet att teck-
na aktier i Bolaget. Härmed försäkras att alla rimliga försik-
tighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifter-
na i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har uteläm-
nats som skulle kunna påverka den bild av ESEN eSports AB 
som skapas genom Memorandumet. Bolagets revisor har 
inte granskat den information som lämnas i Memorandu-
met.

Regelverk
Memorandumet utgör ej ett Prospekt har därför inte 
granskats och registrerats hos Finansinspektionen (FI). Emis-
sionen är undantagen prospektskyldighet enligt 2 kap 1§ 
ProspKompL. Grunden för undantaget är att det samman-
lagda värdet av emissioner av överlåtbara värdepapper i Bo-
laget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 miljoner euro 
under en 12-månadersperiod.

Distributionsområde
Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till person-
er vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandu-
met, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga 
handlingar får därför inte distribueras i något land där distri-
butionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående 
mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som 
erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States 
Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt sin senaste 
lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon en-
skild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbju-
das till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt) 
i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika 
eller till personer med hemvist där eller för sådan persons 
räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. 
Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt 
lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av ak-
tier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Framåtriktad information och marknadsinformation
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information 
som återspeglar ESEN aktuella syn på framtida händelser 
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, 
”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och 
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser 
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är 

grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. 
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl 
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom 
den är avhängig framtida händelser och omständigheter. 
Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad infor-
mation i Memorandumet är baserad på rimliga övervägan-
den, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma 
att väsentligen avvika från förväntningarna. 

Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat 
och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad 
information innefattar, men är inte begränsad till, de som 
beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i 
detta Memorandum gäller endast per dagen för Memoran-
dumets avgivande. ESEN lämnar inga utfästelser om att  of-
fentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad 
information till följd av ny information, framtida händelser 
eller liknande omständigheter annat än vad som följer av 
tillämplig lagstiftning.

Information från tredje part
Memorandumet innehåller information som har hämtats 
från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. 
Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har 
ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt 
Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av tredje parter vari-
från informationen hämtats, har dock inga uppgifter uteläm-
nats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande.

Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats 
esenesport.com, Mangold Fondkommissions webbplats, 
www.mangold.se samt på Spotlight Stock Market, www.spot-
lightstockmarket.com. 

Tillämplig lagstiftning
För nyemissionen och memorandumet gäller svensk rätt. 
Tvist med anledning av nyemissionen, Memorandumet eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras 
av svensk domstol exklusivt.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut vid ge-
nomförandet av nyemissionen. Mangold Fondkommission 
friskriver sig från allt ansvar beträffande innehållet i detta 
Memorandum samt för eventuella investerings- och, eller 
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i 
detta Memorandum.

Styrelsens försäkran
Styrelsen i ESEN eSports AB är ansvarig för den information 
som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med an-
ledning av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Härmed 
försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna 
påverka den bild av ESEN eSports AB som skapas genom 
Memorandumet.
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Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudan-
det 

2 035 675,74 SEK exkl. emissionskostnader

Emissionskostnader Cirka 0,3 MSEK

Avstämningsdag 26 november 2019

Teckningstid 28 november – 12 december 2019

Teckningskurs 0,42 SEK per unit. Courtage utgår ej

Teckning med företräde En (1) aktier berättigar till en (1) uniträtt. En (1) 
uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit

Unit Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) ve-
derlagsfri teckningsoption

Maximalt antal nyemitterade aktier i Erbjudan-
det

4 846 847 aktier

Teckningsoption TO2 Fyra (4) teckningsoptioner, av serie 2, berättigar 
till teckning av en (1) ny aktie till en kurs mots-
varande 70 procent av den volymvägda gen-
omsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets 
officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 
börsdagar närmast före den 30 april 2020, dock 
lägst 0,42 SEK och högst 1,26 SEK. Teckning-
skursen får dock aldrig understiga aktiens 
kvotvärde.

Teckningsperiod TO2 4 maj 2020 – 25 maj 2020

Marknadsplats Spotlight Stock Market

Aktiens kortnamn ESEN

ISIN-kod för aktien SE0003037456

ISIN-kod för uniträtten SE0013512258

ISIN-kod för BTU SE0013512266

ISIN-kod för TO 2 SE0013512241

Erbjudandet i 
sammandrag
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Riskfaktorer

» Företrädesemission om
2 MSEK med vidhängande
vederlagsfria 
Teckningsoptioner
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En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bo-
lagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och 
att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Bolagets framtida 
utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets 
verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information i Memorandumet samt göra en 
allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse 
för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytter-
ligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga 
faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
Osäkerhet rörande framtida 
marknadsutveckling
Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt 
på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt 
och goda intjäningsmöjligheter under de kommande 
åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden ut-
vecklas i en, för Bolaget, ofördelaktig riktning på gr-
und av förändrade makroekonomiska faktorer, tekni-
sk utveckling, nya regelverk, eller andra opåverkbara 
omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Konkurrensutsatt bransch
ESEN opererar på en global och konkurrensutsatt 
marknad. Bolaget konkurrerar inte enbart mot andra 
e-sportbolag utan även mot andra aktörer som levere-
rar alternativa underhållningstjänster såsom filmer, TV, 
sport och andra upplevelser som kan uppta kunder-
nas tid. Det finns en risk att Bolaget kan bli utkonkur-
rerat på ett eller flera områden av andra aktörer vilket 
medför en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

ESEN:s verksamt i en outvecklad 
marknadsnisch
ESEN är positionerad i en marknadsnisch för organ-
iserat spelande (licensierade spelare), en del av mark-
naden som i stor utsträckning fortsatt är outvecklad. 
ESEN har inlett samarbeten med nationella e-sports-
förbund och för även dialoger med andra parter om 
utvecklingen av det organiserade spelande såväl i nor-
den som Europa. Nationella och mångnationella för-
bund och organisationer är ofta i större utsträckning 
beroende av mer rigida beslutprocesser. Detta kan 
föranleda till att nuvarande och framtida samarbetsdi-
skussioner tar längre tid än beräknat, vilket kan med-
föra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, fi-
nansiella ställning och resultat. 

Politisk risk
E-sport och spelande kan i framtiden komma att i allt 
större utsträckning begränsas genom politiska regle-
ringar. Vid sådana händelser kan såväl kund-, tittar-, 
och användartillströmning minska för ESEN vilket 
medför en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

ESEN:s verksamhet under förändring
ESEN håller på att genomgå en strategisk omvan-
dling av verksamheten för  att i huvudsak fokusera 
på produktionsuppdrag samt tillhandahålla en digital 
plattform för deltagare, tittare och andra marknad-
saktörer. Syfte med förändringen är att kapitalisera på 
befintliga strukturer inom ramen för ESEN:s verksam-
het och konsumentbeteende. Det är möjligt att ESEN:s 
strategiska omvandling inte kommer att utfalla som 
planerat, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

ESEN:s verksamhet är beroende av 
samarbeten och partnerskap
Partnerskap och samarbeten utgör en väsentlig del 
av Bolagets verksamhet. Hittills har flera samarbeten 
och affärsförhållanden etablerats med andra aktörer 
på marknaden. Om någon av dessa aktörer skulle 
försättas i en situation som försvårar eller försenar 
parternas åtaganden inom ramen för samarbetet eller 
affärsförhållanden kan det medföra en negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. 
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ESEN:s verksamhet är sårbar för teknolo-
gisk utveckling
Det föreligger risk att resultaten av den teknologiska 
utvecklingen som Bolaget är beroende av inte mots-
varar Bolagets, kundernas eller marknadens ställda 
förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad 
eller helt uteblivit marknadslansering av delar av eller 
hela Bolagets tjänsteutbud med uteblivna intäkter 
och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså 
föreligger risk att Bolaget inte lyckas finna de affärsup-
plägg som krävs för kommersiella lanseringar, eller att 
dessa mål inte uppnås inom rimlig tid. Skulle något av 
detta inträffa medför det en negativ inverkan på Bo-
lagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
 
ESEN:s verksamhet sårbart för störning-
ar och avbrott
Bolagets IT-system eller andra system hos dess lever-
antörer, samarbetspartners eller motsvarande kan 
drabbas av störningar och olika avbrott. Sådana störn-
ingar kan exempelvis vara störningar i tillhandahållan-
det av el eller liknande fundamentala samhällstjänster, 
extremt väder, säkerhetsfrågor eller systemfel. Störn-
ingar av detta slag kan påverka Bolagets tjänsteerb-
judande vilket i sin tur medför en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

ESEN:s verksamhet beroende av IT-säker-
het 
Bolaget är sårbar för olika typer av IT-brott eller störn-
ingar som till exempel systemintrång samt virus och 
det finns risk för att utomstående kan lyckas göra in-
trång i Bolagets IT-system och därigenom komma åt 
känslig information eller på annat sätt skada Bolagets 
verksamhet. Om Bolaget utsetts för IT-brott eller miss-
lyckas med att upprätthålla ett adekvat IT-skydd kan 
det medföra en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Förlust av eller otillräcklig förmåga att 
attrahera nyckelpersoner kan störa ES-
EN:s verksamhet
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att 
rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medar-
betare. Det föreliggare alltid risk att Bolaget inte kan 
erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor 
gentemot den konkurrens som finns från andra bolag 
i branschen eller närstående branscher. Om nyckelp-
ersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan 
det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Beroende av förmågan att hantera till-
växt
I takt med att ESEN och dess organisation växer be-
höver effektiva planerings- och ledningsprocesser 
utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en 
snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, fi-
nansiella ställning och resultat. 

Ovisshet avseende ESEN:s 
intjäningsförmåga och framtida kapital-
behov
Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller län-
gre perioder inte kommer generera tillräckliga medel 
för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det 
föreligger vidare risk att Bolaget inte kommer kunna 
erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finan-
siering erhålls på, för befintliga aktieägare, ofördelak-
tiga villkor. Ett misslyckade med att erhålla ytterligare 
finansiering vid en viss tidpunkt kan innebära att Bo-
laget måste omstrukturera den operativa planen eller 
avsluta verksamheter vilket medför en negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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Aktiekurs och likviditet
Kursutvecklingen för Bolagets aktier är beroende av 
en rad olika faktorer, varav en del är bolagsspecifika 
och andra är knutna till aktiemarknaden som hel-
het. Bolagets aktiekurs kan komma att falla efter ge-
nomförande av Företrädesemissionen på grund av 
det utökade antalet aktier i Bolaget. Aktiekursen kan 
vidare komma att påverkas negativt till följd av att ak-
tier eventuellt avyttras på marknaden eller till följd av 
en förväntan om att sådan avyttring kommer att ske 
eller annars som en konsekvens av eller i relation till 
Företrädesemissionen. Försäljning av aktier kan även 
göra det svårt för Bolaget att i framtida anskaffa kapi-
tal genom nyemission av aktier eller andra värdepap-
per. Vidare kan begränsad likviditet i  Bolagets aktie 
medföra ökade aktiefluktuationer samt problem för 
enskilda aktieägare att sälja större handelsposter. Det 
finns en risk för att aktien i Bolaget inte kommer kun-
na säljas till en för innehavarens acceptabla kurs vid 
någon tidpunkt. 

