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Intäkterna uppgick till totalt 15,23 miljoner EUR (7,46), vilket är en ökning med 104 procent jämfört med
motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet ökade till 6,64 miljoner EUR (3,18) motsvarande en rörelsemarginal på 44 procent (43).
Justerat rörelseresultat exklusive engångsposter hänförliga till byte av börsnoteringslista uppgick till EUR
6,99 miljoner EUR (4,16), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 46 procent (56).
EBITDA ökade till 7,22 miljoner EUR (3,34) motsvarande en EBITDA marginal på 47% (45). Justerad EBITDA
exklusive engångsposter hänförliga till byte av börsnoteringslista uppgick till 7,56 miljoner EUR (4,32),
motsvarande en justerad EBITDA marginal på 50 procent (58).
New depositing customers (NDCs) uppgick till 80,421 (32,321), en ökning med 149 procent jämfört med
första kvartalet föregående år, och en ökning med 20 procent jämfört med föregående kvartal.
Resultat per aktie uppgick till 0.083 EUR (0.074) före utspädning
Resultat per aktie uppgick till 0.082 EUR (0.073) efter utspädning.

Intäktstillväxt

Justerad rörelsemarginal

NDCs

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017


I januari stärktes ledningsgruppen genom rekryteringen av ett antal nyckelpositioner. Johannes Bergh
rekryterades till Chief Operating Officer (COO) och Claes Wenthzel rekryterades som ny Chief Financial Officer
(CFO) i koncernen. Claes Wenthzel har lång erfarenhet av liknande roller i ett flertal medelstora börsnoterade
bolag.



Under januari emitterades i Catena Media plc 440 669 nya aktier. Dessa aktier emitterades för att användas
som första delbetalning avseende inkråmsförvärvet i USA som undertecknades förra kvartalet och där intäkter
och kostnader reflekteras från den 16 januari 2017.



Den 10 februari 2017, förvärvade Catena Media tillgångarna i den Sverige-inriktade casino affiliation siten,
Slotsia.com. Förvärvspriset i första delbetalningen består av 3,58 miljoner EUR. Tilläggsköpeskillingar kan
uppgå till max 5 miljoner EUR, och är baserade på intäkter under två år.



Vidare har Catena Media fortsatt med förberedelserna för en flytt från Nasdaq First North Premier till Nasdaq
Stockholm’s huvudlista (Mid Cap).
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Den 30 mars ingick Catena Media och SBATs grundare Gary Gillis en överenskommelse för att säkra det
långsiktiga samarbetet, samtidigt ersattes tilläggsköpeskillingen med en engångsbetalning om 3,25 miljoner
EUR. I samband med detta tecknades också ett anställningsavtal med SBATs grundare.

Väsentliga händelser efter periodens slut


Catena Media köpte i maj tillgångarna från Online Media som är en snabbväxande sports betting affiliate baserat
i Storbritannien. Verksamheten har en stark position inom display marketing. De förvärvade tillgångarna har
löpande intäkter om cirka 300 000 EUR per månad och en vinstmarginal före skatt på över 70 procent.



Catena Media tillkännagav att bolaget undersöker möjligheten att utnyttja resterande del av utestående
emissionsram med en obligations emission på 50,0 miljoner EUR. Den totala emissionsramen är på 100,0
miljoner EUR och består av säkrade räntebindningsobligationer 2019 med ISIN SE0008964720. Kapitaltillskottet
planeras användas för förvärv.
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Nyckeltal för koncernen
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till
investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella utveckling och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma
sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt
IFRS. I nedanstående tabeller presenteras vissa mått som inte definieras enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal återfinns finns på sidorna 21–22 av denna rapport.

Koncern
jan-mar

jan-mar

jan-dec

2017

2016

2016

Finansiella nyckeltal enligt IFRS:
Intäkter (€ '000)
Vinst per aktie före utspädning (€)
Vinst per aktie efter utspädning (€)
Antal aktier före utspädning ('000)
Antal aktier efter utspädning ('000)

15 228
0,083
0,082
51 773
52 899

7 459
0,074
0,073
48 088
48 822

40 049
0,319
0,313
50 611
51 564

Alternativa nyckeltal:
Rörelseresultat (€ '000)
Rörelsemarginal (%)
Justerat rörelseresultat (€ '000)*
Justerad rörelsemarginal (%)*
EBITDA (€ '000)
EBITDA marginal (%)
Justerad EBITDA (€ '000)*
Justerad EBITDA marginal (%)*
Effektiv skattesats (%)
NDC

6 644
44
6 987
46
7 215
47
7 558
50
6,9
80 421

3 181
43
4 158
56
3 342
45
4 319
58
6,5
32 321

18 646
47
21 027
53
19 683
49
22 064
55
7,8
204 633

Genomsnittligt eget kapital
Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader (%)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Räntebärande nettoskuld (€ '000)
Räntebärande nettoskuld/EBITDA (multipel)
Skuldsättningsgrad (multipel)
Eget kapital per aktie före utspädning (€)
Eget kapital per aktie efter utspädning (€)

50 853
33
37
180
26 959
1,12
1,71
1,196
1,171

14 228
76
69
305
(20 363)
(1,52)
0,45
0,852
0,839

41 800
39
40
249
5 287
0,26
1,53
1,064
1,044

209
228

87
86

139
190

Antal anställda (snitt)
Antal anställda (periodens slut)

