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Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2008
Star Vault AB (publ) bildades 2006-08-21 och startade sin bolagiserade verksamhet i april 2007. Star
Vaults första räkenskapsår var förlängt (060821 – 071231), vilket utgör jämförande period i denna
bokslutskommuniké.
 Under räkenskapsåret 2008 uppgick resultatet efter finansiella poster till -1 642 823 SEK
(-876 457) och resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
 Soliditeten per 2008-12-31 uppgick till 94 %, vilket kan jämföras med 96 % 2007-12-31.
* Periodens resultat dividerat med 19 892 000 aktier.

Väsentliga händelser under året
 I januari 2008 började sju handplockade praktikanter sin praktik om fem månader hos Star
Vault. Detta förstärkte samtliga områden i produktionen under första halvåret 2008.
 Star Vault tog i början av mars 2008 det första steget marknadsföringsmässigt, då en
inledande bild för Mortal Online (tidigare benämnt NOW) publicerades på bolagets hemsida.
 Den 9 april 2008 offentliggjorde Star Vault information om spelet, som tidigare har beskrivits
under arbetsnamnet NOW. Spelnamnet Mortal Online, hemsidan www.mortalonline.com
och en ”in game teaser” offentliggjordes. På den nya hemsidan ovan finns även en
community, med ett antal underliggande forum, där Mortal Online och därtill relaterade
ämnen kan diskuteras. Offentliggörandet den 9 april 2008, som beskrivits ovan, var ett stort
steg för Star Vault, eftersom det var första gången någon information om spelet gjordes
tillgänglig för omvärlden. Vidare var detta ett betydelsefullt avstamp för marknadsföringen
av Mortal Online. Den direkta responsen från spelare världen över var mycket positiv. Under
de första åtta dagarna hade Star Vault mer än 57 000 unika besökare, från 133 olika länder.
 Musiken i Mortal Online och i "in game teasern" är framtagen och utvecklad tillsammans
med Patrik Jarlestam, verksam på Stockholms Musikhögskola.
 På årsstämma den 21 april 2008 avtackades Rickard Linetti för sin tid i styrelsen och Robert
Uhlmann nyvaldes till ordinarie styrelseledamot.
 Star Vault utökade i slutet av april samarbetet med Epic Games genom att licensiera den
bästa möjliga nätverkslösning för Mortal Online från Epic Games China. Nätverkslösningen är
optimerad för användning tillsammans med Epic Games spelmotor Unreal Engine 3.
 Star Vault genomförde i maj 2008 en nyemission, av aktier och teckningsoptioner, som blev
övertecknad. 2 446 000 aktier och lika många teckningsoptioner nyemitterades. Samtliga
styrelseledamöter ökade sina innehav i Bolaget. Star Vault tillfördes via denna emission drygt
2,2 MSEK före emissionskostnader.
 Den 27 juni 2008 offentliggjorde Star Vault att den så kallade communityn hade vuxit till cirka
2 600 medlemmar från olika delar av världen.

