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Definitioner
”GoldBlue” eller ”Bolaget” avser i detta Memorandum 

(”Memorandum”) GoldBlue AB (publ), org nr 559078–0465,

(tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB).

”Koncernen” avser Bolaget och dess dotterbolag.

”Erbjudandet” avser erbjudandet om teckning av totalt

4 100 000 units (”Unit”) bestående av vardera en (1) aktie

samt en (1) teckningsoption i Bolaget.

”Goldblue Ltd” avser före detta koncernmoderbolaget, då

Goldblue Plc.

”Effnetplattformen” avser Effnetplattformen AB (publ), org

nr 556981-7660. GoldBlue AB (publ) var tidigare ett helägt

dotterbolag till Effnetplattformen.

”Emissionsbeloppet” avser det belopp som Bolaget 

tillförs vid full teckning av Erbjudandet, det vill säga cirka

24 MSEK. 

”Teckningsoptionen” avser den teckningsoption vilken med-

följer som en del av Unit.

”G&W” avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapi-

talförvaltning AB, org nr 556549–4613. 

”Rådgivare” avser G&W.

”Advokatfirman DLA” eller ”DLA Piper” avser Advokatfirma

DLA Piper Sweden KB org. Nr 916629–6658

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112–

8074.

”Aktieinvest” eller ”Emissionsinstitutet” avser Aktieinvest FK

AB, org. nr 556072–2596. 

”SEK” avser svenska kronor och ”EUR” avser euro. Med ”M”

avses miljoner. 
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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Upprättande och registrering av Memorandum
Detta Memorandum har upprättats med anledning av Erbjudandet att teckna
Units i GoldBlue AB (publ) inför upptagande till handel av aktierna på Nasdaq
First North. Erbjudandet omfattar 4 100 000 Units som erbjuds till allmänhe-
ten och institutionella investerare i Sverige till teckningskursen 5,85 SEK per
aktie. Emissionsbeloppet uppgår till högst 23 985 000 SEK före emissions-
kostnader.

Detta Memorandum utgör ej ett prospekt då Erbjudandet är undantaget
prospektskyldighet eftersom det belopp som inhämtas i Erbjudandet understi-
ger 2,5 MEUR. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmel-
serna i lagen (1991:1980) om handel med finansiella instrument,
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt direktivet”)
och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har där-
för inte heller granskats, godkänts eller registrerat hos Finansinspektionen i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med fi-
nansiella instrument.

Uttalanden om framtiden
Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeg-
lar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell ut-
veckling. Sådana framåtriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten
Bakgrund & Sammanfattning, Riskfaktorer samt Strategier & Mål. Orden
”avser”, ”förväntas”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar”
och liknande utryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även
om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade utta-
landen är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer
att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar
och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta
del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke
att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från
Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera
eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Marknadsinformation
Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive histo-
riska marknadsdata och bransch-prognoser. Bolaget har hämtat denna infor-
mation från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer.
Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats
från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att infor-
mationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informatio-
nen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur förbundna med stor
osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att in-
frias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan
känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offent-
liggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som
skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Ut-
över information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedöm-
ningar och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa har inte
verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje
part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för
datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att er-
hålla eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas lä-
saren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad
med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.

Spridning av Memorandumet
Erbjudandet enligt detta Memorandum riktar sig inte, direkt eller indirekt, till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, regist-
rerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet, an-
mälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte
distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt detta
Memorandum förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än så-
dana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i så-

dant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan
komma att anses vara ogiltig. Varken eventuella interimsaktier, eller de nya
aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Se-
curities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land,
och Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan,
Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något
annat land, där distribution av detta Memorandum eller offentliggörande av
Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare
memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av
svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan
komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indi-
rekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åt-
gärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan. Bolaget tar
inget ansvar för eventuella överträdelser av ovan angivna restriktioner. Detta
Memorandum och Erbjudandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida;
www.GoldBlue.eu, och G&W:s hemsida; www.gwkapital.se. Styrelsen i
GoldBlue är ensamt ansvarig för informationen i detta Memorandum. Informa-
tion om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor”. För Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Me-
morandumet, Erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden
skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Förutom där detta anges explicit
har ingen information i Memorandumet översiktligt granskats eller reviderats
av Bolagets revisorer.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av Er-
bjudandet och har givit råd till Bolaget vid upprättandet av detta Memoran-
dum. Advokatfirman DLA Piper är legal rådgivare till Bolaget med anledning av
Erbjudandet och har givit råd till Bolaget vid upprättandet av detta Memoran-
dum. Eftersom all information i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver
sig G&W Fondkommission och Advokatfirman DLA Piper från allt ansvar i för-
hållande till investerare i Bolaget, samt i förhållande till alla övriga direkta
och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut och/eller andra be-
slut baserade, helt eller delvis, på information i detta Memorandum. Tvist som
uppkommer med anledning av innehållet i detta Memorandum och därmed
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklu-
sivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Memorandum inklu-
sive till Memorandumets hörande handlingar.