*Justerat för kostnader relaterade till börsintroduktion 0,34 miljoner EUR i första kvartalet 2017 och EUR 0,98 miljoner i första kvartalet 2016. Inga
kostnader hänförliga till obligationslånet relaterar till första kvartalet 2017 (o). Sammanlagda kostnader för börsintroduktion och obligationslånet för det
finansiella året til 31 december 2016 uppgick till 2,38 miljoner EUR.
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Första kvartalet 2017, kommentar från Robert Andersson, VD
Fortsatt stark tillväxt
Catena Media fortsatte sin starka tillväxt under det första kvartalet 2017. Intäkterna uppgick till rekordhöga 15,23
miljoner EUR, motsvarande en uppgång om 104 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt noterades
rekord i antal NDC (New Depositing Customers) som nådde 80 241 för kvartalet, vilket är en ökning med 149 procent
jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade med 109 procent jämfört med första kvartalet 2016,
motsvararande 6,65 miljoner EUR.
Det första kvartalet är säsongsmässigt starkt och vi är nöjda att konstatera stabila tillväxtsiffror i våra befintliga tillgångar.
AskGamblers är ett bra exempel på en tillgång som vi förvärvade i april förra året, och som har haft en mycket positiv
utveckling sedan dess.
Sammantaget kännetecknades det första kvartalet främst av en lyckad integration av vår verksamhet i USA, ett flertal
pågående förhandlingar på flera marknader och förvärvet av casinoaffiliate-bolaget Slotsia.com. Vi är också nöjda över
att ha nått en ny överenskommelse med grundaren av SBAT, som ersätter det tidigare avtalet för tilläggsköpeskilling med
en omedelbar och slutgiltig betalning som avräkning för inkråmsförvärvet. Den snabba tillväxttakten har också gett oss
det delikata problemet att vi vuxit ur våra kontorsytor i London, Malta och Serbien. Vi har därför flyttat våra kontor i
London och Serbien under det första kvartalet och kommer att flytta kontoret på Malta under det tredje kvartalet. Vi har
också utökat våra insatser i Budapest där vi har våra utlokaliserade teknologiteam.
Som en konsekvens av de pågående förvärvsaktiviteterna, i kombination med strategiska initiativ, har styrelsen beslutat
att en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista passar bäst under andra halvåret 2017. Beslutet gör att vi kan hålla ett
tydligt fokus på affären och vår tillväxtstrategi, samtidigt som vi tar tillvara på kommande möjligheter. Företaget har
redan gjort de flesta nödvändiga förberedelserna och är i en bra position inför flytten.
Fokus på intäktsdelning för betald media
Under kvartalet har vi tagit ett strategiskt beslut om att skifta från betalda medieintäkter mot en intäktsdelningsmodell
som kommer förlänga intäkterna per kund. Detta i motsats till förskottsbetalning som annars är ett typiskt
förhållningssätt för betald media. Dessutom är intäktsdelningsmodeller lönsammare över tid och bidrar till att bygga
strategiska värden. Därför har vi fattat beslut om att påskynda övergången från betald media mot intäktsdelning i en
högre takt än vad som ursprungligen planerades. Detta hade en negativ inverkan på rörelsemarginalen under det första
kvartalet och förväntas också påverka det andra kvartalet.
Vi har under de senaste åren gjort ett antal förvärv som påverkar våra immateriella tillgångar, vilket har medfört en
ökning av avskrivningar i förhållande till tidigare kvartal. Detta gör att förhållandet mellan EBITDA och EBIT ökat. Vi har
därför för avsikt att lägga större vikt vid rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) då det ger en mer rättvisande bild
av bolagets utveckling.
Catena Media kommer att fortsätta sin stabila tillväxt
Efter perioden (maj 2017) har vi förvärvat Online Media i Storbritannien. Affären stärker vårt erbjudande inom
sportsbetting och breddar det befintliga media-erbjudandet till kunder genom tillägget av alternativ displaymarknadsföring.
Konsolideringen inom affiliate-marknaden har ökat under de senaste kvartalen och förväntas fortsätta under 2017.
Catena Media vill ta en ledande roll och tittar främst på större tillgångar eftersom vi är väl positionerade för att
kapitalisera på den växande marknaden. Med vårt hängivna team fortsätter vi att bygga Catena Medias solida
tillväxthistoria. Med utgångspunkt i företagets förvärvsagenda har styrelsen beslutat att undersöka möjligheten att
utnyttja den återstående obligationsvolymen inom den befintliga obligationsramen.
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Finansiell utveckling under första kvartalet 2017
INTÄKTER
Koncernens intäkter uppgick till 15,23 miljoner EUR (7,46) under första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 104
procent jämfört med samma period år 2016.
Sökintäkterna uppgick till 10,94 miljoner EUR (5,49) av de totala intäkterna. Ökningen av sökintäkter drevs dels av organisk
tillväxt och dels av de förvärv som gjorts.
Betalda intäkter uppgick till 3,69 miljoner EUR (1,97). Dessa intäkter är främst hänförliga till PPC trafik. Även intäkter
hänförliga till förvärvet av tillgångarna i SBAT i oktober 2016 ingår i betalda intäkter.
Under kvartalet redovisades 0,60 miljoner (0) övriga intäkter avseende kompensation för intäktsförlust relaterat till PPC
trafik.