Handel på oreglerad marknad
Aktierna i ESEN handlas på Spotlight Stock Market som 
inte är en reglerad marknad.. En oreglerad marknad är 
inte föremål för ett lika strikt regelverk som en reglerad 
marknad, och därmed är en investering i aktier på en 
oreglerad marknad typiskt sett förknippad med högre 
risker än en investering på en reglerad marknad.

Handel med uniträtter
Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock 
Market under perioden från och med den 28 novem-
ber 2019 till och med den 10 december 2019. Det 
finns en risk för att en aktiv handel med uniträtterna 
inte kommer att utvecklas under perioden i fråga samt 
att det inte kommer att finnas tillräcklig likviditet i uni-
trätterna, vilket kan medföra att enskilda innehavare 
inte kan avyttra sina teckningsrätter. 

Handel i Teckningsoptionerna
Bolaget avser ansöka om handel av Teckningsoptioner-
na på Spotlight Stock Market.. Det finns en risk att 
Teckningsoptionerna inte godkänns för handel på gr-
und av faktorer så som bl.a. icke erforderlig spridning. 
Även om Teckningsoptionerna godkänns för handel 
föreligger risken att en aktiv handel med Teckningsop-
tionerna inte kommer att utvecklas samt att det inte 
kommer finnas tillräcklig likviditet i Teckningsoptioner-
na, vilket kan medföra att enskilda innehavare inte kan 
avyttra sina Teckningsoptioner.

Ägare med betydligt inflytande
Bolagets ägande kommer även efter Företrädesemis-
sionen till stor del vara centrerade till ett fåtal av Bo-
lagets aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare, 
var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver god-
kännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland 
utnämning och avsättning av styrelseledamöter, even-
tuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäl-
jning av samtliga eller i stort sätt alla Bolagets tillgån-
gar, samt andra typer av företagstransaktioner. Denna 
ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra ak-
tieägare som har andra intressen än majoritetsägar-
na. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen 
påverka aktiekursen negativt eftersom investerare 
ibland ser nackdelar med att äga aktier i företag med 
stark ägarkoncentration. Sammantaget äger Bolagets 
två största aktieägare tillsammans 1 234 000 aktier 
före Företrädesemissionen. 

Utspädning
De aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja 
sina uniträtter till att teckna nya units i Företrädesemis-
sionen kommer få sitt ägande i Bolaget utspätt. Deras 
andel av aktier och röster i Bolaget kommer därmed 
att minska, vilket kan leda till att framtida vinster, för 
det fall sådana uppkommer, inte kommer tillfalla dem 
i samma omfattning som före Företrädesemissionen.

Risker relaterade till Erbjudandet och Bolagets 
värdepapper
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Styrelsen i ESEN eSports AB beslutade den 19 november 2019 om en Företrädesemission av units, med bemy-
ndigande från årsstämman den 20 maj 2019. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2 
MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner 
utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare likvid mellan 0,5 – 1,5 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskost-
nader. 

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 869 857,69 SEK från 869 857,69 SEK till högst 1 
739 715,37 SEK genom emission av högst 4 846 847 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,18 SEK. För varje 
befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen, för Företrädesemissionen, den 26 november 2019, 
erhålles en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit i ESEN. Varje unit innehåller en 
(1) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per unit är 0,42 SEK, vilket motsvarar en 
teckningskurs per aktie om 0,42 SEK. 

Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med cirka 50 procent vid fulltecknad emission, beräknat 
som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med det totala an-
talet aktier efter genomförd nyemission.

Bolagsvärdet inför rådande emission, givet en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie uppgår till 2 035 675,74 SEK.

Styrelsen för ESEN eSports AB inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorand-
umet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt. Utfallet 
i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (esenstudio.com) samt genom pressmeddelande 
efter teckningstidens utgång.

Teckningstiden löper under perioden 28 november 2019 till och med den 12 december 2019. För mer informa-
tion se avsnittet ”villkor och anvisningar”.

I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument av styrelsen i ESEN. Styrelsen för ESEN är ansvarig för innehållet i Mem-
orandumet. Information om styrelseledamöterna i Memorandumet finns under avsnittet ”Styrelse, ledande be-
fattningshavare och revisor”. Styrelsen för ESEN försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försik-
tighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
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Bakgrund och motiv

» Bolaget arbetar intensivt med att 
knyta till sig ytterligare rättigheter 
inom e-sport, likt VM-kvalet med SESF, 
för att stärka Bolagets position som det 
självklara valet för e-sportproduktion och 
e-sportevent.
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ESEN är ett sändnings-, produktionsbolag inom e-sport med en komplett infrastruktur för att arrangera och 
producera e-sport, vilket innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-pro-
duktion med över 300 sändningar i ryggen. 

Bolagets verksamhet kan beskrivas i fem olika delar. (1) TV-produktion av egenutvecklade rättigheter som t.ex. 
Nordens största CS:GO-turnering, King of Nordic (2) TV-produktionsuppdrag där Bolaget ansvarar för utrust-
ning och videoproduktion av andras rättigheter som exempelvis Ubisoft’s Nordic Championship, Copenhagen 
Games, Telialigan, Polaris Hearthstone Championship (3) TV-produktion av externa inköpta rättigheter där Bo-
laget tar ansvar för försäljning, utveckling och  äger distributions- och sändningsrätten t.ex. VM-kvalet för Svens-
ka e-sportförbundet (SESF) eller svenska sändningar för stora internationella turneringar. (4) Event i Bolagets 
lokal för turneringar samt uthyrning av studio, lokal, utrustning och personal (5) En egen turneringsplattform 
med syfte  att serva ovan beskrivna delar i verksamheten. Plattformen är ett verktyg för Bolagets egna och 
externa kunders turneringar och en samlingsplats för allt innehåll som skapas. Efter ett års utveckling och te-
stande täcker plattformen de grundläggande behov Bolaget har för att kunna använda plattformen för egna 
och externa turneringar.

Bolaget arbetar intensivt med att knyta till sig ytterligare rättigheter inom e-sport, likt VM-kvalet med SESF, för 
att stärka Bolagets position som det självklara valet för e-sportproduktion och e-sportevent. Det finns ett antal 
globala rättigheter med stor potential att utveckla vidare på den nordiska marknaden. 

Bolaget är i stort behov av rörelsekapital. Med ovanstående strukturer på plats är motivet till Företrädesemis-
sionen att täcka Bolagets behov av rörelsekapital och att fortsätta stärka ESEN:s marknadsposition och skapa 
bättre och fler förutsättningar för att kapitalisera på befintliga och framtida rättigheter. Det är vidare styrels-
ens uppfattning att en teckningsgrad om cirka 65 procent är tillräckligt för att täcka det aktuella behovet av 
rörelsekapital.

Emissionslikvidens användning
Bolaget avser använda emissionslikviden från Erbjudandet i den prioritetsordning som anges nedan:

1)  Betalning av emissionskostnader - cirka 15 %  
2) Marknadsföring och allmänt rörelsekapital - cirka 65 %
3)  Vidareutveckling av egna rättigheter – cirka 20 %
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VD har ordet

»Med 3 miljoner månatliga tittare 
över hela Norden håller gaming 
och e-sport på att bli folklig.
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ESEN har under det senaste året tampats med en lägre omsättning och 
höga kostnader, något som vi har arbetat stenhårt med för att förbättra 
framöver.
Vi är långt ifrån nöjda med det finansiella resultet vi uppvisat. Jag förstår 
att det är lätt att enkom stirra sig blind på våra ekonomiska siffror men det 
är oehört viktigt att lyfta blicken och förstå vad vi också har åstadkommit. 

När det gäller de minskade intäkterna fattade jag ett principiellt beslut att 
behålla fokus på e-sporten och inte söka intäkter genom andra vägar. Risk-
erna med att ta andra vägar för att öka intäkterna hade varit att vi skulle 
tappa fokus från vad vi faktiskt är riktigt bra på och vår kärnverksamhet, 
e-sport.  För att ni ska förstå en del av de utmaningar ESEN gått igenom 
vill jag belysa några exempel:
E-sporten är benämningen på företeelsen ”elektronisk sport” där grenarna är de olika spelen. Det kommer hela 
tiden nya spel som vill klassas in som e-sport och sen finns det gamla trotjänare som lever kvar år efter år. Struk-
turen inom e-sport påminner mycket om hur boxningen ser ut, där det finns flera olika världsmästarbälten som 
står för sina värden och betydelser. På liknande sätt finns det ett antal stora globala aktörer som anordnar sina 
världsfinaler. Alla spel har sin egen struktur, sitt eget community och sina stars and fans.

Det vi skapat i norden är en struktur genom King of Nordic för att bygga morgondagens stjärnor, en åter-
kommande turnering som främjar organiserat spelande. Vi har kommit en bra bit på väg och ber därför om 
uthållighet eftersom vi sitter på en unik position med rättigheter och lång erfarenhet inom e-sport. Den största 
utmaningen i detta är när e-sporten, som fenomen, nu är på väg att gå från brinnande passionsprojekt till en 
kommersialiserad och strukturerad bransch. Det är väldigt många eldsjälar som har investerat stora delar av 
sina liv till e-sporten så när chansen nu dyker upp är det många som vill ha del av kakan. Eftersom e-sporten är 
under utveckling finns det ingen utstakad väg att följa. De flesta e-sport-initiativ i Sverige idag är inte lönsamma 
men med en förhoppning om att lyckas i framtiden. 

Med 3 miljoner månatliga tittare över hela Norden håller gaming och e-sport på att bli folklig. Intresset för 
att följa regionala och nationella turneringar ökar stadigt. Blickarna vänds mer och mer mot morgondagens 
stjärnor. Samtidigt är det många som vill göra karriär inom e-sport och där fyller nationella turneringar, som 
Telialigan, och regionala turneringar, som King of Nordic, en oerhört betydande funktion för att få hela ekosys-
temet att växa.

