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Mostphotos	  -‐	  Vad	  har	  hänt	  
Mostphotos	  genomförde	  en	  andra	  nyemission	  med	  hjälp	  av	  AIS	  sommaren	  2008.	  	  
Emissionen	  blev	  inte	  fulltecknad.	  Förklaringen	  var	  en	  börs	  i	  fritt	  fall	  och	  de	  rådande	  
ekonomiska	  klimatet	  vilket	  gjorde	  att	  investerare	  blev	  mindre	  riskbenägna.	  
	  
Emissionen	  gav	  850	  000	  kronor,	  en	  för	  låg	  summa	  som	  gjorde	  att	  vi	  inte	  kunde	  
fullfölja	  våra	  planer	  och	  vi	  tvingades	  dra	  ner	  verksamheten	  på	  sparlåga.	  
	  
Samtidigt	  började	  jag	  ett	  intensivt	  sökande	  efter	  nya	  vägar	  för	  att	  tillföra	  bolaget	  
kapital.	  Jag	  övertygade	  även	  våra	  utvecklare	  att	  fortsätta	  hjälpa	  oss	  lite	  i	  utbyte	  mot	  
aktier,	  för	  att	  hålla	  sidan	  och	  utvecklingen	  vid	  liv.	  	  	  
	  
Efter	  ca	  1:års	  arbete	  har	  vi	  nu	  lyckats	  få	  tre	  privatinvesterare	  att	  investera	  i	  
Mostphotos.	  Investeringen	  är	  en	  trestegsraket	  där	  slutsumman	  landar	  på	  6	  250	  000.	  
En	  första	  emission	  är	  genomförd	  och	  steg	  två	  och	  tre	  kommer	  att	  genomföras	  då	  
bolaget	  uppnått	  vissa	  mål.	  De	  nya	  investerarna	  är	  skarpa	  affärsmän,	  it-‐orienterade	  
med	  breda	  erfarenheter.	  De	  är	  beredda	  att	  förutom	  kapital	  även	  avsätta	  tid	  och	  
arbete	  för	  bolaget.	  
De	  nya	  investerarna	  kommer	  att	  ge	  bolaget	  uppbackning	  på	  rätt	  sätt,	  finansiellt	  och	  
kunskapsmässigt	  vilket	  vi	  ser	  som	  ovärderlig	  resurs.	  Tills	  vidare	  önskar	  de	  inte	  göra	  sin	  
medverkan	  publik.	  
	  
	  
Nuläget	  
För	  att	  verkligen	  bli	  störst	  i	  världen	  och	  leva	  upp	  till	  vårt	  namn	  måste	  vi	  återgå	  till	  den	  
strategi	  och	  dröm	  som	  jag	  hade	  från	  allra	  första	  början.	  	  
Grundidén	  var	  att	  skapa	  en	  riktigt	  bra	  tjänst	  att	  den	  sprider	  sig	  självt.	  Likt	  Youtube,	  
Digg,	  Facebook,	  Twitter	  mm.	  	  
Denna	  plan	  står	  även	  	  de	  nya	  investerarna	  bakom.	  Från	  maj	  till	  september	  månad	  i	  år	  
har	  vi	  arbetat	  med	  konverteringen	  av	  den	  gamla	  siten	  till	  en	  ny	  plattformen	  för	  att	  
förbereda	  lanseringen	  av	  Mostphotos	  3.0.	  	  Under	  utvecklingens	  gång	  lyftes	  många	  
gamla	  funktioner	  över	  och	  samtliga	  fick	  de	  sig	  en	  ordentlig	  genomgång	  och	  
optimerades	  både	  visuellt	  och	  tekniskt.	  Många	  nya	  funktioner	  och	  små	  finesser	  har	  
också	  lagts	  till.	  	  
	  
Hela	  sidan	  har	  även	  fått	  en	  helt	  ny	  och	  uppdaterad	  design	  som	  är	  både	  mer	  praktisk	  
samt	  mer	  behaglig	  att	  titta	  på.	  Vi	  har	  lärt	  oss	  mycket	  från	  våra	  användares	  beteende	  
och	  deras	  feedbacks	  har	  vi	  användet	  för	  att	  göra	  sidan	  med	  logisk	  och	  lättanvänd.	  
	  
En	  av	  de	  största	  förbättringarna	  är	  i	  arbetsflödet	  när	  man	  publicerar	  nya	  bilder.	  Denna	  
process	  har	  både	  förenklat	  uppladdningen	  av	  enskilda	  bilder	  men	  huvudsakligen	  gjort	  
de	  lättare	  för	  medlemmar	  med	  tusentals	  bilder	  att	  publicera	  samtliga	  med	  bara	  några	  
klick.	  
	  
Den	  nya	  plattformen	  är	  nu	  byggt	  på	  ett	  välkänt	  utvecklingsmönster	  med	  
väldokumenterade	  funktioner.	  	  



Systemet	  underlättar	  för	  nya	  utvecklare	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  projektet	  samt	  främjar	  till	  	  
reducerad	  utvecklingstid	  för	  vårt	  nuvarande	  team.	  
Mostphotos	  3.0	  klarar	  av	  betydligt	  större	  besöksvolymer	  och	  kan	  lätt	  optimeras	  och	  
spridas	  ut	  över	  fler	  servrar	  och	  tjänster	  (t.ex	  amazon	  s3)	  när	  vi	  når	  gränsen	  för	  vår	  
nuvarande	  hårdvara.	  Detta	  är	  något	  som	  tidigare	  inte	  var	  möjligt.	  
Vi	  har	  även	  uppdaterat	  våra	  servrar	  med	  bättre	  hårdvara	  samt	  köpt	  en	  ny	  
lagringsserver	  som	  kommer	  räcka	  till	  för	  att	  hosta	  upp	  emot	  4	  miljoner	  bilder.	  	  
	  
	  
Vad	  har	  vi	  för	  framtida	  planer	  
Den	  närmsta	  framtiden	  kommer	  spenderas	  mestadels	  till	  utveckling	  och	  
internationalisering	  av	  siten.	  Milstolparna	  innefattas	  bl.a.	  av	  förbättring	  av	  
sökrankningen,	  Communityn,	  språk,	  valuta	  hantering	  vid	  köp	  och	  prestanda	  mm.	  
	  
	  
Rekonstruering	  av	  styrelse	  
De	  nya	  investerarna	  har	  stora	  och	  långsiktiga	  planer	  för	  vår	  verksamhet.	  De	  vill	  även	  
ta	  en	  aktiv	  del	  i	  styrelsearbetet.	  Investerarna	  har	  som	  sagt	  ambitionen	  att	  förutom	  
kapital	  även	  kliva	  in	  och	  arbeta	  med	  Mostphotos.	  Detta	  ser	  jag	  och	  min	  ordförande	  
Tomas	  Salzmann	  som	  ett	  privilegium	  då	  vi	  har	  med	  riktigt	  kompetenta	  och	  erfarna	  
personer	  att	  göra.	  Därför	  kommer	  styrelsen	  att	  ombildas,	  och	  få	  en	  ny	  
sammansättning.	  	  
Styrelsen	  har	  därför	  beslutat	  att	  kalla	  till	  en	  extra	  bolagsstämma	  den	  6:e	  november.	  
	  
	  
Arian	  Bahrami	  
VD	  och	  grundare	  