KOSTNADER
Rörselskostnader uppgick till 8,58 miljoner EUR (4,28). Direkta kostnader hänförliga till Betalda intäkter utgjorde den mer
betydande kostnadskomponenten och uppgick till 2,96 miljoner EUR (1,28). Dessa kostnader var huvudsakligen hänförliga
till kostnader för AdWords (Google-kostnader) samt liknande kostnader relaterade till intäkter genererade genom SBATs
inkråmsförvärv.
Personalkostnaderna uppgick till 2,84 miljoner EUR (1,00). Ökningen av personalkostnader beror på rekryteringen av fler
medarbetare till den högsta- och operativa ledningen, samt förstärkning med ett antal medarbetare i organisationen.
Ökningen av personalkostnaderna beror på den starka tillväxt som koncernen haft och inkluderar personal från förvärvet
av SBAT. Den totala personalstyrkan utgjordes av 228 personer vid första kvartalets utgång, jämfört med 86 personer vid
utgången av samma kvartal föregående år. Ökningen av personalrelaterade kostnader gav också upphov till en betydande
ökning av övriga rörelsekostnader, såsom ökade kontorskostnader, högre kontorshyra, fler programvarulicenser, avgifter
till rekryteringsbolag och övriga liknande poster inkluderade i övriga rörelsekostnader.
Övriga rörelsekostnader har ökat som en effekt av den snabba tillväxten och inkluderar förnyelseavgifter för domäner i
samband med SEO-arbete, avgifter till externa konsulter, avgifter till servervärdar och liknande operativa kostnader.
Övriga rörelsekostnader uppgick till 1,87 miljoner EUR (0,60).
Av- och nedskrivningar uppgick till 0,57 miljoner EUR (0,16). Ökningen är främst hänförlig till förvärven av spelardatabaser
under föregående och innevarande perioder.
Kostnader hänförliga till listbytet från First North till på Nasdaq Stockholm uppgick till 0,34 miljoner EUR (0,98).
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Finansiell utveckling under första kvartalet 2017 - fortsättning
Resultat
Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 6,64 miljoner EUR (3,18), en ökning med 109 procent jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inkluderar noteringskostnader på 0,34 miljoner EUR, justerat
rörelseresultat uppgick till 6,99 miljoner EUR (4,16), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 46 procent (56).
Rörelseresultatet inkluderar kostnader hänförliga till börsnoteringen om 0,34 miljoner EUR (0,98). Minskningen av
rörelsemarginalen var främst ett resultat av PPC-försäljning, som generellt har lägre marginal än SEO-trafik. PPC trafik
drivs av Catena Media UK och SBAT.
Resultat före skatt uppgick till 4,64 miljoner EUR (3,83), en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal år
2016.
Periodens resultat uppgick till 4,41 miljoner EUR (3,56). Resultat per aktie uppgick till 0,083 EUR (0,074).
För första kvartalet 2017 hade koncernen en effektiv skattesats på 6,9 procent (6,5).

INVESTERINGAR
Investeringar i immateriella tillgångar, som utgörs av spelardatabaser, webbplatser och domäner, uppgick till 52,29
miljoner EUR (10,35) under kvartalet och intern utveckling av webbsidor och övriga applikationer uppgick till 0,41 miljoner
EUR (0).
Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,20 miljoner EUR (0,14).

LIKVIDA MEDEL, FINANSIERING SAMT FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive förändringar i rörelsekapital, uppgick till 7,20 miljoner EUR för
första kvartalet. Avskrivningar under kvartalet uppgick till 0,57 miljoner EUR. Räntekostnaden på obligationslånet uppgick
till 0,85 miljoner EUR (0) och den kalkylerade räntekostnad på de villkorade tilläggsköpeskillingar uppgick till respektive
0,44 miljoner EUR (0). Förlust på värdering av obligationslån till verkligt värde uppgick till 0,88 miljoner EUR (0).
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive ökningen av kortfristiga skulder avseende
tilläggsköpekillingar hänförlig till genomförda förvärv, uppgick till 3,98 miljoner EUR (2,28).
Investeringsaktiviteter
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -24,83 miljoner EUR (-8,30) och utgjordes främst av betalningar
hänförliga till förvärv under kvartalet. Övriga kassaflöden inom investeringsaktiviteter under kvartalet relaterade till
förvärv av materiella anläggningstillgångar, samt tillgångar till försäljning dessa uppgick till respektive -0,28 miljoner EUR
(-0,11) och -0,59 miljoner (0).
Finansieringsaktiviteter
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,85 miljoner EUR och relaterade till räntebetalning på
obligationslånet. Under första kvartalet föregående år uppgick kassaflödet till 24,21 miljoner EUR och relaterade till
aktieemission.
Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 23,04 miljoner EUR (20,36).
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Catena Medias aktier
Den 11 februari 2016 upptogs bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Premier-börsen i Stockholm under namnet
”CTM”. Ytterligare information om börsnoteringen återfinns i prospektet, som finns på bolagets webbplats på
https://www.catenamedia.com/investors/prospectus.
Erbjudandet, inklusive optionen om övertilldelning, utnyttjades till fullo och bestod av totalt 29 580 990 aktier, varav
7 273 000 aktier var nyemitterade aktier och 22 307 990 befintliga aktier. Teckningskursen i erbjudandet var 33 SEK per
aktie, och Catena Media erhöll 229,8 miljoner SEK motsvarande 24,14 miljoner EUR i eget kapital efter
emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgick det totala antalet aktier till 51 445 152.
Den 9 januari 2017, emitterades 440,669 nya aktier i Catena Media plc med ett nominellt värde på 0,0015 per aktie med
en överkurs på 7,9994 per aktie. Aktierna emitterades för att användas som en del av första delbetalningen avseende
förvärvet av tillgångar i USA.

Ägarstruktur
Aktieägare i Catena Media per den 31 mars 2017 (källa: Euroclear):
Aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital och röster %

Optimizer Invest Ltd.