Det går lite långsammare än vad många bedömare först trodde. Men det finns få som betvivlar att e-sporten 
kommer bli stort även nationellt. När nästa fas av utvecklingen kommer så gäller det att ha positionerat sig rätt 
på marknaden. I takt med att fler bolag arrangerar välproducerade sända turneringar uppstår också en kon-
tinuitet och ett ökat intresse från varumärken. Det har varit utmanande att agera på en lokal marknad ensam. 
Nu när fler aktörer ger sig in i leken är det fler som för ut budskapet och medvetenheten ökar hos mediaköpar-
na, något som i slutänden kommer gynna oss alla som arbetar med att etablera e-sporten.

Nyckeln till att skala verksamheten är att vi skapar en stabil lönsamhet innan vi tar nästa steg. Vi har byggt en 
bred grund och har en stark utgångspunkt för att hoppa på e-sportens nästa fas. Vi har under en längre tid 
tagit kostnader för att omstrukturera ESEN vilket leder till en betydligt mindre kostym efter kraftiga besparing-
ar. Jag tror att den som håller ut och löser paketeringen av e-sport på den lokala e-sportmarknaden kommer 
gå ut som vinnare och där har vi ett försprång genom den gedigna kunskap vi har och de lärdomar vi gjort på 
marknadssidan.

Faktum är att jag är övertygad om att detta kommer att bli riktigt bra. E-sporten är än så länge bara är i sin linda 
och det finns möjligheter då det inte råder några tvivel om att den unga generationen föredrar e-sport. Vi är på 
rätt väg och hoppas att ni vill fortsätta vår resa med oss.

Verkställande direktör

Stockholm november 2019
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Villkor och 
anvisningar

» 0,42        28/11    12/12
Sista teckningsdagFörsta teckninsdagTeckningskurs-

en i erbjudandet 
uppgår till 
0,42 SEK per unit
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Företrädesrätt och uniträtter
Den som på avstämningsdagen den 26 november 
2019 var registrerad som aktieägare i den av Euro-
clear förda aktieboken för ESEN äger företrädesrätt att 
teckna units i Erbjudandet, i relation till tidigare inne-
hav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra 
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om 
teckning av units. För varje aktie som innehades på 
avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uni-
trätt berättigar till teckning av en (1) ny unit till kursen 
0,42 SEK per unit i ESEN. Varje unit innehåller en (1) 
aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kom-
mer få sin ägarandel utspädd med 50 procent vid full 
teckning i Erbjudandet.

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en 
(1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en 
(1) ny unit i Företrädesemissionen.

Teckningskurs per unit
Teckningskursen uppgår till 0,42 SEK per unit. 
Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande 
i Företrädesemissionen var den 26 november 2019. 
Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till delt-
agande i Företrädesemissionen, var den 22 november 
2019. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan 
rätt till deltagande i Företrädesemissionen var 
den 25 november 2019. 

Teckningsperiod
Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske un-
der tiden från och med den 28 november 2019 till och 
med den 12 december 2019. 

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt even-
tuella värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avreg-
istreras från respektive aktieägares VP-konto utan 
avisering från Euroclear.

Styrelsen i ESEN har rätt att förlänga teckningsperi-
oden.  Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas se-
nast i samband med utgången av teckningsperioden. 
Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kom-
mer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock 
Market under perioden, från och med den 28 novem-
ber 2019 till och med den 10 december 2019. Ak-
tieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan 
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genom-
föra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, un-
der teckningstiden, samma rätt att teckna nya units 
som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på̊ sina 
innehav i Bolaget på̊ avstämningsdagen. 

ISIN-koden för uniträtterna är SE0013512258. 
FISN-koden för uniträtterna är ESENESPORT/SUBS 
RTS NL PD.
CFI-koden för uniträtterna är RSIXXR 

Emissionsredovisning och anmäln-
ingssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare 
och företrädare för aktieägare som på avstämningsda-
gen var registrerade i den av Euroclear förda aktiebo-
ken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat 
antal erhållna uniträtter och det hela antal units som 
kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering 
av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till ak-
tieboken förda särskilda förteckningen över panthava-
re och förmyndare erhåller inte någon emissionsredo-
visning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos 
bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsre-
dovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning 
för units i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med 
instruktioner från respektive förvaltare.
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Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya units till 
personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas 
av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det 
i Memorandumets inledande avsnittet ”Viktig informa-
tion”. Med anledning härav kommer, med vissa even-
tuella undantag, aktieägare som har sina befintliga ak-
tier direktregistrerade på VP-konton med registrerade 
adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i 
något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle 
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller 
andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller 
strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några 
uniträtter eller tillåtas teckna nya units i Erbjudandet. 
De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa 
aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, 
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till 
sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK 
kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av uniträtter
Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträt-
ter ska ske under perioden 28 november 2019 till och 
med den 12 december 2019. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Efter den 12 december 2019 kommer, 
utan avisering från Euroclear, outnyttjade uniträtter 
att bokas bort från innehavarens VP-konto. 

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste 
innehavaren antingen:
• utnyttja uniträtterna för att teckna nya units i Erb-

judandet senast den 12 december 2019, eller en-
ligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller

• sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för 
teckning senast den 10 december 2019.

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter 
sker genom samtidig kontant betalning, antingen gen-
om användande av den förtryckta bankgiroavin eller ge-
nom användande av en särskild anmälningssedel enligt 
något av följande alternativ:

• Den förtryckta bankgiroavin ska användas om 
samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen 
från Euroclear ska utnyttjas. 

• Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälnings-
sedel” ska användas om uniträtter köpts, sålts 
eller överförts från annat VP-konto, eller av annan 
anledning ett annat antal uniträtter än det som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
ska utnyttjas för teckning av nya units. Samtidigt 
som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska 
betalning ske för tecknade units, vilket kan ske på 
samma sätt som för andra bankgirobetalningar, 
till exempel via Internetbank, genom girering eller 
på bankkontor.  

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhan-
da senast kl 15.00 den 12 december 2019. Eventu-
ell anmälningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast 
en anmälningssedel per person eller juridisk person 
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild an-
mälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Anmälan är bindande.

fylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas 
till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 
Emissioner/ESEN
Box 55691 
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95 
E-post: Emissioner@mangold.se (inskannad anmäln-
ingssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på ESENs 
hemsida, esenstudio.com, samt på Mangolds hemsi-
da, mangold.se och kan även beställas från Mangold 
under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. An-
mälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress en-
ligt ovan) senast kl 15. 00 den 12 december 2019

Teckning utan stöd av uniträtter
Teckning av units utan stöd av företräde ska ske under 
perioden från och med den 28 november 2019 till och 
med den 12 december 2019. Anmälan om teckning 
utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel 
för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och 
skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att 
teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning ska 
ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet 
med vad som anges nedan. 

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara 
Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 12 de-
cember 2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan hänseende. Obser-
vera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) 
var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 
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Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in 
på mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruk-
tionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid 
andra företagshändelser där deltagande är frivilligt 
och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste 
Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om 
medborgarskap och identifikationskoder.

Detta följer av det regelverk för värdepappershan-
del som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysis-
ka personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om 
personen har annat medborgarskap än svenskt eller 
ytterligare medborgarskap utöver det svenska med-
borgarskapet. NID skiljer sig från land till land och 
motsvarar en nationell identifieringskod för landet. 
För juridiska personer (företag) måste Mangold ta 
in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara 
förhindrad att utföra transaktionen om inte alla oblig-
atoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd 
av uniträtter 
För det fall inte samtliga nya units tecknas med 
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emis-
sionens högsta belopp, besluta om fördelning av units 
som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördeln-
ing ska i första hand ske till tecknare som tecknat units 
med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhål-
lande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat 
för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till 
övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, 
vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt 
eller utan företrädesrätt enligt ovan ska tilldelningen 
ske till eventuella garanter av emissionen pro rata i 
förhållande till garanterat belopp.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av till-
delningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning 
ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast 
tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något med-
delande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga priset enligt denna 
Företrädesemission, kan den som ursprungligen er-
hållit tilldelning av dessa units komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden. 

Betald tecknad unit
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut 
en avi som bekräftelse på att betalda tecknade units 
bokats in på VP-kontot. De nytecknade units kommer 
att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de 
nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske omkring vecka 1, 2020. Därefter kom-
mer BTU att bokas om till vanliga aktier och teckning-
soptioner. Någon VP-avi utsänds ej i samband med 
denna ombokning. 

Handel med BTU
Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock 
Market under perioden från och med den 28 novem-
ber 2019 fram till dess att Företrädesemissionen har 
registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske runt 
vecka 1, 2020. Värdepappersinstitut med erforderli-
ga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och 
försäljning av BTU. 

ISIN-koden för BTU är SE0013512266. 
FISN-koden för BTU är ESENESPORT/UT 1 AK + 1 TO.
CFI-koden för BTU är MCMUXR.

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som in-
faller närmast efter det att Företrädesemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i ak-
tieboken hos Euroclear.
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Teckningsoptionerna i korthet
Fyra (4) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier 
med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 4 maj 2020 till och med den 
25 maj 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt 
Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 30 april 2020, 
dock lägst 0,42 SEK och högst 1,26 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 16 december 2019 genom ett press-
meddelande från ESEN.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet
ESENs aktier är upptagna till handel Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya ak-
tierna kommer även de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 
1, 2020.

Handel med teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet
Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna har Bolaget även för avsikt att lista teckningsoptionerna 
som omfattas av Erbjudandet att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas inledas omkring 
vecka 1, 2020. Datum för första dag för handel kommer offentliggöras via ett pressmeddelande från Bolaget, i 
samband med sista dag för handel i BTU.
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Marknadsöversikt

» Antalet människor med 
kännedom om e-sport, globalt, 
bedöms uppgå till 1,8 miljarder 
under 2019 .
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Sammanfattning
ESEN är ett svenskt bolag inom sändning och produktion av e-sport. Bolaget agerar främst på den nordiska 
marknaden och hit hänförs även den största andelen av Bolagets intäkter.

Marknad som ESEN är verksam på utgörs främst av marknadsförings-, och sponsringsbudgetar som upprättas 
av tillverkare av:

i. gamingrelaterade produkter, datorer och tillbehör
ii. produkter och tjänster relaterade till den livsstil som utövare och följare av e-sport 
 representerar, 
 samt
iii. traditionella konsumtionsprodukter. 

