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Bolaget i sammandrag 
AppSpotr är en webbaserad plattform för att bygga appar utan kodning. Under våren och sommaren har 
bolaget slutförhandlat och tecknat ett avtal med det Hong Kong-baserade bolaget Novel Unicorn (för 
mer information se Appendix på sidan 14 i den här rapporten) och i och med det anpassat sin 
affärsmodell för att även kunna hantera partners.  

Affärsmodellen är fortfarande SaaS (Software as a Service) men istället för att rekrytera användare genom 
en så kallad ”freemium-modell” (dvs locka en stor mängd användare som gratis får använda en bastjänst 
och där man sedan konverterar ett fåtal av dessa till att betala för extra premiumtjänster) övergår man nu 
till en så kallad ”free trial-modell” där användarna får använda tjänsten gratis under en begränsad period 
för att sedan börja betala om de vill fortsätta. Denna lösning gör också att det går lättare att jobba med 
partners då tjänsten aldrig är helt gratis (en gratistjänst skulle konkurrera med en partners erbjudande till 
marknaden som baseras på AppSpotr). Genom Novel Unicorns affärskontakter i Kina kommer AppSpotr 
att komma i kontakt och teckna avtal med sådana partners. Ett exempel är samförståndsavtalet som 
tecknades efter periodens utgång med Mishu Technology. 

Anpassningen av affärsmodellen har medfört att bolaget slutar att publicera antalet användare, antalet 
premiumanvändare och antalet publicerade appar eftersom de inte längre bedöms som relevanta 
nyckeltal. Det relevanta nyckeltalet för att följa bolagets tillväxt blir istället intäkter.  

Målen för perioden har uppfyllts: 

- Teckna avtal med Novel Unicorn (se Appendix på sidan 14 för mer information) 

- Finansiera satsningen som görs i Asien och Kina tillsammans med Novel Unicorn genom två 
emissioner, en riktad till Novel Unicorn och en företrädesemission 

- Börja exekvera delarna i avtalet med Novel Unicorn genom att registrera ett dotterbolag i Hong 
Kong och genom att teckna avtal med APPTUTTi som teknisk partner 
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Höjdpunkter för det första kvartalet (maj-juli) 
• Samarbetsavtal tecknat med Novel Unicorn för bearbetning av marknaderna i Asien. 

• En riktad nyemission på 5 MSEK till Novel Unicorn och en företrädesemission riktad till allmänheten 
genomfördes. Företrädesemission tecknades till 320 procent och tillförde bolaget cirka 9,4 MSEK efter 
emissionskostnader. Företrädesemissionen registrerades dock hos Bolagsverket efter periodens utgång 
och syns därför inte i redovisningen för perioden. 

• Avtal tecknades med det kinesiska appservicebolaget APPTUTTi. Avtalet innebär att APPTUTTi blir 
teknisk partner till AppSpotr med ansvar för hosting, integration, anpassning med mera, så att 
AppSpotrs webbtjänst kan användas för att bygga appar som publiceras i Kina. 

• Omsättningen uppgick till 60 TSEK (8) 

• Resultatet för perioden hamnade på -3 388 TSEK (-1 804) 

• Periodens resultat per aktie blev -0,33 SEK (-1,63) 

• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 546 TSEK (3 340) och till 0,83 SEK/aktie (3,02) 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Apple meddelade företag som tillhandahåller appverktyg, bland annat AppSpotr, att appar byggda i 

deras tjänster framöver kommer att omfattas av de nyligen uppdaterade riktlinjerna för publicering till 
App Store och därmed nekas publicering. För att motverka spam höjer Apple kraven och vill se mer 
unika appar, både till funktionalitet och design. AppSpotr, vars arbete med SDK och API:er stöder 
precis sådana appar, för en nu nära dialog med Apple för att säkerställa efterlevnad. 

• Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) tecknat med Mishu Technology om appar till 
restauranger. Mishu har tagit fram en ny tjänst för bordsbokning, beställning av hämtmat och mobila 
betalningar med mera som man kommer att erbjuda sina 265 000 existerande restaurangkunder. 
AppSpotr kommer att bygga moduler, som gör att man enkelt kan bygga unika appar till varje 
restaurang i AppSpotrs plattform, och vara med och dela på försäljningskostnader. Det första steget är 
ett gemensamt pilotprojekt där tjänsten testas hos upp till 1 000 restauranger. 
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VD har ordet 
 

 
 
Asien och Kina har varit det dominerande temat 
för AppSpotr sedan förhandlingarna med Novel 
Unicorn gick in i sitt intensiva slutskede. I juni 
skrevs avtalet under och i juli genomfördes två 
emissioner, en riktad till Novel Unicorn och en 
företrädes till allmänheten. Intresset var stort och 
företrädesemissionen övertecknades mer än 3 
gånger, vilket vi är väldigt nöjda med.  
 
Potentialen i avtalet med Novel Unicorn är stor. 
Målet är att nå en försäljning på 360 MSEK i 
återkommande årliga abonnemangsintäkter 
inom 24 månader. Vi har, både under och efter 
perioden, tecknat avtal som tar oss närmare det 
målet. Vi har tecknat avtal med APPTUTTi som 
kommer att hjälpa oss med att anpassa vår 
plattform till kinesiska förhållanden. Vi har 
bemannat upp Hong Kong-kontoret, som 
kommer att ligga i inkubatorn Cyberport, 
flaggskeppet för Hong Kongs digitala 
techindustri.  
 
Men framför allt har vi tecknat ett 
samförståndsavtal med Mishu Technology om 

att ta fram nya moduler så att Mishu kan leverera 
appar till sina restaurangkunder. Avtalet med 
Mishu blir en första konkretisering av den 
intäktspotential som vi berättade om i somras. 
Mishu har idag en väldigt populär appbaserad 
tjänst för beställning av råvaror och livsmedel 
som deras 265 000 restaurangkunder använder 
dagligen. Nu tar Mishu fram en ny appbaserad 
tjänst där restaurangen kan marknadsföra sig till 
sina kunder och där kunderna kan boka bord, 
beställa hämtmat, betala och så vidare. För att 
producera och leverera dessa appar, som 
kommer att vara unika för varje restaurang, 
kommer de att använda AppSpotr.  
 
Vår del i det här arbetet blir att bygga moduler 
som pratar med Mishus nya system så att dess 
funktionalitet återfinns i apparna som levereras 
till restaurangerna. Detta projekt blir en naturlig 
del i vår pågående utveckling av SDK (Software 
Developer Kit) och API (Application 
Programming Interface) i vår utvecklarportal och 
medför inga extrakostnader. Vi kommer dock att 
vara med och dela på kostnaderna för att sälja in 
appen och vi vet idag inte hur stora dessa 
kostnader blir. Det kommer vårt gemensamma 
pilotprojekt att utröna. Det vi vet är att de 
kommer att uppstå i samband med att intäkter 
kommer in och att det således inte är en kostnad 
som vi kommer att ligga ute med. 
 
Som vi tidigare har kommunicerat är tanken med 
utvecklarportalen att företag som Mishu, som har 
appbaserade tjänster de vill erbjuda en marknad, 
ska kunna bygga moduler själva via portalen. 
Antingen för sitt eget interna behov eller för att 
sälja dessa moduler som abonnemang i 
AppSpotr Marketplace till andra användare. När 
vi har fått liknande förfrågningar tidigare har vi 
meddelat att man får vänta till vår utvecklarportal 
är klar. Då kan man bygga vilka moduler man vill. 
När vi träffade Novel Unicorn och senare skrev 
avtal med dem var det dock tydligt att 
potentialen var så stor så vi inte längre kan säga 
nej till att börja utveckla specialmoduler innan vår 
utvecklarportal är klar. I det skede vi är i nu 
fungerar detta också perfekt då vi har kommit så 
långt med vårt API och SDK så det är dags för oss 
att köra våra första egna projekt.  
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Samtidigt är Mishu bara är ett första exempel i en 
vertikal på styrkan med vår plattform och den 
kommande utvecklarportalen. När portalen 
lanseras nästa år kan vem som helst bygga egna 
moduler, antingen integrerade med sina egna 
tjänster eller som fristående funktionsmoduler, 
för sitt eget behov eller för att lägga ut till 
försäljning i vårt globala Marketplace där man 
når användare från hela världen.  
 