8 217 485

15,84%

Aveny Ltd.

5 110 934

9,85%

Pixel Wizard Ltd.

4 098 624

7,90%

Swedbank Robur Fonder

3 030 303

5,84%

Investment AB Öresund

3 030 303

5,84%

Carnegie Fonder

2 675 000

5,16%

Michael Knutsson

2 400 000

4,63%

Handelsbanken Fonder

2 334 877

4,50%

LJFK Ltd

2 000 000

3,85%

Erik Selin

1 515 151

2,92%

Summa, tio största aktieägare

34 412 677

66,32%

Övriga aktieäagare

17 473 144

33,68%

Total

51 885 821

100,00%
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Övrigt
MODERBOLAGET
Catena Media plc är det yttersta holdingbolaget i koncernen (härefter benämnt ”Moderbolaget”) och registrerat på Malta
sedan den 29 maj 2015 med det enda syftet att erhålla utdelningsintäkter från det huvudsakliga rörelsedrivande bolaget
Catena Operations Limited.
Posten utdelningsintäkter ingår utdelning från dotterbolag om 3,62 miljoner EUR (0) samt skatteåterbäring om 1,08
miljoner EUR (0) relaterade till återbetalning av skatter som debiterats aktieägare vid utbetalning av utdelningarna.
Kostnader relaterade till börsintroduktion uppgick under första kvartalet 2017 till 0,01 miljoner EUR (0,02), och finansiella
kostnader relaterat till obligationslånet 0,85 miljoner (0). Finansiella kostnader relaterade till obligationslånet ingår i
posten “Räntekostnader”. Förändringen av verkligt värde på obligationslånet uppgick till 0,88 miljoner EUR (0) och har
redovisats i posten ”nettoförluster från finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet”.
Under första kvartalet 2017 uppgick personalkostnaderna till 0,06 miljoner EUR (0,02) och övriga rörelsekostnader
uppgick till 0,05 miljoner EUR (0,01). Periodens resultat uppgick till 1,51 miljoner EUR (0,61).
Moderbolagets likvida medel uppgick till 7,04 miljoner EUR (20,07), krediter, värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, bestående av obligationslån uppgick till 51,38 miljoner EUR (0). Eget kapital uppgick till 30,41 miljoner
EUR (27,65) vid kvartalets slut.

MEDARBETARE
Det totala antalet medarbetare i koncernen per den 31 mars 2017 uppgick till 228 (86), varav 88 (24) var kvinnor och 140
(62) var män. Uttryckt i procent utgjorde kvinnorna 39 procent (28) av det totala antalet anställda, medan männen
utgjorde 61 procent (72). Samtliga medarbetare är anställda på heltid. Som ett resultat av den höga tillväxttakten
fortsätter koncernen att rekrytera nya medarbetare.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Även om koncernen inte bedriver någon internetbaserad spelverksamhet är koncernen beroende av den
internetbaserade spelindustrin där huvuddelen av kunderna är verksamma. De lagar och regler som omger den
internetbaserade spelindustrin är komplexa, under ständig förändring, i vissa fall även föremål för osäkerhet och i många
länder är spel på internet förbjudet och/eller begränsat. Om restriktioner eller andra regulatoriska åtgärder vidtas mot
något av de internetbaserade spelbolag som också är kunder hos koncernen, vare sig det sker nu eller i framtiden, skulle
koncernens intäktsflöde från sådana kunder kunna påverkas negativt. Vidare skulle den berörda myndigheten också
kunna hävda att samma eller liknande åtgärder borde vidtas mot tredje part som främjar ett sådant internetbaserat
spelbolags verksamhet, inklusive koncernen. Följaktligen skulle sådana händelser, inklusive framtida förändringar av lagar
och regler, kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. För
att hantera denna risk är koncernen verksam i både reglerade och oreglerade marknader och Catena Medias kundbas är
mycket diversifierad.
En annan risk som koncernen är exponerad mot avser dess beroende av kunderna vid fastställandet av de avgifter som
koncernen ska fakturera kunderna. När en spelare som har styrts av koncernen har registrerat sig hos en av kunderna,
har koncernen ingen direkt inblick i en sådan spelares förehavanden. Även om koncernen har rätt att begära in
beräkningar av nettointäkterna utifrån vilka koncernens avgifter fastställs föreligger det ändå en risk för felräkningar,
inklusive bedrägliga eller slarviga beräkningar från kundernas sida, eller som en följd av den mänskliga faktorn. Om sådana
felberäkningar sker utan att dessa upptäcks och rättas till eller korrigeras retroaktivt skulle Catena Media kunna erhålla
en lägre avgift än koncernen är berättigad till enligt kundavtal, vilket i sin tur skulle leda till lägre intäkter. Följaktligen
skulle sådana felberäkningar kunna få en negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och
rörelseresultat.
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Förutom riskerna på föregående sida bedömer styrelsen att nedan identifierade risker är relevanta för koncernen.
 Kreditrisk är risken att kunder inte betalar för utförda tjänster.
 Marknadsrisk är den risk som uppstår genom negativa förändringar i valutakurser och räntor.
 Likviditetsrisk är risken för svårigheter att få finansiering för att kunna uppfylla koncernens avtalsenliga
förpliktelser när de förfaller.
 Operativ risk är risken att koncernens förluster påverkar förmågan att upprätthålla effektiv SEO och PPC
kapacitet.
En detaljerad riskanalys finns att tillgå i Årsredovisningen 2016.
För styrelsen:

KATHRYN MOORE BAKER

PER ANDERS HENRIK PERSSON EKDAHL

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Säte
The Firs, Level 6
Gorg Borg Olivier Street
Sliema SLM 1801
Malta
Kontaktinformation
Robert
Andersson
VD

Finansiell kalender
Delårsrapport för andra
kvartalet
Delårsrapport för tredje
kvartalet

+356 77032928

18 augusti 2017
Anne
Rhenman
17 november 2017

Chef för IR och
Communications

+356 99368218

anne.rhenman@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Maj 2017, kl 07:00.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Koncern
jan-mar

jan-mar

2017

2016

2016

€ '000

€ '000

€ '000

14 628
600
15 228

7 459
7 459

40 049
40 049

(2 959)
(2 838)
(571)
(343)
(1 873)
(8 584)

(1 280)
(1 000)
(161)
(977)
(860)
(4 278)

(7 209)
(6 113)
(1 037)
(2 381)
(4 663)
(21 403)

Rörelseresultat

6 644

3 181

Finansiella kostnader
Nettoförluster från finansiell skuld
värderad till verkligt värde via resultat
Övriga finansiella kostnader
Övriga finansiella intäkter
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

(850)

Not

Intäkter
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Direkta kostnader hänförliga till betalda intäkter
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Kostnader hänförliga till börsintroduktion
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

3
4

-

jan-dec

18 646
(1 081)

(875)
(278)
4 641
(318)
4 323

(11)
656
3 826
(248)
3 578

(500)
444
17 509
(1 367)
16 142

85

(19)

(79)

4 408

3 559

16 063

Resultat per aktie före utspädning (EUR per aktie)
Från periodens resultat
Summa

0,083
0,083

0,074
0,074

0,319
0,319

Resultat per aktie efter utspädning (EUR per aktie)
Från periodens resultat
Summa

0,082
0,082

0,073
0,073

0,313
0,313

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
Summa totalresultat för perioden hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets
aktieägare (uttryckt i euro per aktie)

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Maj 2017, kl 07:00.
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
Koncern
Notes

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Available-for-sale financial assets
Summa anläggningstillgångar

5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar och övriga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Förutbetalda kostnader för börsnotering
Likvida medel
Summar omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver
Balanserade vinstmedel (inkl. årets resultat)
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning
Övriga långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Aktuella skatteskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

6
7

7

31 mar

31 mar

2017

2016

2016

€ '000

€ '000

€ '000

7 333
121 095
1 024
589
130 041

7 333
24 561
541

7 333
71 168
766

32 435

79 267

12 379
1 685
518
23 041
37 623

5 497

11 765

1 314
20 363
27 174

1 397
44 713
57 875

167 664

59 609

137 142

78
29 267
5 624
26 962
61 931

77
25 741
5 089
10 075
40 982

77
25 741
5 378
22 639
53 835

51 375
30 308
2 581
84 264

6 349
1 122
7 471

50 500
6 195
2 171
58 866

19 396
2 073
21 469
105 733

8 485
2 671
11 156
18 627

22 480
1 961
24 441
83 307

167 664

59 609

137 142

-

-

-

31 dec

-

-

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
Koncernens delårsrapport i sammandrag på sidorna 10–15 godkändes för publicering av styrelsen den 17 maj 2017, och
har undertecknats å styrelsens vägnar av:

Kathryn Moore Baker
Styrelseordförande

Delårsrapport | januari–mars 2017 | Catena Media plc

Per Anders Henrik Persson Ekdahl
Styrelseledamot

11

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets ägare
Koncern
Aktiekapital

Övriga
reserver

Övrigt Balanserade Summa eget
tillskjutet vinstmedel
kapital
kapital inkl. Periodens

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

77

5 378

25 741

22 639

53 835

-

4 323
-

4 323
85

4 323

4 408

resultat

Ingående balans per den 1 januari 2017
Totalresultat
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Summa totalresultat för året

Transaktioner med ägare
Nyemmission
Aktierelaterade ersättningar
Summa transaktioner med ägare
Utgående balans per den 31 mars 2017

-

85
85

-

1

-

1

161
161

3 526
3 526

-

3 527
161
3 688

78

5 624

29 267

26 962

61 931

-

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (fortsättning)
Hänförligt till moderbolagets ägare
Koncern
Aktiekapital

Övriga
reserver

Övrigt Balanserade Summa eget
tillskjutet vinstmedel
kapital
kapital inkl. Periodens

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

66

5 073

1 000

6 497

12 636

3 578
3 578

3 578
(19)
3 559

resultat

Ingående balans per den 1 januari 2016
Totalresultat
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Summa totalresultat för året
Transaktioner med ägare
Nyemmission
Aktierelaterade ersättningar
Summa transaktioner med ägare
Utgående balans per den 31 mars 2016

-

(19)
(19)

11

-

11

35
35

24 741
24 741

-

24 752
35
24 787

77

5 089

25 741

10 075

40 982

-

-

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (fortsättning)
Hänförligt till moderbolagets ägare
Koncern
Övrigt Balanserade Summa eget
kapital
tillskjutet vinstmedel
kapital inkl. Periodens

Aktiekapital

Övriga
reserver

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

66

5 073

1 000

6 497

12 636

resultat

Ingående balans per den 1 januari 2016
Totalresultat
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Summa totalresultat för året
Transaktioner med ägare
Nyemmission
Aktierelaterade ersättningar
Aktieägartillskott
Summa transaktioner med ägare
Utgående balans per den 31 December 2016

(79)
(79)