De två förstnämnda kategorierna av annonsörer har ett särskilt intresse för exponering genom e-sportkanaler. 
Även annonsörer för traditionella konsumtionsprodukter har intresse av marknadsföring via internetbaserade 
medier. Enligt Newzoos artikel, Quiz: How Well Do You Know the Global Esports Market1 , bedöms de globa-
la sponsor- och annonsintäkterna för e-sport överstiga en halv miljard dollar under 2019, vilket är en relativ 
liten summa i relation till den stora mediala exponeringen som e-sporten tillhandahåller. Däremot uppvisar 
sponsor- och annonsintäkterna kring e-sporten en synnerligen stark utveckling, vilket förväntas bestå under 
en överskådlig tid. Motsvarande siffror för traditionella sporter uppvisar svaga tillväxtsiffror, och i vissa fall en 
avtagande utveckling2. 

Publiksiffror inom e-sport
Enligt Newzoos artikel, Global Esports Market Report 2018, bedöms den globala e-sportscenen nå 453,8 mil-
joner tittare under 2019. E-sportentusiaster bedöms utgöra 201,2 miljoner av det totala antalet tittare (173,0 
miljoner under 2018) och sporadiska tittare 252,6 miljoner (222,0 miljoner under 2018). Antalet människor med 
kännedom om e-sport, globalt, bedöms uppgå till 1,8 miljarder under 2019 (1,6 miljarder under 2018). Ökad 
exponering av e-sport i traditionell media antas vara den drivande tillväxtfaktorn i de flesta regionerna. I tillväx-
tregioner såsom Latinamerika, mellanöstern, Afrika, Sydost Asien och andra delar av Asien drivs tillväxten till 
stor del av förbättrad IT-infrastruktur och urbanisering.

Publiktillväxt inom e-sport globalt (2016, 2017, 2018, 2021), i miljoner. Källa: Newzoo Global Esports Market Report 2018.

  
Total 

Publik 
+17,8%       

YoY 

 
Total 

Publik 
+15,0%       

YoY 

Total 
Publik 
+14,4%   
CAGR          

2017-2022

1 https://newzoo.com/insights/articles/quiz-how-well-do-you-know-the-global-esports-market/
2 https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-will-top-1-billion-for-the-first-time-in-2019/
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Omsättningstillväxt inom e-sport
Enligt Newzoos artikel, Global Esports Market Report 2019, bedöms globala e-sportsintäkterna uppgå till 1096,1 
MUSD under 2019, en ökning med över 230 MUSD jämfört med 2018. Sponsorskap är den mest bidragande in-
täktskällan för e-sporten globalt medan intäkterna genom mediarättigheter är den snabbast växande intäktskäl-
lan (CAGR motsvarande +41,8% mellan 2016-2021). Under 2021 bedöms intäkterna från mediarättigheter ha 
dubblerats gentemot 2018 och bedöms då utgöra den näst största intäktskällan inom e-sporten.

Tabellerna nedan visar de mest tittade spelen, i antal timmar, på Twitch och YouTube Gaming, under 2018 inom 
live esport och non-esports. Esport inkluderar professionella spelmatcher, som visas live, och analyser före och 
efter spelet. Non-esport inkluderar streamers, influencers, och talkshows. League of Legends var det mest titta-
de spelet på Twitch och YouTube 2018 i live esports-timmar.

Spel Antal timmar tittade 

League of Legends 347,4M

Counter-Strike: Global Offensive 274,9M

Dota 2 250,4M

Overwatch 101,3M

 Hearthstone 54,1M

Starcraft 2 26,2M

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 24,1M

Fortnite 23,0M

ROCKET LEAGUE 22,5M

HEROES OF THE STORM 20,3M

Totalt topp 10 1 144,2M

Tabellen är hämtad från Newzoo Global Esports Market Report 2019.

Totala
intäkter
$655M

Omsättningstillväxt inom e-sport globalt (2016, 2017, 2018, 2021), i MUSD. Källa: Newzoo Global Esports Market Report 2018.

Totala
Intäkter
$865M
+32.0%

YoY

Totala
Intäkter
$1,096M
+26.7%

YoY

Totala
Intäkter
$1,790M
+22.3%

CAGR 2017-
2022 
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Diagramet nedan presenterar prognostiserad fördelning av intäktskällor inom e-sporten globalt under 2018.

Företagsförvärv inom e-sport
Inom e-sportindustrin har det redan förekommit större företagsförvärv. Under 2014 köpte Amazon bolaget 
Twitch för strax under 1 miljard USD och MTG förvärvade en minoritetsandel i ESL, det äldsta e-sportsbolaget 
för 97 MUSD. Vidare har även MTG förvärvat Dreamhack och ESEA. Ett annat betydande uppköp är MLG av Ac-
tivision Blizzard för drygt 46 miljoner USD.

Konkurreter
Styrelsen för ESEN gör bedömningen att de företag och evenemang som kan anses vara konkurrenter till Bolag-
et inom norden i första hand utgörs av Dreamhack, Fragbite och Global Esports Education. Konkurrenter inom 
produktion är främst Mediatec, Prospectro, Multicam Media, BME och Qruxel. 
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Verksamhets-
beskrivning

» Målet med King of Nordic är att 
brygga gapet mellan amatör och 
proffs och därigenom nå ut till 
en bredare målgrupp. 
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ESEN i korthet
ESEN är ett sändnings-, produktionsbolag inom 
e-sport med en komplett infrastruktur för e-sport 
vilket innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, 
turneringsplattform, studio och Tv-produktion med 
över 300 sändningar i ryggen. ESEN är experter på 
liveproduktion av e-sport och står bakom nordens 
största e-sportturnering, King of Nordic, under eget 
varumärke. Bolaget genomför även externa produk-
tionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ES-
EN:s turneringsplattform bedöms framgent vara en 
samlingsplats för allt innehåll som ESEN producerar 
och har rättigheter till. 

Affärsidé
ESEN ska etablera e-sportstrukturer  och sätta sam-
man företag och varumärken med målgruppen. Med 
en kombination av socialt engagemang, upplevelse, 
exponering och aktivering ska Bolaget skapa menings-
fullhet och värde för våra samarbetspartners.

ESEN ska arrangera, producera och sända turneringar 
och event.  

Affärsmodell
Bolagets verksamhet kan delas in i vertikalerna:
(i) egna format ,som till exempel King of Nordic, 
(ii) försäljningsrättigheter på externt 
 produktionsinnehåll, som exempelvis för  
 SESF, BLAST Pro Series och Birdie e-sport, 
(iii) genomföra produktionsuppdrag som 
 exempelvis Copenhagen Games, 
 Telenorligan, Polaris Hearth stone 
 Championship,  evenemangi Bolagets lokaler
 samt 
(iv) Plattformen.

Egna format – King of Nordic
Bolaget har under dess inledande verksamhetsår byg-
gt en struktur för att anordna och producera King of 
Nordic, ett öppet nordiskt mästerskap med nationel-
la turneringar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
King of Nordic utgörs av nationella kvalturneringar där 
vinnarna går vidare och representerar sitt land i en di-
rektsänd veckofinal. Målet med King of Nordic är att 
brygga gapet mellan amatör och proffs och därigen-
om nå ut till en bredare målgrupp. Idag spelas King of 
Nordic i CS:GO (cirka 4 000-6 000 spelare per säsong) 
och. genererar en bruttoräckvidd på 68 miljoner per 
säsong. Bolagets ambition är att utöka antalet speltit-
lar med ytterligare en till två stycken samt expandera 
till flera regioner med samma format. 

Intäkterna kan delas in i tre delar, 1) annons och spon-
sring där betalande kunder får exponering och as-
sociationsrätt, 2) bettingrättigheter där data säljs, 3) 
mediarättigheter genererar intäkter från kanalen som 
sänder turneringen

Försäljningsrättigheter på externt pro-
duktionsinnehåll
Denna typ av samarbeten innebär att ESEN erhåller 
sändnings- och försäljningsrättigheter för en särskild 
turnering. Intäkter genereras genom annonsering och 
sponsring som allokeras mellan motparten och ESEN. 
Exempel på denna typ av samarbete är sådana som 
har genomförts tillsammans med SESF, BLAST Pro Se-
ries och Birdie esport. 

Produktionsuppdrag
Renodlade produktionsuppdrag innefattar exempel-
vis Copenhagen Games, Telenorligan, Polaris Hearth-
stone Championship. Kunden erlägger ett arvode för 
uppdraget som normalt tar två till tre dagar att ge-
nomföra. Produktionerna görs med hjälp av Bolagets 
två mobila HD studioenheter. Bolagets nya lokaler 
lämpar sig väl för evenemang, konferens och lanser-
ingar samt produktionsuppdrag där Bolagets e-spor-
tarena inkluderas i uppdraget.

Plattformen
Bolaget har sedan slutet av 2017 inlett ett utveckling-
sarbete med Plattformen som idag är driftsatt. Plat-
tformen  utgör en samlingsplats för allt innehåll som 
ESEN producerar och har rättigheter till. Plattformen 
är utvecklad efter en turneringsstruktur med ambi-
tionen att den ska utgöra första kontaktpunkt för tur-
neringsspel för spelare. Genom att inte vara specifik 
för någon särskild speltitel skapas förutsättningar för 
en större användarmassa och mer användargenererat 
innehåll.

Initialt ska användare knytas till Plattformen gen-
om att ESEN och dess samarbetspartners anordnar 
turneringar, som exempelvis King of Nordic, på Plat-
tformen. Sedermera ska Bolaget implementera en 
abonnemangsmodell som ska erbjuda användaren 
exklusiva turneringar och priser. Övriga potentiella 
intäktskällor som härrör från Plattformen är banners, 
white label-turneringar med mera. Genom det sist-
nämnda erbjuds kunden en fullt arrangerad turner-
ing med sändning där avsändaren är någon annan än 
ESEN. 
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Målsättning och strategi

Generera lönsamhet samt utveckla befintliga intäktskällor
Bolagets målsättning är att säkerhetsställa lönsamhet med befintliga rättigheter. Detta sker genom att ett 
externt säljbolag, i första hand fokuserar på King of Nordic för att därefter utöka till ytterligare titlar i nästa 
steg. Genom att tillse kontinuitet och utöka exponering, i termer av sändningar, ökar attraktionskraften för 
annonsörer och samarbetspartners. ESEN:s avsikt är att ha tre till fyra speltitlar i turneringsformat som spelas 
löpande varje vecka med livesändning.