Apple uppdaterade nyligen sina App Store 
Review Guidelines där en ny riktlinje är att företag 
som tillhandahåller appverktyg med Templates 
kommer få sina appar nekade publicering i App 
Store. Detta har drabbat AppSpotr då vi bl a har 
erbjudit Templates för att bygga appar. Vi anser 
att Apples beslut i grunden är bra då det ställer 
högre krav på appverktygen att kunna leverera 
mer funktionella och unika appar. Vårt arbete 
med utvecklarportalen syftar till att stödja precis 
den utvecklingen.  
 
Vi för nu en nära dialog med Apple om vilka 
justeringar vi ska göra för att leva upp till de 
ökade kraven och är övertygade om att snart nå 
en lösning. Samtidigt är vårt fokus just nu på Kina 
och Asien där Android är den klart dominerande 
plattformen. Vi känner oss således inte ett dugg 
bakbundna av Apples besked när vi diskuterar 
med potentiella partners som vi vill bygga affärer 
tillsammans med. 
 
 
 
 
Patric Bottne 
VD AppSpotr AB 
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Produktuppdateringar 
Inga uppdateringar har släppts under perioden. Arbetet med vårt nya betalningssystem och 
utvecklarportalen och dess SDK och API pågår. 

Summering och framåtblick 
Under perioden tecknade vi avtal Novel Unicorn och tog in nya pengar i en riktad emission och i en 
företrädesemission för att finansiera den satsning som avtalet innebär. Efter perioden har vi bemannat 
upp vårt kontor i Hong Kong och tecknat avtal med APPTUTTi som blir vår tekniska partner med ansvar 
för hosting, integration, anpassning osv så att vår tjänst fungerar för att publicera appar i Kina.  

Vidare har vi tecknat ett samförståndsavtal med Mishu Technology om appar till restauranger och 
därmed konkretiserat vad de 100 000 apparna inom 24 månader som nämns i avtalet med Novel Unicorn 
kan vara. 

Efter perioden meddelade Apple att vår tjänst kommer att omfattas av de uppdaterade riktlinjerna för 
App Store och att appar byggda i AppSpotr därmed kommer att nekas publicering. Apples beslut 
handlar i grunden om att minska spam och som ett led i det höjer de kraven på appverktyg som vårt att 
kunna bygga mer unika appar med mer funktionalitet. Det tycker vi utmärkt och vi för nu en tät dialog 
med Apple för att säkerställa efterlevnad.  

Framåt ligger vårt stora fokus på att realisera potentialen i affären med Novel Unicorn i Asien och Kina 
där Android dominerar. Det första steget i det arbetet är att genomföra ett lyckat pilotprojekt 
tillsammans med Mishu Technology. 
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Ekonomisk översikt  
 

Alla belopp i SEK 
2017/2018 

Q1 
2016/2017 

Q1 
2016/2017 

12M 
2015/2016 

12M 

     

Nettoomsättning 59 839 7 744 136 627 9 592 

     

Periodens resultat -3 387 575 -1 803 621 -17 155 300 -5 189 383 

Periodens resultat per aktie -0,33 -1,63 -1,81 -6,08 

     

     

Alla belopp i SEK 2017-07-31 2016-07-31 2017-04-30 2016-04-30 

Balansomslutning 10 828 750 4 555 953 9 475 545 4 189 900 

Eget kapital 8 545 951 3 339 783 7 620 979 3 056 541 

Eget kapital/aktie 0,83 3,02 0,80 3,58 

Antral aktier 10 258 281 1 105 799 9 489 050 853 794 

 
 
Inklusive företrädesemissionen som registrerades efter periodens utgång uppgår antalet aktier till 11 839 
789 stycken.  
 
Ytterligare utspädning kan komma genom att de teckningsoptioner som tillfaller Novel Unicorn och 
Incantel vid uppnående av milstolpar utnyttjas. Totalt finns det 4 970 969 teckningsoptioner som hålls av 
AppSpotr i dotterbolaget ATPR Warrants AB i avvaktan på att milstolparna uppnås. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 8 571 TSEK (1 815). Soliditeten var 79 % (73).  
 
Under perioden genomförde bolaget två emissioner. En riktad emission till Novel Unicorn på 5 MSEK och 
en företrädesemission på 10 MSEK. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 26 juli 
och syns därför i redovisningen för perioden. Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 
17 augusti och kommer därför att synas först i nästa kvartalsrapport.  
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Övrig information 
 
 
FINANSIELL KALENDER 
AppSpotr har ett brutet räkenskapsår som börjar första maj och slutar sista april. 
 