-

16 142
16 142

16 142
(79)
16 063

11

148
236
384

24 741
24 741

-

24 752
148
236
25 136

77

5 378

25 741

22 639

53 835

-

11
-

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
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Rapport över kassaflöden för koncernen
Koncern
jan-mar

jan-mar

jan-dec

2017

2016

2016

€ '000

€ '000

€ '000

4 641

3 826

17 509

571

161
89
(656)

1 037
89
(553)
1 015

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justeringar för :
Avskrivingar
Impairment of receivables
Orealiserade valutakursdifferenser
Räntekostnader
Övriga förluster från finansiell skuld till verkligt värde

(260)
1 289
875

via resultatet
Aktierelaterade ersättningar

-

83
7 199

3 420

(2 515)
(709)
3 975

(1 291)
155
2 284

500
148
19 745

Förändringar i:
Kundfordringar och övriga fordringar
Leverantörsskulder och övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 975

2 284

(7 560)
(306)
11 879
(811)
11 068

(284)
(23 956)
(589)
(24 829)

(105)
(8 191)

(408)
(40 563)

-

-

(8 296)

(40 971)

-

24 208

-

-

Kassaflöden från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av tillgångar till försäljning
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Emmission av obligationslån
Betalda räntor
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferenser
Likvida medel vid årets slut

(851)
(851)

24 208

24 208
49 100
(873)
72 435

(21 705)
44 713
33
23 041

18 196
1 529
638
20 363

42 532
1 529
652
44 713

-

Noterna på sidan 16–18 utgör en integrerad del av koncernens delårsrapport i sammandrag.
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Noter till koncernens delårsrapport i sammandrag
1. ALLMÄN INFORMATION
Catena Media plc är ett aktiebolag registrerat på Malta. Moderbolaget och dess dotterföretag (tillsammans
”Koncernen” eller Catena Media) är verksamt inom nätbaserad marknadsföring och affiliate verksamhet.
Koncernen attraherar användare genom olika metoder för marknadsföring online, och försöker därefter styra
högkvalitativ ”trafik” (dvs. användare) till verksamheter online och till mobila verksamheter som i sin tur konverterar
sådan trafik till betalande kunder. I gengäld får koncernen antingen (i) en andel av de intäkter som genereras av
sådana användare, (ii) en avgift per förvärvad användare, (iii) andra fasta avgifter, eller (iv) en kombination av dessa
tre modeller (se not 3).

2. REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter för koncernen
följer de principer som anges i Årsredovisningen 2016, förutom vad som anges nedan. Utförlig information om
koncernens redovisningsprinciper återfinns i Årsredovisningen 2016 (not 2), som finns på www.catenamedia.com.
2.1 Grund för upprättande
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, ”Delårsrapportering”. Den har upprättats i
enlighet med anskaffningsvärdemetoden förutom finansiella skulder och finansiella tillgångar som kan säljas, dessa
värderas till verkligt värde via resultatet.
Denna kvartalsrapport har inte granskats av revisor.
Koncernredovisningen omfattar Catena Operations Limited och dess dotterföretag Molgan Limited, Catena Media UK
Limited och Catena Serbia doo Beograd.
Standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder som ännu inte har trätt i kraft
Ett antal nya standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjar
efter den 1 januari 2016 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas
ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter under innevarande eller framtida rapportperioder.
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga
versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014 och ersätter delar av IAS 39. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men
förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella tillgångar;
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett
instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första
redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen om klassificering kommer
då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av förväntade kreditförluster som
ersätter nedskrivningsmodellen för inträffade kreditförluster enligt IAS 39. Standarden är tillämplig för räkenskapsår
som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. Koncernen utvärderar effekterna av standarden och dess påverkan på
koncernens finansiella ställning och har beslutat att inte implementera standarden förrän den 1 januari 2018.
IFRS 15, ’Intäkter från avtal med kunder’ behandlar intäktsredovisning och etablerar principer för redovisning av
användbar information till användare av finansiella rapporter, såsom intäktsslag, belopp samt tidpunkt och
osäkerheter avseende intäktsredovisning och kassaflöden från avtal med kunder. Intäkter redovisas när en kund
erhåller kontroll över tjänsten och därmed kan styra användningen och erhålla nytta från tjänsten. IFRS 15 ersätter
IFRS 18 ”Intäkter” och IAS 11 ”Entreprenadavtal” och relaterade IFRIC-tolkningar. IFRS 15 gäller för räkenskapsår som
påbörjas 1 januari 2018 eller senare, tidigare tillämpning är tillåten. Standarden är antagen av EU. Koncernen
utvärderar effekten av IFRS 15.
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Noter till koncernens delårsrapport i sammandrag - fortsättning
2. REDOVISNINGSPRINCIPER - FORTSÄTTNING
2.1 Grund för upprättande (fortsättning)
Standarder, tolkningar och ändringar av publicerade standarder som ännu inte har trätt i kraft (forts.)
Enligt IFRS 16, ”Leasing”, är, eller innehåller ett kontrakt en lease om kontraktet överför nyttjanderätten av en tillgång
under en tidsperiod i utbyte mot betalning. Enligt IFRS 16 ska en leasetagare redovisa en skuld avseende framtida
leasebetalningar samt redovisa rätten att nyttja som en tillgång. Det finns ett frivilligt undantag för korttids-lease
samt lease av tillgångar av lågt värde. IFRS 16 träder ikraft den 1 januari 2019. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt
att IFRS 15 tillämpas. Standarden är ännu inte antagen av EU. Koncernen utvärderar effekten av IFRS 16.