Viktig information om Nasdaq First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska bör-
serna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en regle-
rad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av
de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i
ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett
bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upp-
tagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att re-
glerna efterlevs. Det är Nasdaq Stockholm som ska godkänna en ansökan om
upptagande till handel på First North.

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för GoldBlue AB
(publ) vid kommande listning på Nasdaq First North (förutsatt att kraven för
listning uppfylls). 

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memoran-
dumet har avrundats för att göra informationen lättillgängligt för lä-
saren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner
exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i
tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnitten 
”Finansiell information i sammandrag”, ”Kommentarer till den finan-
siella utvecklingen” samt i de årsredovisningar och delårsrapporter
som införlivats genom hänvsning. 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
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Lock-up

Handel i aktien

Tilldelning
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Utspädning

8 november till och med den 24 november 2017.

4 100 000 nyemitterade units motsvarande ca 24 MSEK före emissions-
kostnader. 

5,85 SEK per unit. Courtage utgår ej.

En (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teck-
ningskursen 7,90 SEK under perioden 1-28 februari 2019.

Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindel-
ser om cirka 15,6 MSEK. Av dessa är cirka 14,3 MSEK garantier och cirka 1,3
MSEK teckningsförbindelser. Utöver detta har teckningsförbindelser tagits in från
nuvarande aktieägare med en utfäst post om cirka 3,6 MSEK avseende tilldel-
ning i emissionen. Dessutom har förhandsteckningar i det publika erbjudandet
gjorts med cirka 2,1 MSEK, däribland från Bolagets styrelseordförande Rune Lö-
derup som inlämnat teckningsförbindelse om 1 MSEK (privat respektive via
bolag). Detta innebär att ca 88 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

1 000 Units (5 850 SEK)

Ca 159 MSEK

Aktieägare motsvarande 51 procent av aktierna före Erbjudandet har förbundit
sig att inte avyttra några aktier inom 3, 6 respektive 12 månader från noterings-
dagen.

GoldBlue planerar att noteras på Nasdaq First North Stockholm. Preliminär första
handelsdag är den 20 december 2017 förutsatt att godkännande erhållits.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskickad avräkningsnota, vilket
beräknas ske omkring den 28 november 2017.

GOLDB

Aktien: SE0009895386
Teckningsoptionen: SE0010547307

För nuvarande aktieägare medför Erbjudandet en utspädning om cirka 13,1 pro-
cent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget (under antagande om fullteck-
nat Erbjudande).
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Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion

till Memorandumet. Varje beslut om att investera i Erbju-

dandet ska baseras på en bedömning av Erbjudandet i

dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende

uppgifter i Memorandumet anförs vid domstol, kan den in-

vesterare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas

nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna

för översättning av Memorandumet innan de rättsliga förfa-

randena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de

personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive över-

sättningar därav, men endast om sammanfattningen är vil-

seledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av

Memorandumet eller om den inte, tillsammans med andra

delar av Memorandumet, ger nyckelinformation för att

hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana

värdepapper.

Bolagsinformation
Bolagets firma är GoldBlue AB (publ). GoldBlue är ett pu-

blikt aktiebolag som är bildat och registrerat enligt svensk

rätt med säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på GoldBlues

verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta

relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter.

Risker som är förknippade med Bolaget och dess värdepap-

per anges i avsnittet ”Riskfaktorer”, där riskerna är om-

nämnda utan inbördes ordning och utan anspråk på att

vara heltäckande. Läsare uppmanas att noga ta del av

detta avsnitt. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl

inte beskrivas. En samlad utvärdering även av övrig infor-

mation i Memorandumet tillsammans med en allmän om-

världsbedömning bör göras inför ett investeringsbeslut. 