Esportevent 
Bolagets målsättning är att genomföra fyra e-sportevent årligen. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett antal 
event i dess ändamålsenliga lokaler. Bolaget har goda förutsättningar att skapa e-sportupplevelser som efter-
frågats av många kunder. 

Arbeta för att få e-sporten erkänd som sport
ESEN kommer stödja SESF samt andra organisationer som arbetar med strukturer för att få e-sporten erkänd 
som sport i Riksidrottsförbundet, vilket är vägen fram för att få in e-sport i OS (Olympiska Spelen). 

Produktionskapacitet
Bolaget hyr en e-sportarena samt studio i Bromma, Stockholm. Vidare har Bolaget två mobila HD-studioenheter 
som används vid produktionsuppdrag på annan ort. Allt som allt har Bolaget i dagsläget kapacitet att genom-
föra fyra veckovisa sändningar och två veckovisa produktionsuppdrag på annan ort, beroende på produktion-
ens omfattning. 

Plattformen

Egna format

Externt produktionsinnehåll

Produktionsuppdrag

• Sponsorskap och marknadsföring
• E-sportbetting (genom Sportradar AG)
• Tredjepartsintäkter (exempelvis genom     
   Twitch.tv)

• Försäljningsrättigheter

• Fast uppdragsarvode
• Uthyrning av E-sportsarena och utrustning

• Månadsabonnemang
• White label
• Pre-roll för video
• Annan marknadsföring (banners, riktade  
    kampanjer med mera)

affärsområde
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intäktskällor
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Historik
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Nedan anges viktiga händelser sedan Bolagets notering på Spotlight Stock Market

Oktober 2017
• Bolaget startar turneringen King of Nordic i League of Legends i samarbete med League of Leg-

ends Sverige. 

November 2017
• Bolaget inleder samarbete med Znipe eSports. Samarbetet innebär att ESEN producerar sändnin-

gen Znipe Live i samband med IEM Oakland.
• Bolaget erhåller rättigheterna till att sända världspremiären av CS:GO turneringen BLAST Pro 

Series. Partnerskapet innebär att ESEN producerar en exklusiv sändning med svenska kommen-
tatorer och experter för den svenska publiken. 

Januari 2018
• Bolaget inleder partnerskap med spelutvecklaren Ubisoft och startar turneringen King of Nordic 

i Rainbow Six Siege.

Mars 2018
• Bolaget och Female Legends anordnar välgörenhetssändning på internationella kvinnodagen.
• Bolaget producerar Activision Blizzards officiella Hearthstone-tunering, Polaris, i Oslo.
• Bolaget producerar CS:GO turneringen på Copenhagen Games i Köpenhamn.

April 2018
• Bolaget startar två nya säsonger av King of Nordic i CS:GO och Rainbow Six Siege tillsammans 

med spelutvecklaren Ubisoft.

Maj 2018
• Bolaget producerar King of Nordic Cup på Birdie med 100.000 SEK i prispotten
• Bolaget sluter ett licensieringsavtal med data och analysföretaget Sportradar AG. För mer in-

formation om avtalet se ”Väsentliga avtal” under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” i Memorandumet.

• Bolaget väljer Per Hägerö till ny styrelseordförande vid årsstämman. 

Juni 2018
• Bolaget tecknar flerårigt avtal med SESF. För mer information om avtalet se ”Väsentliga avtal” 

under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” i Memorandumet.
• Bolaget ingår avsiktsförklaring med Mavshack AB gällande produktion och distribution av e-sport 

med fokus på Asien och Mellanöstern.

Augusti 2018
• Bolaget tecknar avtal med Telia som blir officiell partner till det svenska e-sportslandslaget.
• Bolaget inleder samarbete med Svenska Spel. Samarbetet innebär att Svenska Spel samarbetar 

med ESEN i dess genomförande av SESF VM-kval.
• Bolaget tecknar avtal med mobiltillverkaren OnePlus som blir officiell partner till landslaget i 

e-sport och svenska uttagningarna som arrangeras av SESF och ESEN. 
• Bolaget tecknar avtal med dryckesföretaget Clean Drink som blir officiell partner till landslaget i 

e-sport och svenska uttagningarna som arrangeras av SESF och ESEN. 

September 2018
• Bolaget erhåller rättigheterna till BLAST Pro Series på svenska för andra året i rad. 
• Bolaget eSports får uppdraget att producera Blizzards Hearthstone Championship Tour i Oslo och 

blir officiell partner till turneringen.
• I september kommunicerar Bolaget att en företrädesemission kommer att genomföras under 

kvartal 4.
• Bolaget producerar i september BLAST Pro Series på svenska.

Delivered by https://ipohub.io



33 Inbjudan till teckning av units i ESEN eSports AB

Oktober 2018
• Under oktober lanseras Bolagets turneringsplattform 

December 2018
• Bolaget får uppdraget från Ubisoft Nordic att producera de nordiska mästerskapen i Rainbow Six 

Siege

April 2019
• I april meddelar Bolaget att Succéturneringen “King of Nordic” är tillbaka med en fjortonde 

säsong 

Maj 2019
• Bolaget lanserar en turnering i spelet Apex Legends 
• Bolaget och svenska spelstudion Frosty Elk ingår ett strategiskt samarbete.
• Bolaget arrangerar för tredje året i rad e-sport på Sveriges äldsta datorfestival Birdie. Bland tur-

neringarna finns bland annat King of Nordic Open i Counter-Strike som sponsras av Cleandrink, 
Zowie, KFC och Xtrfy och har en prispott på 100 000 SEK.

September 2019
• ESEN eSports ingår i september en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv. Målbolaget har till föremål 

att bedriva handel via internet med ett brett sortiment av produkter. Bolaget omsätter cirka 20 
MSEK på årsbasis med positivt rörelseresultat EBITDA.

• Bolaget meddelar i september att man fortsätter samarbeta med Svenska Spel kring genom-
förandet av det svenska VM-kvalet i e-sport inför VM i Seoul, Sydkorea.

• Bolaget  tecknar ett avtal om samarbete med Cooler Master kring landslaget och genomförandet 
av det svenska VM-kvalet inför e-sport VM i Seoul, Sydkorea.

• Bolaget tecknar ett avtal om samarbete med OMEN by HP kring landslaget och genomförandet 
av det svenska VM-kvalet inför e-sport VM i Seoul, Sydkorea.

Oktober 2019
• Bolaget  tecknaravtal om samarbete med Mountain Dew kring landslaget och genomförandet av 

det svenska VM-kvalet inför e-sport VM i Seoul, Sydkorea.
• Bolaget meddelar att det svenska topplaget ”Godsent” ställer upp i VM-kvalet inför världsmäster-

skapen i Seoul, Sydkorea som arrangeras av det internationella e-sportförbundet IESF.
• Bolaget väljer att avbryta förhandlingarna gällande förvärvet av E-handelsbolaget. Beslutet 

grundade sig i en affärsmässig bedömning, med fokus på Bolagets framtida utveckling och strat-
egiska plan.

• Bolaget ingår avtal med Future Media Group gällande utveckling och försäljningen av Bolagets 
rättigheter
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Finansiell översikt
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Nedanstående finansiella information i sammandrag är hämtad ur Bolagets årsredovisning för räkenskapsåren 
2017 och 2018 samt från Bolagets delårsrapport (jan-september) 2019. Avsnittet bör läsas tillsammans med Bo-
lagets årsredovisningar för 2017 och 2018 med tillhörande noter och revisionsberättelse samt delårsrapporten 
för 2019, vilka är införlivade genom hänvisning. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2017 och 
2018 har granskats av Bolagets revisor. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 har inte granskats av Bolagets 
revisor. Utöver vad som framgår avseende finansiell information i detta avsnitt i Memorandumet har ingen infor-
mation i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. ESEN tillämpar årsredovisningslagen som 
BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiell rapport.

Resultaträkning

Belopp (KSEK) 2019-01-01 - 
2019-09-30

2018-01-01 - 
2018-09-30

2018-01-01 - 
2018-12-31

2017-01-01 - 
2017-12-31

Nettoomsättning 1 212 2 745 2 913 3 852

Övriga rörelseintäkter 0 114 8

1 212 2 745 3 027 3 860

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -366 -313 -507 -214

Övriga externa kostnader -1 586 -1 297 -2 077 -3 380

Personalkostnader -2 867 -3 370 -4 584 -4 425

Avskrivning och nedskrivning av immateriel-
la och materiella anläggningstillgångar

-125 -106 -90 -83

Övriga rörelsekostnader - - -17 -

Summa rörelsens kostnader -4 944 -5 086 -7 275 -8 102

Rörelseresultat -3 732 -2 341 -4 248 -4 242

Resultat från Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -14 -96 -6

Resultat efter finansiella poster -3 739 -2 355 -4 344 -4 248

Periodens resultat -3 739 -2 355 -4 344 -4 248
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Balansräkning

Belopp  (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 2017-12-
31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 343 266 390 153

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier verktyg och installationer 199 304 277 257

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 165 99 165 39

Summa anläggningstillgångar 707 669 832 449

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 398 417 243 1 202

Övriga fordringar 89 21 204 115

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 270 150 198 142

757 588 645 1 459

Kassa och Bank 68 1 053 3 886 1 599

Summa Omsättningstillgångar 825 1 641 4 531 3 058

SUMMA TILLGÅNGAR 1 532 2 310 5 363 3 507

Tillgångar
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Eget kapital

Bundet eget kapital

aktiekapital 870 571 870 571

Fond för utvecklingskostnad 390 153 390 153

1 260 724 1 260 724

Fritt eget kapital

Överkursfond 16 254 8 914 16 285 8 914

Balanserad vinst eller förlust -12 939 -6 915 -8 595 -2 391

Årets resultat -3 739 -2 355 -4 344 -4 249

-424 -356 3 346 2 274

SUMMA EGET KAPITAL 836 368 4 606 2 998

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 372 316 413 128

Aktuella skatteskulder 0 0 3 0

Övriga skulder 136 1 535 271 208

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 188 91 70 173

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 696 1 942 758 509

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 532 2 310 5 363 3 508

Eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys

Belopp (KSEK) 2019-01-01 - 
2019-09-30

2018-01-01 - 
2018-09-30

2018-01-01 - 
2018-12-31

2017-01-01 - 
2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 739 -2 355 -4 344 -4 248