3. INTÄKTER
Koncernens intäkter för första kvartalet fördelar sig vidare enligt följande:
Koncern

Sökintäkter
Betalda intäkter
Summa intäkter

jan-mar

jan-mar

2017

2016

jan-dec
2016

€ '000

€ '000

€ '000

10 937
3 690
14 627

5 488
1 971
7 459

29 423
10 626
40 049

4. ÖVRIGA INTÄKTER
Övriga intäkter 0,60 miljoner EUR (0) avser kompensation för intäktsbortfall hänförligt till PPC-trafik.

5. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen förvärvade ett antal webbsidor, domäner och spelardatabaser. Förvärvade immateriella tillgångar under
kvartalet uppgick till 52,29 miljoner EUR (10,35), den del som allokerats till spelardatabaser skrivs av på tre år.

6. UPPLÅNING
Upplåningen utgörs av ett treårigt obligationslån uppgående till 50 miljoner EUR och med förfall i september 2019.
Som säkerhet för obligationslånet har aktierna i moderbolaget pantsatts samt aktierna i dess väsentliga
rörelsedrivande dotterföretag och eventuella övriga väsentliga dotterföretag som kan ägas direkt eller indirekt, från
en tidpunkt till en annan, av moderbolaget. Obligationslånet löper med en rörlig kupongränta om Euribor 3m + 6,75
procent. Euribor 3m har en lägstanivå om 0 procent; vidare omfattar obligationerna en option om förtida inlösen med
inlösenkursen satt i enlighet med en mekanism såsom detta anges i prospektet.
Obligationslånet utfärdades den 16 september 2016 och noterades därefter på Nasdaq Stockholm den 2 november
2016 till ett nominellt värde på 100 EUR. Verkligt värde för obligationslånet, som per rapportdatumet uppgick till
51,38 miljoner EUR, fastställdes genom referens till teckningskursen (nominellt värde). Följaktligen har verkligt värde
för obligationen tidigare klassificerats inom verkligt värdehierarkin i IFRS 13 som nivå 2, överförts till nivå 1 per den
31 december 2016.
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Noter till koncernens delårsrapport i sammandrag - fortsättning
7. LEVERANTÖRSSKULDER
Per den 31 mars 2017 ingår 16,83 miljoner EUR (6,41) hänförligt till tilläggsköpeskillingar i posten kortfristiga
leverantörsskulder. Övriga långfristiga skulder avser i sin helhet villkorade tilläggsköpeskillingar.
Skulder avseende villkorade tilläggsköpeskillingar som utgör del av köpeskillingen avseende koncernens rörelseförvärv
redovisas till verkligt värde via rapporten över resultatet. Verkligt värde på skulder avseende villkorade
tilläggsköpeskillingar ingår i nivå 3 i verkligt värdehierarkin och uppskattas per förvärvsdagen genom att beräkna
nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden, baserat på en diskonteringsränta på 6,75 procent, bolagets räntesats
på obligationslånet. Framtida förväntade kassaflöden är beräknade baserat på förvärvsavtalen, affärsmodellen och
det makroekonomiska läget.
Förväntningarna på kommande utgående kassaflöden görs av styrelseledamöterna för varje förvärv av tillgångar på
grundval av deras kunskaper om industrin och hur den ekonomiska miljön sannolikt kommer att påverka den. Totalt
uppgår villkorliga tilläggsköpeskillingar till 43,61 miljoner EUR (12,76), varav 13,30 miljoner EUR (6,41) förfaller
betalning inom ett år. Det maximala belopp avseende villkorade tilläggsköpeskillingar som kan komma att betalas om
samtliga resultatmål uppnås uppgår till 61,34 miljoner EUR.

8. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Det finns ingen enskild enhet eller bolag som med majoritet kontrollerar koncernen. Företag som ingår i koncernen,
tillsammans med dess aktieägare, betraktas som närstående av styrelsen.
Följande transaktioner genomfördes med närstående:
Transaktioner med närstående

Inköp av tjänster:
Företag under gemensamt bestämmande inflytande*

jan-mar

jan-mar

jan-dec

2017

2016

2016

€ '000

€ '000

€ '000

680

239

1 369

* Köp av tjänster från företag med ett betydande inflytande omfattar rådgivnings- och resultatarvoden till Optimizer Invest Limited. Dessa
avgifter, hänförliga till förvärv, återspeglar det belopp som har betalats under de olika perioderna, och inte maxbeloppet som skulle kunna
vara aktuellt att betala i termer av avtalsmässiga överenskommelser som är beroende av uppnåendet av vissa resultatmål.
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Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
Moderbolaget
jan-mar

jan-mar

jan-dec

2017

2016

2016

€ '000

€ '000

€ '000

Utdelningsintäkter

4 746

Personalkostnader
Kostnader hänförliga till börsintroduktion

-

-

(56)

(23)

(147)
(922)

(7)

(18)

Övriga rörelsekostnader

(52)

(4)

(127)

Summa rörelsekostnader

(115)

(45)

(1 196)

Rörelseresultat

4 631

(45)

(1 196)

Finansiella kostnader

(850)

-

(1 015)

värderad till verkligt värde via resultatet

(875)

-

(500)

Övriga finansiella kostnader

(128)

-

-

-

658

539

2 778

613

(2 172)

Nettoförluster från finansiell skuld

Övriga finansiella intäkter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Summa totalresultat för perioden
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-

1 512

613

(2 172)
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Moderbolagets balansräkning och rapport över övrigt totalresultat i sammandrag
Moderbolaget
31 mar