Årsstämman kommer att äga rum den 20 oktober. Årsredovisningen för 2016/2017 publicerades den 15 
september. 
 
Delårsrapporten för Q2 2017/2018, perioden aug-okt, publiceras den 20 december. 
 
ÄGARDATA 
AppSpotr har drygt 1 600 aktieägare. Nedan är de 10 största ägarna per 2017-08-31. 
 
Namn Innehav, % 
Almi Invest Västsverige AB 12,8 
Ekapaif 8,2 
Starbright 7,4 
Novel Unicorn Limited 6,5 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,3 
Benolin Holding AB 3,9 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3,6 
Lissåker Consulting AB 3,6 
Patric Bottne 3,4 
Pin By Pro AB 2,9 
Övriga, ca 1 600 st 42,6 

 
 
FÖRSLAG TILL NY STYRELSE 
Till årsstämman den 20 oktober föreslås nyval av Peter Wendel som ordförande samt Christian Björkman 
och Mikael Bergman som ledamöter. Omval föreslås av Anders Lissåker och av nuvarande ordförande 
Hans Börjesson som ledamot. Se stämmokallelsen som publicerades den 15 september för presentation 
av de nya ledamöterna. 
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande. Faktiska framtida resultat kan 
skilja sig väsentligt från de förutsedda. Faktorer som kan påverka bolagets resultat utgörs av bland annat 
den generella marknadsutvecklingen för appar, konkurrenssituationen, effekten av ekonomiska 
omständigheter, teknisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker. 
 
GRANSKNINGSRAPPORT 
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor. 
 
 
 
Göteborg den 29 september 2017 
 
AppSpotr AB (publ) 
 
 
 
Hans Börjesson  Anders Moberg Lissåker  Klas Dahlöf 
Styrelseordförande  Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
Roger Cederberg  Patric Bottne 
Styrelseledamot   Styrelseledamot och VD 
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Resultaträkning 

 

Alla belopp i SEK 
2017/2018 

Q1 
2016/2017 

Q1 

   

Nettoomsättning 59 839 7 744 

Övriga rörelseintäkter 0 0 

Summa intäkter 59 839 7 744 

   

   

Råvaror och förnödenheter -586 519 -361 874 

Övriga externa kostnader -1 405 970 -558 630 

Personalkostnader -1 328 726 -887 836 

Av- och nedskrivningar -125 107 0 

Rörelseresultat -3 386 483 -1 800 596 

   

Finansiella intäkter 0 28 

Finansiella kostnader -1 092 -3 053 

Resultat före skatt -3 387 575 -1 803 621 

      

Periodens resultat -3 387 575 -1 803 621 

   

   

Antal aktier 10 258 281 1 105 799 

   

Resultat per aktie -0,33 -1,63 
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Balansräkning 
 

Tillgångar    

Alla belopp i SEK 2017-07-31 2016-07-31 2017-04-30 

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 177 150 1 713 497 1 285 123 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 320 798 25 926 285 043 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 50 000   

Summa anläggningstillgångar 1 547 948 1 739 423 1 570 166 

    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 53 488 45 000 35 070 

Fordringar hos koncernföretag 1 900   

Övriga fordringar 638 936 913 280 400 415 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 304 43 200 40 201 

    

Kassa och bank 8 571 174 1 815 050 7 429 693 

Summa omsättningstillgångar 9 280 802 2 816 530 7 905 379 

        

Summa tillgångar 10 828 750 4 555 953 9 475 545 
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Balansräkning, forts 
 

Eget kapital och skulder    

Alla belopp i SEK 2017-07-31 2016-07-31 2017-04-30 

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 1 897 810 1 105 799 1 897 810 

Nyemission under registrering 5 000 005 2 086 864  

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 36 258 946 16 018 676 36 946 403 

Balanserade resultat -31 223 235 -14 067 935 -14 067 935 

Årets resultat -3 387 575 -1 803 621 -17 155 300 

Summa eget kapital 8 545 951 3 339 783 7 620 978 

    

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder 298 177 300 000 300 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 665 809 229 701 506 973 

Skatteskulder 29 082 45 876 83 368 

Övriga kortfristiga skulder 237 171 17 160 144 512 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 052 560 623 433 819 713 