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
125 106 -36 137

Betald skatt 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-3 614 -2 249 -4 376 -4 111

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -155 784 958 -693

Förändring av kortfristiga fordringar 43 88 -144 -141

Förändring av leverantörsskulder -41 188 284 113

Förändring av kortfristiga skulder -20 1 244 -39 -92

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 787 55 -3 317 -4 924

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar - -157 -111 -43

Investering i finansiella anläggningstillgångar - -110 -234 -156

Förändring av deposition - -60

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -327 -345 -199

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 5 949 4 876

Emissionskostnader -31 -275

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31 -275 5 949 4 876

Årets kassaflöde -3 818 -547 2 287 -247

Likvida medel vid årets ingång 3 886 1 599 1 599 1 846

Likvida medel vid årets utgång 68 1 052 3 886 1 599

Likvida medel vid årets slut 691 233 6 641 273 1 898 711 3 695 657
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Nyckeltal

2019-09-30 2018-09-30 2018 2017

Nettoomsättning 1 212 2 745 2 912 3 852

Resultat efter finansiella poster -3 739 -2 355 -4 344 -4 248

Kassalikviditet (%) 118 85 498 501

Soliditet 55 16 86 86

Eget kapital 836 368 4 606 2 998

Balansomslutning 1 532 2 310 5 363 3 507

Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning    Avser periodens nettoomsättning

Resultat efterfinansiella poster	 	 Avser	periodens	resultat	efterfinansiella	poster

Kassalikviditet (%)                Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med 
      kortfristiga skulder. Kassalikviditet anger Bolagets    
      betalningsförmåga på kort sikt.

Soliditet (%)     Eget kapital per angiven balansdag dividerat med 
      totala tillgångar vid samma tidpunkt. Soliditet visar hur   
	 	 	 	 	 	 stor	andel	av	totala	tillgångar	som	finansieras	av		 	 	
      Aktieägarna med eget kapital.

Eget kapital      Avser eget kapital per balansdagen 

Balansomslutningen    Avser summan av eget kapital och skulder per 
      balansdagen
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Resultaträkning

Jämförelse mellan perioderna 1 januari till 30 
september 2019 och 1 januari till 
30 september 2018
Nettoomsättningen för de första nio månaderna 
2019 uppgick till 1 212 KSEK, vilket är en försäm-
ring med 1 533 KSEK jämfört med motsvarande 
period 2018. Den största förklaringen består i att 
endast två säsonger av turneringen King Of Nordic 
genomförts under de första nio månaderna 2019. 
Föregående år genomfördes tre turneringar med 
fler	annonsörer,	under	de	första	nio	månaderna.	

Under de första nio månaderna har Bolagets övriga 
externa kostnader och handelsvaror ökat med 342 
KSEK, till 1 952 KSEK, jämfört med 1 610 KSEK för 
motsvarande period 2018. Denna kostnadsökning 
hänförs främst till en reservering för kundförluster 
under 2019 samt ökade produktionskostnader i 
samband med turneringen Rainbow 6.

Personalkostnaderna är lägre för de första nio 
månaderna 2019 jämfört med motsvarande period 
2018 och uppgick till 2 867 KSEK, jämfört med 3 370 
KSEK för motsvarande period 2018. Detta hänförs 
främst till ett färre anställda under senare delen av 
2019.

Bolagets rörelseresultat för de första nio månad-
erna 2019 försämrades med 1 384 KSEK med ett 
resultat om -3 739 KSEK jämfört med -2 355 KSEK 
för motsvarande period 2018.

Jämförelse mellan räkenskapsåret 2018 (jan-
dec) och räkenskapsåret 2017 (jan-dec)
Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2018 
uppgick till 2 912 KSEK jämfört med 3 852 KSEK 
för samma period föregående år, vilket mots-
varar en minskning om 24 procent. Den minskade 
omsättningen är primärt hänförlig till färre produk-
tionsuppdrag och sponsorskap. Bolagets rörelsere-
sultat för perioden uppgick till -4 344 KSEK jämfört 
med -4 242 KSEK för föregående år. Det försäm-
rade	resultatet	var	en	effekt	av	den	minskade	
nettoomsättningen. De huvudsakliga kostnaderna 
är relaterade till personalkostnader samt hyra och 
andra allmänna rörelsekostnader.

Balansräkning
Tillgångar
Jämförelse mellan den 30 september 2019 och 
den 30 september 2018
Bolagets totala tillgångar per den 30 september 
2019 uppgick till 1 532 KSEK jämfört med 2 310 
KSEK den 30 september 2018. Likvida medel vid 
tidpunkten uppgick till 68 KSEK att jämföra med 1 
053 KSEK året innan. Eget kapital uppgick per den 
30 september 2019 till 836 KSEK att jämföra med 
368 KSEK den 30 september 2018. Bolagets soliditet 
uppgick per den 20 september 2019 till 55 procent 
att jämföra med 16 procent per den 30 september 
2018. Bolagets totala skulder per den 30 september 
2019 uppgick till 696 KSEK att jämföra med 1 941 
KSEK per den 30 september 2018. Minskningen i 
skulder	utgörs	främst	av	en	brygglånefinansiering	
om 1 200 KSEK som upptogs under perioden 1 jan - 
30 sept 2018

Jämförelse mellan den 31 december 2018 och 
den 31 december 2017
Bolagets totala tillgångar per den 31 december 
2018 uppgick till 5 363 KSEK att jämföra med 3 507 
KSEK per den 31 december 2017. Likvida medel 
vid tidpunkten uppgick till 3 886 KSEK att jämföra 
med 1 599 KSEK samma datum föregående år. Eget 
kapital uppgick per den 31 december 2018 till 4 606 
KSEK att jämföra med 2 998 KSEK per samma da-
tum föregående år. Bolagets totala skulder per den 
31 december 2018 uppgick till 758 KSEK att jämföra 
med 509 KSEK per den 31 december 2017.

Eget Kapital och skulder
ESEN:s eget kapital per den 30 september 2019 
uppgick till 836 KSEK att jämföra med 368 KSEK 
per den 30 september 2018, varav aktiekapitalet 
uppgick till 870 KSEK per den 30 september 2019 
att jämföra med 571 KSEK den 30 september 2018. 
ESEN:s räntebärande skulder per den 30 septem-
ber 2019 uppgick till 136 KSEK att jämföra med 1 
535 KSEK den 30 september 2018. Bolagets totala 
skulder per den 30 september 2019 uppgick till 
696 KSEK att jämföra med 1 942 KSEK per den 30 
september 2018.

Pågående investeringar och åtaganden 
om framtida investeringar
Bolaget har sedan november 2017 investerat i 
utveckling av en ny plattform. Hittills har cirka 
400 KSEK investerats i utvecklingsarbetet. Delar 
av emissionslikviden som tillfaller Bolaget genom 
Företrädesemissionen ska avsättas för vidareut-
veckling av plattformen och till marknadsföring av 
den.

Kommentarer till den finansiella informationen
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Kassaflöde
Jämförelse mellan perioderna 1 januari till 30 
september 2019 och 1 januari till 30 septem-
ber 2018
Under perioden från den 1 januari 2019 till och med 
den	30	september	2019	uppgick	kassaflödet	från	
den löpande verksamheten, före förändringar av 
rörelsekapital, till -3 614 KSEK att jämföra med -2 
249 KSEK för samma period föregående år. Kassa-
flödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till	
-3 787 KSEK att jämföra med 55 KSEK för samma 
period föregående år och påverkades främst av det 
negativa	rörelseresultatet.	Kassaflödet	som	använts	
till investeringar uppgick till 0 KSEK för perioden 
från den 1 januari 2019 till och med den 30 septem-
ber 2019, att jämföra med -327 KSEK för samma 
period	föregående	år.	Kassaflödet	från	finansier-
ingsverksamheten uppgick till -31 KSEK för peri-
oden 2019, att jämföra med -275 KSEK för samma 
period	föregående	år.	Kassaflödet	för	perioden	från	
1 januari 2019 till och med den 30 september 2019 
uppgick till -3 817 KSEK att jämföra med -547 KSEK 
för samma period föregående år.

Jämförelse mellan räkenskapsåret 2018 (jan-
dec) och räkenskapsåret 2017 (jan-dec 2017)
Under	räkenskapsåret	2018	uppgick	kassaflödet	
från den löpande verksamheten, före förändringar 
av rörelsekapital, till -4 376 KSEK att jämföra med 
-4	111	KSEK	för	räkenskapsåret	2017.	Kassaflödet	
från den löpande verksamheten uppgick till -3 317 
KSEK för räkenskapsåret 2018 att jämföra med -4 
924 KSEK för räkenskapsåret 2017 och påverkades 
främst	av	det	negativa	rörelseresultatet.	Kassaflö-
det använt till investeringar uppgick till -345 KSEK 
för räkenskapsåret 2018 att jämföra med -199 
KSEK	för	räkenskapsåret	2017.	Kassaflödet	från	
finansieringsverksamheten	uppgick	till	5	949	KSEK	
för räkenskapsåret 2018 att jämföra med 4 876 
KSEK för räkenskapsåret 2017. Hela summan för 
perioden och jämförelseperioden av hänförligt till 
nyemissioner.	Kassaflödet	för	räkenskapsåret	2018	
uppgick därmed till 2 287 KSEK att jämföra med 
-247 KSEK för räkenskapsåret 2017.

Rörelsekapitalförklaring
Det är styrelsens bedömning att Bolaget, vid en 
teckningsgrad om 65 procent av Erbjudandet, 
tillförs tillräckligt rörelsekapital för att täcka det ak-
tuella	behovet.	Därmed	kommer	det	inte	finnas	be-
hov	av	ytterligare	kapitalanskaffningar	under	den	
närmaste tolvmånadersperioden. Vid fullteckning 
av Erbjudandet tillförs Bolaget tillräckligt kapital 
för att täcka rörelsekapitalbehovet för de närmaste 
tolv månaderna samt genomföra alla delar av den 
planerade utvecklingen av Bolagets verksamhet 
och produkter.
 