31 mar

2017

2016

31 dec
2016

€ '000

€ '000

€ '000

297

102

214

74 712

7 502

44 007

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel

7 044

20 066

31 648

Summa omsättningstillgångar

81 756

27 568

75 655

Summa tillgångar

82 053

27 670

75 870

78

77

77

29 797

26 271

26 271

619

110

457

(84)
30 410

1 189

(1 596)

27 647

25 210

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver
Balanserade vinstmedel (inkl. periodens resultat)
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning

51 375

-

50 500

Summa långfristiga skulder

51 375

-

50 500

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder

268

23

160

Summa skulder

51 643

23

50 660

Summa eget kapital och skulder

82 053

27 670

75 870
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Definitioner
RÖRELSERESULTAT

Intäkter minus operativa kostnader. Detta är ett mått på gruppens resultat före
räntor och skatter som används av investerare, analytiker och
företagsledningen för utvärdering av bolagets verksamhet.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat dividerat med intäkterna. Det är ett lönsamhetsmått som
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av
bolagets lönsamhet.

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

Årets rörelseresultat justerat för engångskostnader hänförliga till
börsnoteringen. Ett resultat för att bedöma verksamhetens resultat justerat för
vissa kostnader av engångskaraktär. Detta används av investerare, analytiker
och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet.

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL

Justerat rörelseresultat dividerat med intäkterna. Detta nyckeltal är justerat för
kostnader av engångskaraktär och används av investerare, analytiker och
ledning för att bedöma bolagets operationella verksamhet.

EBITDA

Rörelseresultat där avskrivningar inte ingår. Ett resultat för att bedöma
verksamhetens operativa resultat. Detta används av investerare, analytiker och
bolagets ledning för utvärdering av bolagets operativa lönsamhet.

EBITDA MARGINAL

EBITDA, rörelseresultat som inte inkluderar avskrivningar, dividerat med
intäkterna. Analytiker och ledning använder detta nyckeltal för att kunna
bedöma bolagets operativa resultat.

JUSTERAD EBITDA

EBITDA, justerad för kostnader relaterade till engångskostnader som listbyte,
kostnader för obligationsemission. Analytiker och ledning använder detta
nyckeltal för att kunna bedöma bolagets operativa resultat.

JUSTERAD EBITDA MARGINAL

Justerat EBITDA dividerat med intäkterna. Detta nyckeltal är justerat för
kostnader av engångskaraktär och används av investerare, analytiker och
ledning för att bedöma bolagets operationella verksamhet.

RESULTAT PER AKTIE FÖRE
UTSPÄDNING

Periodens resultat i relation till det genomsnittliga antalet emitterade aktier
under perioden (innan utspädning för optioner och warranter).

RESULTAT PER AKTIE EFTER
UTSPÄDNING

Periodens resultat i relation till det genomsnittliga antalet emitterade aktier
samt optioner och warranter under perioden (innan utspädning för optioner
och warranter).

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Periodens resultat (rullande 12 månader). Detta nyckeltal används av
investerare och analytiker för att bedöma företagets förmåga att generera
värde till aktieägarna.

GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL

Eget kapital per den 1 april 2016 plus eget kapital för varje månad, delat med
13.

SOLIDITET

Eget kapital vid periodens utgång i relation till balansomslutningen vid
periodens utgång. Detta nyckeltal används av investerare och analytiker för att
bedöma företagets förmåga att generera värde till aktieägarna.

KASSALIKVIDITET

Beräknas som summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga
skulder vid periodens slut, justerade för poster som är ej är kassapåverkande.
Det är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för
utvärdering av bolagets finansiella ställning och betalningsförmåga på kort sikt.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar
och likvida medel. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och
bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och
betalningsförmåga på kort sikt.
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RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD /
EBITDA (MULTIPEL)

Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA (rullande tolv månader). Det
är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för
utvärdering av bolagets finansiella ställning och möjlighet att dela ut pengar till
aktieägare.

SKULDSÄTTNINGSGRAD
(MULTIPEL)

Långfristiga skulder dividerat med eget kapital. Det är ett mått som används av
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets
finansiella ställning och möjlighet att dela ut pengar till aktieägare.

NDC

New Depositing Customers, nya kunder som lägger en deposition på
klienternas webbplatser.

SÖKINTÄKTER

Omsättning från det SEO-relaterade tjänsteerbjudandet.

BETALDA INTÄKTER

Betalning för medieplats genom användning av mediekanaler av typen pay-perclick (”PPC”).

KONCERN / CATENA MEDIA

Moderbolag och dotterbolag.

BOLAGET / MODERBOLAGET

Catena Media p.l.c, ett bolag registrerat i enlighet med maltesisk lag med
organisationsnummer C 70858.

CATENA MEDIA UK LIMITED
(TIDIGARE MED NAMNET RCM)

Catena Media UK Limited, ett bolag införlivat i Storbritannien enligt engelsk och
walesisk lag, med organisationsnummer 07381409.

PPC ’PAY PER CLICK’

”Betala per klick”, är en metod för webbreklam som bygger på att man köper
sökord för sin webbplats hos sökmotorer (t.ex. Google), när användaren söker
på ett visst sökord visas annonsköparens annons i anslutning till sökresultaten.

SEO ’SEARCH ENGINE
OPTIMISATION’

Sökmotoroptimering innebär att man på olika sätt anpassar sin webbsida med
innehåll, samt gör sin webbsida marknadsförd så att sökmotorerna favoriserar
webbplatsen och ger den en bättre placering i sökresultaten.
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