Marknad/marknadspotential
GoldBlue-koncernen är aktivt på den asiatiska spelmarkna-

den online. Spel online sker idag på flera olika typer av tek-

nikplattformar såsom datorer, surfplattor och mobiltelefon-

er. Spelbeteendet hos kunder skiljer sig åt online där man

naturligt kan spela oftare och i kortare tidsintervaller jäm-

fört med spel på landbaserade kasinon. Den globala spel-

marknaden online beräknas under 2017 totalt ha brutto-

spelsintäkter på  cirka 450 miljarder SEK och beräknas ut-

göra en ännu större marknad i framtiden1. Asien är sett till

landbaserade spel den största marknaden och för spel on-

line den näst största marknaden i världen. Den totala asia-

tiska spelmarknaden online beräknas under 2017 ha brutto-

spelsintäkter på cirka 127 miljarder SEK2. 

SAMMANFATTNING

INVESTMENT HIGHLIGHTS – GoldBlue

� Koncernen har ett av de bredaste utbuden av onli-

nespel (online-kasino, jackpotspel samt spelauto-

mater) för stationära och mobila enheter i Asien;

världens näst största spelmarknad för internet och

mobilspelande, samtidigt som Koncernen avser att

diversifiera intäktsflödena genom att gå in i ”B2B”

marknaden av spelindustrin samt genom att starta

en affiliate-verksamhet. 

� GoldBlue har under de senaste åren investerat i

Koncernens spelplattform vilket har skapat ett nytt

B2B-affärsområde där Goldblue via dotterbolaget

Emeritus Software kan erbjuda en fullservicelösning

till andra aktörer (främst europeiska spelbolag) som

vill expandera till den asiatiska spelmarknaden on-

line. 

� Asien är förnärvarande den största marknaden för

landbaserade spel samt näst största spelmarkna-

den online. Den totala asiatiska spelmarknaden on-

line hade under 2016 bruttospelsintäkter på cirka

120 miljarder SEK (Källa: H2 Gambling Capital). 

� Kompetent och framgångsrik ledning med bla sty-

relseordförande Rune Löderup; en av grundarna till

Maria Bingo, styrelseledamot Staffan Lindgren; en

av grundarna och delägarna i NYX Gaming Group

samt VD Andre Rodrigues som har mångårig bran-

scherfarenhet från spelmarknaden online. 

� Hög tillväxt i Koncernens nettointäkter sedan lanse-

ringen av det första internet-casinot 2014. Spelsaj-

ten Happistar.com, riktad mot japanskspråkiga

kunder, har vuxit cirka 20 procent per månad sedan

lanseringen (oktober 2016-augusti 2017).

� Goldblue har som målsättning att växa både orga-

niskt och genom förvärv. Bolaget avser att under-

söka möjligheter till förvärv av andra operatörer

inom online-kasino och även inom spelutveckling

för online-kasino.

� Koncernen har integrerat de ledande mobila spel-

produkterna och betalningslösningarna i Asien och

målsättningen är kraftfull tillväxt under 2018, bl a via

expansionsplaner till en ny marknad per år, fortsatta

investeringar i spelplattformen samt genom förvärv.

� Bolaget har märkt av ett stort intresse bland 

europeiska spelaktörer att expandera sin verksam-

het till Asien. Exempelvis förvärvade Catena Media

ett japanskt affiliatebolag i september 2017.

� Bolaget planerar inom kort erbjuda sportsbetting,

virtuell sportsbetting, e-sports samt pokerspel på

samtliga Koncernens spelsajter.

� Totalt har ca 50 MSEK investerats i Bolaget sedan

starten, varav ca 6 MSEK i Koncernens plattform

där Koncernens spelsajter opererar.
1 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
2 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
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Prissättning av Units
Grund för värdering i samband med Erbjudandet har bland

annat varit teoretiska beräkningar och uppskattningar

såsom förväntade framtida intäkter, vinster och kassaflö-

den, tidigare emissionskurser, jämförelser med andra note-

rade bolag med liknande affärsidé som Bolaget samt

analys av de övergripande marknadsförhållandena som

råder i nuläget.

Notering på Nasdaq First North
För att förverkliga GoldBlues affärsplan ser Bolagets sty-

relse en ägarspridning och en påföljande listning som ett

viktigt steg för Bolaget. I direkt anslutning till Erbjudandet

planeras därför en publik notering av Bolagets aktier och

teckningsoptioner på Nasdaq First North, förutsatt godkänd

ansökan. 