Det	är	vidare	styrelsens	bedömning	att	befintligt	
rörelsekapital, innan Erbjudandet, inte är tillräckligt 
för täcka Bolagets behov under den kommande 
tolvmånadersperioden från datumet för detta 
Memorandums godkännande. Bolagets rörelse-
kostnader är främst kopplade till hyra och löner. 
Brist på rörelsekapital kommer att uppstå genom 
att Bolaget ådrar sig sådana kostnader utan att 
generera intäkter i samma grad. 
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Styrelse, ledande 
befattningshavare 
och revisor
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Styrelse
Enligt ESENs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med upp till 
två (2) suppleanter. ESENs styrelse består för närvarande av fyra (4)styrelseledamöter, utan suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav Oberoende till Bolag-
et

Per Hägerö Styrelseordförande 1972 2015 0 JA

Ulf Björnemark Styrelseledamot 1976 2018 0 JA

Christer Körnbäck Styrelseledamot 1970 2015 624 000 NEJ

Joakim Stenberg Styrelseledamot 1979 2015 610 000 NEJ

    Per Hägerö, 
  Styrelseordförande

Per har en lång bakgrund inom IT-bran- schen som bland annat marknadschef och teknisk direktör för 
neXus och PortWise. Per är för närvarandet direktör inom ASSA ABLOY koncernen.

Uppdrag de senaste fem åren: 

Företagsnamn Funktion Period

ESEN eSports AB Styrelseordförande Pågående

1891 Ventures Ägare Pågående

Direkto AB Styrelseledamot Pågående

AIK Fotboll AB Valberedning Avslutad
Innehav i ESEN eSport AB: Per äger inte aktier i Bolaget.

  Ulf Björnemark, 
Styrelseledamot

Ulf har en bakgrund managementkonsult och en internationell karriär hos den världsledande datainsam-
laren för marknadsundersökningar, Research Now SSI, där Ulf var nordenchef och medlem av den euro-
peiska	ledningsgruppen	mellan	2007	och	2015.	Ulf	har	en	lång	erfarenhet	av	affärsutveckling	och	strategi	
och driver idag sponsringsbyrån Pack Train.

Övriga uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i ESEN eSport AB: Ulf äger inte aktier i Bolaget

Företagsnamn Funktion Period

ESEN eSports AB Styrelseledamot Pågående

PACK TRAIN AB VD + Styrelseledamot Pågående

GREK & GRIZZLIES AB VD Pågående

AIK Fotboll AB Styrelseledamot Avslutad
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  Christer Körnbäck, 
Styrelseledamot och grundare av ESEN 

Christer är en av grundarna av ESEN. Han startade sin gamingkarriär på 80-talet när de första hemda-
torerna blev populära. Sedan dess har gaming och e-sport utgjort en stor del av Christers karriär och livss-
til. År 1992 startade Christer sitt första företag, som sedermera utvecklades till QPAD Pro Gaming Gear, ett 
av världens första varumärken som tillverkade tillbehörsprodukter riktade mot gamers. Christer grundade 
studion som skapades för att marknadsföra det egna varumärket och som senare förvärvades av ESEN.

Uppdrag de senaste fem åren: 

Innehav i ESEN eSport AB: Christer äger 624 000 aktier i Bolaget via Körnbäck Holding AB

  Joakim Stenberg, 
Styrelseledamot och CEO

Joakim Stenberg har en omfattande IT bakgrund, erfarenhet från tillverkare, distributörer och återförsäl-
jare. Han var teknisk ansvarig för AMD i Norden och Baltikum mellan 2000-2007. Joakim var ansvarig för 
försäljning och marknadsföring på QPAD mellan 2011-2016. Eftergymnasiala studier i form av kurser; 
Ledarskap och kommunikation, Professionell försäljning och Retorik.

Uppdrag de senaste fem åren: 

Innehav i ESEN eSport AB: Joakim ägare 610 000 aktier privat i Bolaget

Företagsnamn Funktion Period

Körnbäck Holding AB Styrelseledamot Pågående

ESEN eSports AB Styrelseledamot Pågående

Företagsnamn Funktion Period

ESEN eSports AB VD Pågående

FastOut AB Styrelseledamot Pågående

QPAD AB Styrelseledamot Avslutad
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Ledning

Joakim Stenberg, 
CEO
Se information som refereras till ”Styrelsen”, ovan.

  Thomas Edselius, 
 CFO

Under Thomas 30-åriga karriär har han jobbat med många multinationella företag inom olika sektorer 
såsom Linklaters Advokatbyrå, Omega SA och PriceWaterhouse AB. Thomas har en stor erfarenhet inom 
ledarskap och organisationsutveckling. Thomas expertis inom ekonomiska system såsom SAP, Navision 
och	Visma	tillför	Bolaget	kunskap	inom	finansiella	och	strategiska	verktyg.

Uppdrag de senaste fem åren:

Företagsnamn Funktion Period

Fastout int AB Styrelseordförande pågående

FastOut AB Styrelseordförande Avslutad

EdRox Stockholm AB Styrelseledmot pågående

Entella AB Styrelseledmot Avslutad

Entella IT AB Styrelseledmot Avslutad

VideoBur Sthlm AB Styrelseledmot Avslutad

Trasiro int. AB Styrelseordförande Avslutad

VideoBur Sthlm int AB Styrelseordförande Avslutad

Nytomta Fastighets AB Styrelseledmot Avslutad

AIK Fotboll Restaurang Styrelseordförande Avslutad

AIK Säkerhet AB Styrelseordförande Avslutad

AIK Fotboll Transfer AB Styrelseordförande Avslutad

AIK Merchandise AB Styrelseledmot Avslutad

AIK Handboll AB Styrelseledmot Avslutad

Innehav i ESEN eSport AB:Thomas äger inte aktier i Bolaget 
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Revisor
Camilla Malmgren, Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB
Vid årsstämman 2019 valdes Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB som revisionsbyrå för den kommande 
fyraårsperioden med Camilla Malmgren som huvudansvarig revisor. Camilla Malmgren har varit Bolagets revi-
sor sedan 2015 och är auktoriserad och medlem av FAR. 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande 
befattningshavare
Samtliga personer i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets adress Johannesfredsvägen 5, Brom-
ma. Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda på annat sätt än vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Det 
föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöter, personer i ledningen eller Bolagets revisor. Det förekom-
mer	inte	några	intressekonflikter	mellan	ovanstående	styrelseledamöters	eller	ledande	befattningshavares	
skyldigheter gentemot ESEN och deras privata intressen eller andra förpliktelser. Det föreligger inga avtal om 
förmåner mellan Bolaget eller dess dotterbolag och ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattning-
shavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har dömts i bedrägerirelaterade mål under 
de senaste fem åren. Ingen av ovanstående har heller varit involverad i konkurs eller likvidation under de sen-
aste fem åren. 
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Aktien och 
ägarförhållanden
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Aktier och aktiekapital
Enligt ESENs registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 
SEK. Antalet aktier får som lägst vara 2 786 000 och högst 11 144 000 aktier. Aktiekapitalet i ESENs uppgår 
innan Företrädesemissionen till 869 857,6854 SEK, fördelat på 4 846 847 aktier. Samtliga aktier har ett 
kvotvärde om cirka 0,18 SEK och är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK och har utfärdats enligt 
aktiebolagslagen. Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 
869 857,69 SEK till sammanlagt högst 1 739 715,37 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 4 846 847 
aktier till sammanlagt högst 9 693 694 aktier. 

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
ESEN är ansluten till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfär-
dats. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. Varje aktieägare i ESEN är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företräd-
da aktier vid bolagsstämma, och varje aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av 
aktiebolagslagens	bestämmelse	om	likabehandling	av	aktieägare.	Utöver	vad	som	föreskrivs	i	lag	finns	
inga bestämmelser i ESENs bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller 
om ändring av bolagsordningen.

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till 
utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare 
i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet ESEN. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga sär-
skilda förfaranden eller restriktioner.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skulde-
brev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstäm-
mans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har 
aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Aktierna i ESEN är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet.	Det	har	inte	förekommit	några	offentliga	uppköpserbjudanden	i	fråga	om	ESENs	aktie	
under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. ESEN innehar inga egna aktier.

Det	finns	inga	hembudsklausuler,	förköpsförbehåll	eller	andra	begränsningar	i	rätten	att	överlåta	aktier	i	
Bolaget i lag, Bolagets bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bo-
laget	känner	till	finns	ej	heller	några	andra	avtal,	i	vilka	Bolaget	ej	är	part,	såsom	avtal	mellan	aktieägare,	
som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget.

Delivered by https://ipohub.io



50 Inbjudan till teckning av units i ESEN eSports AB

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av ESENs aktiekapital sedan 2015 samt den förän-
dring av antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Företrädesemis-
sionen. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordnin-
gen. Aktieboken förs av Euroclear.

Registrerat Förändring Ökning av antal 
aktier

Totalt antal 
aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt aktiekapital Kvotvärde

2020 Teckningsoptionerna2 1 211 711 10 905 405 216 896,27 1 952 067,50  0,18

2019 Företrädesemissionen1 4 846 847 9 693 694 869 857,69 1 739 715,37 0,18

2018 Nyemission 1 667 523 4 846 847 299 268,31 869 857,69 0,18

2017 Nyemission 393 324 3 179 324 70 589,38 570 589,38 0,18

2017 Split (2 000:1) 2 784 607 2 786 000  500 000,00 0,18

2017 Fondemission - 1 393 430 350,00 500 000,00 -

2016 Nyemission 143 1 393 7 150,00 69 650,00 50

2016 Nyemission 250 1 250 12 500,00 62 500,00 50

2015 Nybildning 1 000 1 000 50 000,00 50 000,00 0

1 Förutsatt full anslutning
2 Förutsatt full anslutning

Ägarstruktur
Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 30 sep-
tember 2019, och därefter av Bolaget kända förändringar. Antalet aktieägare i ESEN uppgick till 794 per 
den 30 september 2019.

Aktieägare Antal aktier Innehav/Röster

Christer Körnbäck 624 000 12,9%

Joakim Stenberg 610 000 12,6%

Mölna Spars Direkta Investeringar AB 273 750 5,6%

Jan Lundemo 237 836 4,9%

Ann-Sofie Ekström 200 000 4,1%

Jose Antonio Cortes Exposito 178 845 3,7%

Avanza Pension 177 619 3,7%

Fredrik Preisler 137 436 2,8%

Johan Thorell 65 217 1,3%

Nordnet Pensionsförsäkring 54 461 1,1%

Övriga ägare 2 287 683 47,2%

Totalt 4 846 847 100,0%
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Central 
värdepappersförvaring 
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets ak-
tier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt	lagen	(1998:1479)	om	kontoföring	av	finansi-
ella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna 
till VP-systemet med Euroclear som central värde-
pappersförvarare och clearingorganisation. Ak-
tieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan 
transaktioner med aktierna sker på elektronisk 
väg genom registrering i VP-systemet av behöriga 
banker och andra värdepappersförvaltare. 