Summa skulder 2 282 799 1 216 170 1 854 566 

        

Summa eget kapital och skulder 10 828 750 4 555 953 9 475 544 
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Kassaflödesanalys 
 

Alla belopp i SEK 
2017/2018 

Q1 
2016/2017 

Q1 

   

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -3 387 575 -1 803 621 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 123 969  

Betald inkomstskatt -8 410  

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -3 272 016 -1 803 621 

   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -233 941 55 442 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 439 602 82 811 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 066 355 -1 665 368 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 889  

Förvärv av finansiella tillgångar -50 000  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -102 889 0 

   

Finansieringsverkamheten   

Nyemission 5 000 005 2 086 864 

Emissionskostnader -687 457  

Amortering av lån -1 823  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 310 725 2 086 864 

   

Årets kassaflöde 1 141 481 421 496 

   

Likvida medel vid periodens början 7 429 693  

Likvida medel vid periodens slut 8 571 174  
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Appendix 
Pressmeddelande om affären med Novel Unicorn som publicerades den 29 maj. 
 
APPSTPOR INLEDER SATSNING PÅ DEN ASIATISKA MARKNADEN 
 
AppSpotr AB har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel 
Unicorn Ltd. (”Novel Unicorn”) avseende bearbetning av den asiatiska marknaden. Om alla milstolpar i 
avtalet uppfylls blir Novel Unicorn ny huvudägare i AppSpotr samtidigt som AppSpotr får en stark 
position på den asiatiska marknaden. För att finansiera satsningen kommer AppSpotr att genomföra 
nyemissioner som totalt uppgår till cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK är en riktad emission till Novel Unicorn. 
 
Avtalsupplägget 
Samarbetet innebär att AppSpotr och Novel Unicorn kommer bilda ett samägt Hongkong-baserat bolag 
(”AppSpotr Asia”), i vilket Novel Unicorn inledningsvis äger 70 procent och AppSpotr 30 procent. 
AppSpotr kommer bidra med ett aktieägartillskott på 5 MSEK till AppSpotr Asia medan Novel Unicorn 
ansvarar för den dagliga verksamheten som är att bygga en marknadsposition i Asien. 
I takt med att milstolpar uppnås kommer AppSpotrs ägande i AppSpotr Asia att öka genom att Novel 
Unicorn vederlagsfritt ger aktier i AppSpotr Asia till AppSpotr. Samtidigt kommer Novel Unicorn erhålla 
teckningsoptioner som kan lösas in mot aktier i AppSpotr för teckningskursen 0,20 kronor per aktie. 
Novel Unicorn kommer således att erhålla aktier i AppSpotr i utbyte mot att man bygger upp AppSpotr 
marknadsposition i Asien. 
 
Om samtliga milstolpar uppnås blir AppSpotr Asia ett helägt dotterbolag till AppSpotr och Novel Unicorn 
får teckningsoptioner motsvarande 27,55 % av det utestående aktiekapitalet när teckningsoptionernas 
emitteras. Novel Unicorn blir därmed ny huvudägare med en total ägarandel på 27,55 % plus den andel 
som den riktade emissionen motsvarar. 
 
Så länge AppSpotr Asia är delägt kommer intäkterna och kassaflödet att hanteras på gängse vis för 
samägda bolag. När AppSpotr Asia är ett helägt dotterbolag blir pengarna i bolaget fritt disponibla för 
AppSpotr. 
 
Avtalet med Novel Unicorn omfattar följande länder: Vietnam, Laos, Kambodja, Thailand, Myanmar, 
Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei, Filippinerna, Timor-Leste, Nepal, Bhutan, Indien, Pakistan, 
Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna, Japan, Sydkorea, Mongoliet, Taiwan och Kina. 
  
Fastprismodell 
Avtalet baseras på en annan pris- och marknadsmodell än AppSpotrs ursprungliga. Abonnemangen 
kommer att ha ett fastpris på 3 600 SEK per år och marknadsföringen och försäljningen kommer att ske 
indirekt via partners som erbjuder AppSpotrs plattform till sina företagskunder. 
 