Noteringen bedöms komma att förstärka intresset för

Bolaget och möjliggöra tillgång till kapital från svenska och

internationella kapitalmarknader. Vidare kommer listningen

att stärka Bolagets branschprofil och varumärke hos inve-

sterare, branschkollegor och andra intressenter samt stärka

förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbe-

tare och nyckelpersoner i ledningen. First North som mark-

nadsplats för Bolagets aktie är ett naturligt val av

handelsplats med hänsyn till att First North är en del av

Nasdaq vilket ger Bolaget en kvalitetsstämpel gentemot Bo-

lagets huvudmarknader, samarbetspartners, kapitalmark-

nadens aktörer samt Bolagets framtida potentiella

partners.
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Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett

risktagande och en investering i GoldBlue skall ses i detta

perspektiv. Bolaget exponeras för ett stort antal risker och

osäkerhetsfaktorer, vilka kan ha en negativ inverkan på den

fortsatta verksamheten. 

Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det där-

för av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs,

utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara

heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhållan-

den som bedöms kunna få betydelse för Bolagets framtida

utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda

risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en

samlad investeringsbedömning måste även innefatta övrig

information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbe-

dömning.

RISKER FÖRKNIPPADE MED VERKSAMHETEN
Spellicenser
GoldBlues spelverksamhet är reglerad av de spelmyndighe-

ter där Bolaget har sina licenser och tillstånd vilka Koncer-

nen är beroende av. Förutsättningar för befintligt tillstånd

och spellicenser kan komma att ändras och då kan Koncer-

nen i framtiden komma att behöva erhålla nya spellicenser,

tillstånd och/eller certifieringar i andra jurisdiktioner än de

befintliga. Förnyande eller ansökan om ny spellicens kan

både vara tids- och kapitalkrävande för GoldBlue. Kunder

kan i dessa fall komma att vända sig till konkurrenter som

har de nödvändiga spellicenserna, tillstånden och/eller cer-

tifieringar. Dessa risker enskilt eller tillsammans skulle

kunna komma att påverka GoldBlues framtida verksamhet,

finansiella ställning och resultat negativt.

Legal reglering av spelmarknaden online i Asien 
Spelmarknaden online präglas av en mycket varierande grad

av legal reglering där lagar och regler kan förändras med re-

lativt kort varsel. På många nationella marknader i Asien är

marknadsföringsåtgärder och/eller erbjudanden av spel-

tjänster online noggrant reglerade eller förbjudna. Ofta skiljer

sig praxis på marknaden från den formella regleringen. Kon-

cernen löper därmed risk att tvingas avveckla sin verksam-

het gentemot kunder som bor eller befinner sig i länder där

lagstiftning eller tillämpning av gällande lagstiftning ändras.

Den framtida legala utvecklingen för online och mobilspels-

marknaden i Asien är således osäker. En reglering och infö-

rande och/eller förändring av lagstiftning i asiatiska länder

där Koncernens kunder befinner sig skulle kunna komma att

medföra en väsentlig negativ inverkan på GoldBlues framtida

verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrens
Koncernens främsta konkurrenter kan i huvudsak delas in i

två kategorier: nationella spelbolag och internationella spel-

bolag som erbjuder spel- och företagstjänster på spelmark-

naderna Koncernen är aktiv på. Många av dessa

konkurrenter har betydligt större finansiella och operativa

resurser än GoldBlue. I takt med att spelmarknaden online

växer i Asien kommer även antalet aktörer att växa och kon-

kurrensen bli allt hårdare. I denna snabba och utvecklings-

benägna marknad kan det i framtiden därför bli alltmer

kostsamt att värva och bibehålla existerande kunder. Miss-

lyckas Koncernen med att bemöta befintliga och/eller nya

konkurrenter skulle detta kunna komma att påverka

GoldBlues framtida verksamhet, finansiella ställning och re-

sultat negativt.

Teknisk utveckling
Bolagets framgång är beroende av Koncernens produkters

fortsatta popularitet. För att erbjuda kunder konkurrens-

kraftiga produkter är det därför nödvändigt att Koncernen

kontinuerligt och i tid uppdaterar och underhåller nuva-

rande produkter och tjänster samt aktivt uppdaterar

och/eller erbjuder nya produkter och tjänster. Om ny teknik

och/eller högre tekniska standarder börjar erbjudas inom

spelmarknaden kommer betydande resurser behöva avsät-

tas för att ändra, uppgradera och/eller anpassa nuvarande

teknik och system. Om Koncernens produkter således inte

lyckas anpassa sig till teknikskiftningar och innovationer i

rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt, kan det medföra

en väsentlig negativ inverkan på GoldBlues verksamhet, fi-

nansiella ställning och resultat.