2

 Under tredje kvartalet deltog Star Vault vid en av världens största spelmässor, Games
Convention i Leipzig. På mässan presenterades Star Vaults onlinespel Mortal Online. Bolaget
hade egen monter och visade bland annat upp en ”in game teaser” från spelet. Responsen
från monterns besökare var mycket positiv. Även nationella och internationella publishers
(distributörer) visade ett stort intresse för spelet.
 Två videointervjuer med Star Vaults VD Henrik Nyström presenterades under september.
Båda intervjuerna spelades in på spelmässan Games Convention i Leipzig och har fått positivt
mottagande.
 Star Vault meddelade den 10 oktober 2008 marknaden att bolagets teckningsoption
STVA TO 1 B blev fulltecknad. Som en följd av att samtliga teckningsoptioner nyttjades till en
teckningskurs om 1,25 SEK per aktie ökade antalet B-aktier med 2 446 000, vilket tillförde
Star Vault 3 057 500 SEK. Som ett resultat av att teckningsoptionerna blev fulltecknade har
nu Star Vault tillförts de likvida medel som bolaget behöver för att planenligt kunna lansera
Mortal Online under sommaren 2009. Aktierna registrerades hos Bolagsverket per
2008-10-14 och därefter uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 19 892 000, vilket
fördelas på 18 642 000 B-aktier och 1 250 000 A-aktier.
 I början av oktober lanserades en onlinebutik där merchandise (varor) med anknytning till
spelet Mortal Online finns att köpa. I dagsläget erbjuder onlinebutiken ett varierande urval
av Mortal Online-tröjor.
 Star Vault offentliggjorde den 23 oktober 2008 att bolaget ingått ett avtal med Intel. Avtalet
innebär att Intel förser Star Vault med hårdvara, som optimeras för Mortal Online. Vidare
kommer Intel att vara behjälpliga i arbetet med att få Mortal Online att fungera så effektivt
som möjligt tillsammans med levererad hårdvara. Avtalet innebär att Star Vault kommer att
erhålla förmånliga priser på Intels hårdvara och att bolaget får ta del av Intels
utvecklingsplan, vilket resulterar i att bolaget kan ligga tidsmässigt bra till avseende tester av
Mortal Online och bolagets servrar tillsammans med Intels kommande hårdvara.
 I slutet av oktober offentliggjorde Star Vault att intresset var fortsatt stort för Mortal Online.
Spelets hemsida hade vid denna tidpunkt, sedan starten i april 2008, haft cirka 365 000
besökare varav cirka 201 000 unika besökare. Hela 45 400 besökare hade återkommit till
hemsidan mer än 50 gånger.
 Alfarelease av bolagets spel Mortal Online skedde planenligt den 28 november 2008.
Alfareleasen innebar att Mortal Onlines utvecklingsteam, bolagets styrelse samt några
speciellt inbjudna gäster testade och gav feedback på spelet.
 Den 1 december 2008 avslutades den ovan nämnda alfatesten av Mortal Online som
utfördes under hela december månad. Star Vaults VD Henrik Nyström, spelets
utvecklingsteam samt sju inbjudna gäster var de första som testade Alfaversionen av Mortal
Online. Som väntat innehöll spelet en del buggar, men motsvarade dock bolagets
förväntningar.
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Väsentliga händelser efter årets utgång
 Under februari 2009 kommunicerade Star Vault att bolagets spel Mortal Online har blivit
nominerade till en årlig tävling som anordnas av en av världens största spelsajter;
Mmosite.com (www.mmosite.com). Mortal Online har blivit nominerade i kategorierna
”Most anticipated” samt ”Best graphics” och det är spelare världen över som röstar fram
vinnare i respektive kategori.



Den 25 februari 2009 offentliggjorde Star Vault att den ovan nämnda tävlingen är avgjord
och att Mortal Online hamnade på en hedrande andra plats i såväl kategorin ” Most
anticipated ” som ”Best graphics”.

Kommande finansiella rapporter
2009-05-06
2009-08-05
2009-11-04
2010-02-24

Delårsrapport januari - mars 2009
Halvårsrapport januari – juni 2009
Delårsrapport januari – september 2009
Bokslutskommuniké för 2009

Star Vault
Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar ett onlinespel, med namnet Mortal
Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget planerar
en release av spelet, med lanseringsstart under sommaren 2009. I samband med lanseringen
kommer Star Vault att utöka sin verksamhet för att även bedriva försäljning och marknadsföring,
samtidigt som spelet kontinuerligt kommer att vidareutvecklas. På längre sikt avser bolaget utveckla
nya speltitlar.

Mortal Online
Star Vaults första spelutvecklingsprojekt är ett onlinespel med namnet Mortal Online. Detta spel
kommer att innehålla en mängd nya funktioner, så kallade features, som förbättrar upplevelsen för
spelarna, jämfört med de spel som finns på marknaden idag. Spelarnas frihet och möjligheter till
interaktion i spelet kommer att ligga i fokus på ett sätt som det inte har gjort i tidigare spel på
marknaden.
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Nulägesrapport
”2008 har varit ett mycket spännande år för Star Vaults del. I april lanserade vi helt enligt plan vårt
onlinespels namn; Mortal Online, hemsidan www.mortalonline.com och vår ”in game teaser”. Den
direkta responsen från spelare världen över var mycket positiv och vi har under hela 2008 kunnat
konstatera ett stadigt ökande intresse för Mortal Online. Vidare har vi under året utökat vårt
samarbete med Epic Games, genom att licensiera den bästa möjliga nätverkslösningen för Mortal
Online från Epic Games China. Nätverkslösningen är optimerad för användning tillsammans med Epic
Games spelmotor Unreal Engine 3, den spelmotor som vi använder.
Under våren genomförde vi en nyemission som blev övertecknad och tillförde Star Vault drygt 2,2
MSEK före emissionskostnader. Med tanke på att det under perioden generellt var svårt att få tag i
riskkapital är vi naturligtvis mycket nöjda med responsen och förtroendet från investerarna. Vidare
har vi medverkat vid en av världens största spelmässor; Games Convention i Leipzig. Vi fick där en
bekräftelse på att vårt spelkoncept skiljer sig från andra nya speltitlar. Vi bedömer också att Mortal
Onlines grafik är väsentligt bättre i jämförelse med våra konkurrenters spel, tack vare att Epic Games
spelmotor; Unreal Engine 3. Under hösten tillfördes vi, som ett resultat av att samtliga
teckningsoptioner nyttjades, de likvida medel vi behöver för att planenligt kunna lansera Mortal
Online under sommaren 2009. Fokus ligger nu på att använda våra resurser på att leverera ett så bra
spel som möjligt. Vi har också tecknat ett samarbetsavtal med Intel som innebär att vi får tillgång till
och kan optimera Mortal Online för Intels hårvara.
En stor milstolpe nåddes under december månad, då alfatesterna av Moral Online avslutades. Som
väntat innehöll spelet en del buggar, men motsvarade väl våra förväntningar. I och med de avslutade
alfatesterna inleddes förberedelserna inför Betafasen, vars utvecklingsarbete påbörjades under
januari 2009. Att intresset för Mortal Online är stort och att antalet besökare på hemsidan fortsätter
öka är naturligtvis inspirerande för oss. Under inledningen av 2009 nominerades vi för ” Most
anticipated” samt ” Best graphics” i en tävling arrangerad av Mmorp.com. Till vår stora glädje
hamnade vi på en hedrande andra plats i båda kategorierna. Avslutningsvis känns det glädjande att
allt större bitar börjar komma på plats och det känns riktigt bra att än en gång kunna konstatera att
vår kostnadsbudget och tidsplan fortfarande håller ”.
Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)