Milstolparna 
Målsättningen för AppSpotr Asia är att inom 24 månader teckna avtal med viktiga samarbetspartner och 
sälja 100 000 abonnemang till ett styckpris på 3 600 SEK per år, vilket innebär en löpande årlig intäkt på 
360 MSEK. Bara fullt inbetalda 12-månadersabonnemang kommer att räknas mot försäljningsmålen. 
 
De två första milstolparna är att teckna avtal med viktiga samarbetspartner och innebär således inga 
intäkter. De tre sista milstolparna baseras på försäljningsmål. 
Kapitalisering av AppSpotr 
För att finansiera satsningen som avtalet innebär kommer AppSpotr ta in 15 MSEK genom dels en riktad 
emission på 5 MSEK till Novel Unicorn och dels en företrädesemission på 10 MSEK till befintliga 
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aktieägare. Även nya aktieägare kommer ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. 
Teckningskursen i båda emissionerna kommer enligt styrelsens förslag att vara 6,50 SEK. 
Kapitalet från emissionerna kommer främst användas till att rekrytera personal, genomföra tekniska 
anpassningar av AppSpotrs plattform och språkstöd för den kinesiska marknaden samt etablera en lokal 
hostingmiljö och utöka med fler betalningslösningar. 
 
Styrelsen för AppSpotr avser att under kommande vecka kalla till en extra bolagsstämma med anledning 
av avtalet och ovanstående kapitalisering. Bolaget kommer därvid att tillhandahålla fullständiga 
beslutsförslag inklusive emissionsvillkor. Utöver emissionerna av aktier och mandat för att ge ut 
teckningsoptioner kommer avtalet i sig att vara en beslutspunkt på stämman. 
 
Villkor 
För att träda i kraft måste avtalet och alla tillhörande emissioner och mandat godkännas av den 
extrainsatta bolagsstämman.  
 
Kommentar från Patric Bottne, VD AppSpotr AB: 
”Det finns i dag ett enormt intresse hos etablerade aktörer inom bland annat telekom och betalningar att 
bygga upp nya volymaffärer vid sidan av sin traditionella affär. En sådan volymaffär med potential är att 
erbjuda affärskritiska appar till företagskunder, som sedan i sin tur och under eget varumärke erbjuder 
dem till marknaden med funktioner som skapar nytta och värde hos både anställda och kunder. 
 
Tillsammans med Novel Unicorn har vi sett att intresset för denna affär hos bland annat teleoperatörer är 
mycket stor i hela Asien och tillsammans vill vi nu utforska denna möjlighet. Vi är övertygade om att det 
går att skapa en mycket stor affär för AppSpotr i regionen. Novel Unicorn har erfarenheten och 
affärsnätverket och vi har produkten.  
 
Bara i Kina finns några av världens största teleoperatörer och betalningsleverantörer. Lyckas vi få till 
volymaffärer med sådana spelare blir AppSpotr per automatik den ledande apputvecklingsplattformen i 
världen. För att ta till vara på denna möjlighet, och för att säkerställa att vi skapar resultat snabbt och 
effektivt, startar vi ett gemensamt bolag i regionen.” 
 
Kommentar från Dave Q. Wu, Managing Partner Novel Unicorn Ltd.: 
”Appkulturen blir alltmer populär på både konsument och företagssidan i Kina och Asien-
Stillahavsregionen och därför bedömer vi att AppSpotrs erbjudande är synnerligen lämpad för att möta 
en enorm marknadsefterfrågan samtidigt som bolaget har en god potential att växa kraftigt på den här 
marknaden. Vi är förväntansfulla inför vårt samarbete med AppSpotr och kommer bidra till att lägga en 
solid grund för tillväxt och därigenom kapitalisera på den här fantastiska marknadsmöjligheten. 
Tillsammans med AppSpotr kommer vi sträva efter att bygga ett långsiktigt hållbart aktieägarvärde.” 
 
Om Novel Unicorn Ltd.  
Novel Unicorn är ett investment- och managementbolag i Kina och Asien-Stillahavsregionen. Bolaget 
fokuserar inom regionerna på investeringar i sektorer med hög tillväxt – vilket inkluderar TMT, mobilt 
Internet, konsumentprodukter och retail & distribution – med en investeringsfilosofi som går ut på att 
realisera och skapa värde genom aktivt ägande på lång och medellång sikt. Novel Unicorn grundades 
2010 och är baserat i Hong Kong med ytterligare kontor i Shanghai och Beijing.  
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