Fungerande och säkra betalningslösningar
En förutsättning för Koncernens spelverksamhet är att

kunna ta emot kundbetalningar i enlighet med kunders pre-

ferenser avseende betalningsmetoder. Dessa betalningslös-

ningar kan omfatta metoder som endast används lokalt.

Kunderna ställer även höga krav på att processen för uttag

av pengar är säker och kan tillhandahållas skyndsamt.

Misslyckas Koncernen med att erbjuda slagkraftiga betal-

ningslösningar och uttagsmöjligheter som önskas av existe-

rande och potentiella kunder kan det medföra en negativ

inverkan på GoldBlues verksamhet, finansiella ställning och

resultat.

Konkurrenskraftig plattform
Koncernen är exponerad för vissa risker hänförliga till sin

egenutvecklade teknikplattform, vilken är central för spel-

verksamheten och varumärkenas framtida expansion. Un-

derhåll och utveckling av plattformen har krävt och kommer

i framtiden att kräva betydande investeringar. Det finns risk

att Koncernens spelsajter i framtiden inte kommer att

RISKFAKTORER
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kunna erbjuda sina kunder en lika konkurrenskraftig platt-

form. Detta skulle kunna medföra en negativ inverkan på

GoldBlues verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Driftproblem orsakat av tredje part
Temporära och/eller permanenta avbrott i driften av spel-

sajterna orsakade av oidentifierade tredje parter som orsa-

kar fördröjningar för kunder som försöker göra insättningar,

få utbetalningar eller besöka webbsidorna kan orsaka in-

täktsförluster och skada existerande och potentiella kun-

ders förtroende för hemsidorna. Skulle detta inträffa skulle

det kunna medföra en väsentligt negativ inverkan på

GoldBlues verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner
GoldBlue är beroende av ett antal nyckelpersoner. I tillägg

kommer GoldBlue över de närmaste åren behöva rekrytera

ett antal högt kvalificerade personer för att nå affärsmålen.

Bolagets förmåga att nyanställa och behålla kvalificerad

personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Det

finns risk att förlusten av nyckelpersoner, liksom framtida

misslyckanden att rekrytera personal, kan medföra negativ

påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella

ställning.

I denna riskfaktor kan även ingå det beroende av nyckel-

personer som gäller Koncernens underleverantörer.

Affiliates 
En betydande andel av japanskspråkiga kunder genereras via

så kallade ”affiliates”, till vilka Koncernen generellt betalar en

viss procent av intäkterna relaterade till sådana kunder. Det

finns risk att affiliates och/eller andra samarbetspartners

agerar bedrägligt, på ett sätt som strider mot gällande lokal

rätt eller mot GoldBlues värderingar och avtalsvillkor. Detta

skulle kunna medföra negativa konsekvenser för Koncernen i

form av minskat förtroende eller ett skadat anseende vilket i

sin tur skulle kunna påverka GoldBlues verksamhet, finansi-

ella ställning och resultat negativt.

Varumärken
GoldBlues framgång är delvis beroende av att Koncernen

fortsätter att ha starka varumärken. GoldBlue löper således

en risk att kundbasen minskar om man inte lyckas upprätt-

hålla eller förstärka varumärkena. Detta skulle kunna med-

föra en negativ inverkan på GoldBlues verksamhet, resultat

och finansiella ställning. 

Immateriella tillgångar
Koncernen har hittills inte sökt patent kopplat till den egna

plattformen där verksamheten bedrivs. Det finns därför en

risk att konkurrenter eller andra parter försöker utnyttja

eller göra intrång i Koncernens immateriella tillgångar.

Detta skulle kunna påverka Bolaget verksamhet, resultat

och finansiella ställning negativt.

Penningtvätt och bedrägerier 
GoldBlue är utsatt för risker kopplat till penningtvätt och be-

drägerier då Koncernen i sin verksamhet regelbundet han-

terar finansiella deponeringar och utbetalningar. Koncernen

skulle kunna bli föremål för dryga böter och skadestånds-

anspråk, samt skulle även kunna få licenser indragna, vid

det fall Koncernen inte upptäcker kundbedrägerier eller ef-

terlever lagar och regler om penningtvätt.