Dolt budskap på Mortal
Onlines hemsida
På Mortal Onlines hemsida
(www.mortalonline.com) kan
besökare just nu beskåda en
mystisk nedräknare. Var sjätte
timme uppdateras nedräknaren
med en ny bild. Syftet med
nedräknaren är väl dolt och har
engagerat spelare från hela
världen. Den 18 mars 2009
kommer budskapet att
offentliggöras på Mortal
Onlines hemsida.
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Tidsplan för utveckling av Mortal Online

Unreal Engine 3
Star Vault etablerade i maj 2007 ett samarbetsavtal med Epic Games som innebär att man har
tillgång till en av de främsta spelmotorerna på marknaden, Unreal Engine 3. Unreal Engine 3 utsågs i
december 2006, i samband med ”Front Line Awards”, till den bästa spelmotorn i världen.
“We’re excited that new developers like Star Vault, who have such great potential, are recognizing
the value of licensing Unreal Engine 3. We know this is the way they can realize their creative
ambitions quickly and deliver great games to market. Some of the most significant companies in the
game business have licensed Unreal Engine 3 to build their MMO games and Star Vault has now
joined an illustrious group. We’ll be watching their progress with great interest.”
Mark Rein
vice VD, Epic Games

Affärsmodell
Star Vault ska utveckla och sälja datorspel. Star Vaults första spel, Mortal Online, ska säljas genom att
läggas ut på ett antal servrar, där kunden skapar ett personligt konto för att hantera betalningar till
Star Vault. Spelanvändarna köper spelet online för cirka 300 SEK och användarna kan börja spela
direkt när spelet har laddats hem, vilket är en effektiv och bekväm lösning för Bolagets kunder.
Därefter betalar användarna en prenumerationsavgift på cirka 110 SEK per månad. Detta är ett
beprövat och vedertaget koncept inom genren. Spelarna får efter det att de köpt spelet en månads
spelande utan kostnad. Distributionen av spelet och tillhörande användarmanual kommer primärt att
ske digitalt, vilket reducerar Bolagets kostnader. Affärsmodellen innebär att kostnaderna för driften
ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.
Priserna i ovanstående stycke är baserade på dagens prissättning av liknande MMORPG. Star Vault
kommer kontinuerligt att följa prisutvecklingen inom branschen för att kunna erbjuda spelarna
marknadsmässiga priser vid lanseringen. På längre sikt avser Star Vault att utveckla och sälja nya spel.
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Marknad
Star Vault är verksamt inom datorspelsbranschen, med fokus på spelutveckling. Star Vault utvecklar
ett spel inom genren MMORPG. Denna typ av spel är datorrollspel som utspelar sig i realtid i en miljö
som delas av tusentals samtidiga användare. Star Vaults spel är ett fantasyspel, vilket innebär att
handlingen utspelar sig i en helt fiktiv värld, fylld av mytiska väsen. MMORPG inom genren fantasy är
väldigt populära. Drygt 94 % av det totala antalet prenumerationer (drygt 16 miljoner per januari
2008) inom MMOG utgörs av just MMORPG inom genren fantasy.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från
Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts i bokslutskommunikén som i årsredovisningen per 2007-12-31.