Aktiens ISIN-kod är SE0009889157.
Aktiens FISN-kod är ESENESPORT/SH.
Aktiens CFI-kod är ESVUFR. 

Utdelning och 
utdelningspolicy
ESEN är ett bolag under uppbyggnad och har 
historiskt sett inte lämnat någon utdelning till ak-
tieägarna. Bolaget planerar inte heller för att lämna 
utdelning under de kommande åren utan avser 
att återinvestera eventuella vinstmedel i verksam-
heten. 

Beslut om att lämna utdelning fattas av bo-
lagsstämman. 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. 
En investerare som överväger en investering i ESEN 
bör utgå från att aktieutdelning inte kommer att 
lämnas under åtminstone kommande fem år. 

En eventuell utdelning från ESEN ombesörjs av Eu-
roclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den 
som vid av bolagsstämman fastställd avstämnings-
dag är registrerad som aktieägare i den av Euro-
clear Sweden förda aktieboken.

Spotlight Stock Market
Spotlight	Stock	Market	är	en	bifirma	till	ATS	Finans	
AB, ett värdepappersbolag under Finansinspek-
tionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så 
kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på 
Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa 
Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet 
syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare 
och övriga aktörer på marknaden får korrekt, 
omedelbar och samtidig information om alla om-
ständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elek-
troniskt handelssystem som är tillgängligt för de 
banker och fondkommissionärer som är anslutna 
till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk 
reglerad	marknadsplats	under	finansinspektion-
ens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och 
är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. 
NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper 
och all handel sker i det egenutvecklade börssyste-
met Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller 
sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Mar-
ket kan använda sin vanliga bank eller fondkom-
missionär. Noteringsavtalet och aktiekurser åter-
finns	på	Spotlight	Stock	Markets	hemsida	(www.
spotlightstockmarket.com).

Aktiebaserade 
incitamentsprogram
Bolaget har inga aktiebaserade incitamentspro-
gram

Konvertibla skuldebrev 
och  teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner 
eller konvertibler

Delivered by https://ipohub.io



52 Inbjudan till teckning av units i ESEN eSports AB

Lock-up avtal
Bolaget har inga Lock-up avtal. 

Teckning av aktier överstigande 5 procent
Bolaget känner inte till någon enskild investererare som avser teckna mer än 5 procent i 
Företrädesemissionen.

Större aktieägare, ledning och styrelse som avser 
teckna aktier 
Bolagets styrelse och ledning avser teckna cirka 10 procent av Företrädesemissionen enligt nedan 
fördelning:

Christer Körnbäck 38 000 SEK

Joakim Stenberg 49 000 SEK

Thomas Edselius 65 000 SEK

Per Hägerö 15 000 SEK

Ulf Björnemark 33 000 SEK

Totalt 200 000 SEK

Bemyndiganden
Bolagsstämman	den	20	maj	2019	beslutade	att	bemyndiga	styrelsen	vid	ett	eller	flera	tillfällen	att	fram	
till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller 
utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemy-
ndigandet	avser	att	möjliggöra	kapitalanskaffning	och/eller	företagsförvärv	där	betalning	helt	eller	delvis	
ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.

Anställda
Antalet heltidsanställda på balansdagen den 30 september 2019 uppgick till 4 personer, att jämföra med 
7 personer per balansdagen den 30 september 2018. Samtliga anställda i Bolaget bor och är verksamma i 
Sverige.
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Bolagsstyrning
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Bolagsstyrning	avser	det	regelverk	och	den	struktur	som	etablerats	för	att	på	ett	effektivt	och	kontrolle-
rat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolaget bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen 
(2005:551), Spotlight Stockmarkets regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas för bolag vars aktier är upptagna på handel på en 
reglerad marknad och behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna på handel på 
Spotlight Stock Market. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis. För det fall Koden 
skulle bli bindande för Bolaget kommer de att tillämpade den.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna 
har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balan-
sräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verk-
ställande 
direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst.

Rätt att delta på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom 
befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att an-
mäla	sig	till	bolagsstämman	på	flera	olika	sätt,	vilka	närmare	anges	i	kallelsen	till	stämman.	Aktieägaren	
är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
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Bolagsordning
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ESEN eSports AB
Org. nr: 559022-4506 

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är ESEN eSports AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms Stad.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt genom bolag äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig 
verksamhet. Bolagets verksamhet skall vidare vara att utveckla och sälja varor och tjänster inom media-, infor-
mations- och kommunikationsområdena inom bl a eSport samt därmed förenlig verksamhet.
Äga aktier i andra bolag.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 2 786 000 stycken och högst 11 144 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter eller högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen 
väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en 
auktoriserad revisor. Revisor utses på ordinarie bolagsstämma för en tidsperiod om fyra år.
Eller revisorsbolag med utsedd revisor

§ 8 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa 
om att kallelse har skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha 
rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter 
på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid 
kallning.
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§ 9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning,   
   och
 c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom företrädda aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd I aktieboken och antecknad I ett avstämn-
ingsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är anteck-
nad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, sak antas vara behörig att utöva de 
rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december; kalenderår.
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Legala frågor och 
kompletterande 
information
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Allmänt
ESEN eSports AB, org. nr 559022-4506, registrerades 
vid Bolagsverket den 17 juli 2015 under firma Elec-
tronic Sports Entertainment Nordic AB. Nuvarande 
firma registrerades den 5 april 2017. Bolaget är 
ett publikt bolag som regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Styrelse har sitt säte i Stockholm Stad. 

Bolagets verksamhet är att Bolaget skall direkt eller 
indirekt genom bolag äga och förvalta fast och lös 
egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolagets 
verksamhet skall vidare vara att utveckla och sälja 
varor och tjänster inom media-, informations- och 
kommunikationsområdena inom bl.a. e-sport och 
därmed förenlig verksamhet. Bolagets adress är 
Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma.

Immateriella rättigheter
Bolaget är registrerat som innehavare av varumär-
ket King of Nordic i Patent- och registreringsverkets 
register Svensk Varumärkesdatabas.

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen 
bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. 
Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har, eller 
har haft, betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några omständigheter som skulle kun-
na leda till att något sådant rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande skulle vara under uppsegling.

Väsentliga avtal
Utöver avtalen nedan finns inga avtal av väsentlig 
karaktär.

SESF
ESEN har ingått ett samarbetsavtal med SESF, en 
förening med syfte att främja e-sport i Sverige. SESF 
är sedan 2011 medlem i internationella e-sportsför-
bundet (IESF) och är därmed Sveriges röst i det inter-
nationella förbundet för e-sport. Avtalet innebär att 
ESEN kommer agera officiell turneringsarrangör och 
sändningsansvarig för framtida svenska, nordiska och 
internationella mästerskap som går under SESF och 
internationella e-sportförbundet IESF. Genom avtalet 
åtar sig ESEN en övergripande roll som genomförare, 
säljare, arrangör, producent och sändningsstudio 
för samtliga gemensamma arrangemang med SESF. 
Avtalet innebär vidare att ESEN innehar rättigheterna 
och intäkterna för arrangemangen. 

Twitch Interactive, Inc. (”Twitch”)
ESEN har ingått ett partnerskap med Twitch som 
omfattar allt innehåll som är skapat, producerat och/
eller licensierat av ESEN och distribuerat genom 
ESEN:s kanaler på Twitch. Avtalet innebär bland annat 
att ESEN erhåller en intäktsdelning på annonsintäkter 
samt prioriterade visningar.

Leasing av studioutrustning
ESEN har ingått ett leasingavtal med Leasepro Nordic 
AB avseende leasing av elektronisk studioutrustning 
till Bolaget. Utrustningen leasas under 36 månader 
fram till den 15 mars 2020, för vilket Bolaget betalar 
8 478 

SEK per månad. Bolagets VD Joakim Stenberg har 
ställt säkerhet för Bolagets förpliktelser enligt leasin-
gavtalet genom ett borgensåtagande.

FMG – Future Media Group
ESEN har ingått ett strategiskt samarbete med FMG 
gällande utveckling och försäljning av Bolagets rät-
tigheter. FMG kommer att fokusera på att fullt ut sälja 
King of Nordic för att i nästa steg utveckla och sälja 
bolagets övriga produkter. 
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Transaktioner med 
närstående
Inga transaktioner med närstående har skett under 
den period som omfattas av den finansiella historiken 
som presenteras i Memorandumet.

Information från tredje 
man
Memorandumet innehåller information som har 
hämtats från tredje part. All sådan information har 
återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa 
källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering 
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i infor-
mationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner 
till och kan försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av tredje parter vari-
från informationen hämtats, har dock inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. 

Handlingar införlivade ge-
nom hänvisningar
ESEN:s finansiella rapporter för räkenskapsåren 2017 
och 2018 samt för perioden 1 januari – 30 september 
2019 utgör en del av Memorandumet och ska läsas 
som en del därav. Dessa finansiella rapporter åter-
finns i ESEN:s årsredovisningar för räkenskapsåren 
2017 och 2018 samt delårsrapport för perioden 1 
januari – 30 september 2019.

ESEN:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 
och 2018 har reviderats av Bolagets revisor och 
revisionsberättelsen är fogad till respektive årsredo-
visning. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 
september 2019 har inte varit föremål för översiktlig 
granskning av Bolagets revisor.

Förutom ESEN:s reviderade årsredovisningar för 
räkenskapsåren 2017 och 2018 har ingen informa-
tion i Memorandumet granskats eller reviderats av 
Bolagets revisor.

De delar av den finansiella informationen som inte 
har införlivats genom hänvisning är antingen inte 
relevanta för en investerare eller återfinns på annan 
plats i Memorandumet. 

Samtliga handlingar som har införlivats genom hän-
visning finns tillgängliga på Bolagets hemsida, 
www.esenstudio.com.
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Adresser
Emittent
ESEN eSports AB 
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@esenstudio.com
Telefon: +46 (8) 559 200 99

Revisor
Ericsson & Lejonhird AB
Luntmakargatan 52 
113 58 STOCKHOLM 

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2 
114 34 STOCKHOLM 
Hemsida: www.mangold.se

Central Värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
SE-103 97 Stockholm
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