Aktien
B-aktien i Star Vault AB (publ) listades den 28 september 2007 på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns
MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2008 uppgick antalet aktier i bolaget till
19 892 000, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien
har röstvärde 1. Under räkenskapsåret 2008 har B-aktien handlats till en kurs om lägst 0,71 SEK/aktie
och högst 4,60 SEK/aktie.

Förslag till utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret
2008-01-01 till 2008-12-31.

Insynspersoners innehav
Styrelsens ledamöter valde att teckna sin andel i bolagets nyemission som genomfördes i våras.
Således har ledamöterna inte bara behållit sitt aktieinnehav, utan till och med utökat sina
aktieinnehav i Star Vault. Detta helt i enlighet med att styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav
som en långsiktig placering och att de har för avsikt att behålla sina aktieinnehav oförändrade,
åtminstone intill dagen efter det att spelet Mortal Online har lanserats, vilket beräknas ske under
sommaren 2009.
Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Antal A-aktier

Antal B-aktier

2008-12-31

2007-12-31

2007-12-31

0

122 000

0

94 000

1 250 000

5 792 000

1 250 000

4 906 000

Ulf Nyström (Styrelsesuppleant)

0

198 291

0

0

Mats Persson (Creative Director)

0

8 000

0

8 000

Robert Uhlmann* (Styrelseledamot)

0

4 000

-

-

Bengt Wahlström (Revisor)

0

0

0

0

2008-12-31
Per Hökfelt (Styrelseordförande)
Henrik Nyström (VD)

*Robert Uhlmann valdes in i styrelsen på årsstämma den 21 april 2008.
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Årsredovisning tillgänglig
Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2008 är planerad att publiceras på bolagets
(www.starvault.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida i april 2009.
Årsstämma i Star Vault är planerad att hållas i april 2009. Exakta datum för årsstämma och för
publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till
årsstämma.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Malmö, den 26 februari 2009
Star Vault AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, VD
040-13 89 40
info@starvault.se
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Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2008-10-01
-2008-12-31
3 mån

2007-10-01
-2007-12-31
3 mån

2008-01-01
-2008-12-31
12 mån

2006-08-21
-2007-12-31
17 mån*

-95 761
-209 185
-304 945

-115 045
-260 409
-375 454

-561 758
-1 166 105
-1 727 863

-287 865
-644 440
-932 305

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

86 379
-1
-218 567

57 356
-903
-319 001

86 439
-1 399
-1 642 823

57 382
-1 534
-876 457

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

7 362
-211 205

89 320
-229 681

405 815
-1 237 008

245 408
-631 049

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

* Notera att Star Vault AB:s(publ) förra räkenskapsår var förlängt, då Bolaget bildades 2006-08-21. Bolaget startade sin
bolagiserade verksamhet i april 2007.

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2008-12-31

2007-12-31

Anläggningstillgångar

6 612 775

3 176 641

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

99 128
3 059 351
3 158 479

56 511
2 568 402
2 624 913

SUMMA TILLGÅNGAR

9 771 254

5 801 554

9 218 753

5 547 282

552 501

254 272

9 771 254

5 801 554

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital i sammandrag
(SEK)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

Aktiekapital vid bolagets bildande
Nyemissioner registrerade 2007-07-26
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Nyemissioner registrerade 2007-09-13
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Årets resultat
Utgående värde 2007-12-31

100 000
400 000
0
0
100 000
0
0
0
600 000

0
3 012 000
-152 888
42 809
2 900 000
-310 541
86 951
0
5 578 331

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-631 049
-631 049

100 000
3 412 000
-152 888
42 809
3 000 000
-310 541
86 951
-631 049
5 547 282

Ingående värde 2008-01-01
Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Nyemission registrerad 2008-06-11
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Utnyttjade teckningsoptioner registrerade 2008-10-14
Periodens resultat
Utgående värde 2008-12-31

600 000
0
97 840
0
0
97 840
0
795 680

5 578 331
0
2 103 560
-475 469
125 048
2 959 660
0
10 291 130

0
-631 049
0
0
0
0
0
-631 049

-631 049
631 049
0
0
0
0
-1 237 008
-1 237 008

5 547 282
0
2 201 400
-475 469
125 048
3 057 500
-1 237 008
9 218 753

Per 2008-12-31 uppgick antalet aktier till 19 892 000. Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 18 642 000
B-aktier med röstvärde 1.

Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

2008-01-01
-2008-12-31

2006-08-21
-2007-12-31

-895 029

-396 456

-3 522 501

-3 213 473

Finansieringsverksamheten

4 908 479

6 178 331

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

490 949
2 568 402
3 059 351

2 568 402
0
2 568 402

Från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
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Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 61 51
www.starvault.se
info@starvault.se