Kreditrisker
Bolaget är exponerat mot kreditrisker då Koncernens bank-

och betalningslösningar koncentreras till ett begränsat

antal banker och betaltjänsteleverantörer. Dessa risker en-

skilt eller tillsammans skulle kunna komma att påverka

GoldBlues framtida verksamhet, finansiella ställning och re-

sultat negativt. 

Valutarisker
Valutarisk avser risken för att fluktuerande valutakurser får

negativ effekt på Bolagets konsoliderade resultaträkning, ba-

lansräkning och kassaflöde. Bolaget rapporterar i EUR men

intäkter erhålls främst, utöver EUR, i USD, JPY och CNY. Kon-

cernens kostnader uppkommer till största del i EUR. Bolaget

löper därmed en löpande risk att eventuella kursrörelser

medför en negativ inverkan på GoldBlues framtida resultat.

Skatterisker
GoldBlue driver en internationell verksamhet med bolag bil-

dade och verksamma i ett antal olika jurisdiktioner och

med kunder bosatta i ett flertal olika länder. Koncernen om-

fattas av komplex skattelagstiftning i de jurisdiktioner där

dotterbolagen bedriver verksamhet. Koncernens olika verk-

samhetsaktiviteter kan därför komma att ge upphov till po-

tentiell skattskyldighet i olika jurisdiktioner. Detta skulle

kunna medföra en negativ inverkan på GoldBlues verksam-

het, resultat och finansiella ställning. 

Ägare med betydande inflytande
Bolaget har ett antal större aktieägare vilka under Bolagets

livstid haft stort inflytande över Bolaget. Dessa kan komma

att påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som

beslutas på bolagstämman, inklusive hur Bolagets eventu-

ella vinster ska disponeras och hur styrelsen ska vara sam-

mansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva

inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseleda-
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möter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägares in-

tressen inte är identiska med övriga aktieägares vad avser

exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägar-

koncentrationer kan även påverka förutsättningarna för

ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra fö-

retagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bo-

lagets verksamhet och finansiella ställning samt

aktiekursens utveckling.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Bolaget har de senaste åren drivits med förlust och saknar

fortfarande tillräckliga kostnadstäckande intäkter. Det finns

risk att det tar längre tid än förväntat innan Koncernen når

de intäktsnivåer, den intjäningsförmåga och de kassaflöden

som Bolaget har som mål. Det finns risk att Koncernen inte

kommer att lyckas generera substantiella och återkom-

mande intäkter varför det också finns risk att Bolaget inte

kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. Ett misslyck-

ande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan på-

verka Bolagets marknadsvärde negativt. Historiskt har

Bolaget varit ägarfinansierat.

Finansieringsrisk
Det finns risk att Bolaget genom verksamheten inte kom-

mer att generera tillräckliga medel för att finansiera den

fortsatta verksamheten på egen hand och det finns därmed

risk för att Bolaget hamnar i finansiellt trångmål. Det finns

därför risk att GoldBlue även i framtiden kan komma att

tvingas söka nytt externt kapital. Framtida kapitalanskaff-

ningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bola-

get för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella

kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte

kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att

sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieä-

gare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla

ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bo-

laget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamhe-

ter.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS 
VÄRDEPAPPER
Handel i GoldBlue-aktien
Bolaget planerar att ansöka om notering av Bolagets aktie

och teckningsoption vid Nasdaq First North Stockholm sna-

rast möjligt efter Erbjudandets genomförande. Risk finns

att en aktiv likviditet i Bolagets aktie inte uppkommer eller

kommer att bli bestående efter att Bolagets aktie noterats.

Därmed riskeras att investerare inte kan omsätta sina ak-

tier utan att det får en negativ påverkan på marknadspriset. 

Försäljning av aktier från befintliga ägare kan leda till
ett lägre aktiepris
Marknadspriset på Bolagets aktier kan sjunka om det sker

en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om ak-

tierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattnings-

havare eller stora aktieägare, eller om ett större antal aktier

säljs på annat sätt. Huvudaktieägare, styrelseledamöter

och ledning har accepterat att under tolv månader från list-

ning inte sälja sina aktier eller ingå transaktioner med lik-

nande effekt. Efter den aktuella lock-up periodens utgång

kommer de aktieägare som varit föremål för lock-up vara

fria att sälja sina aktier i Bolaget. Varje avyttring av bety-

dande mängder aktier i Bolaget på den offentliga markna-

den av huvudägare, styrelse eller ledning, eller intrycket av

att en sådan försäljning kan komma att ske, kan orsaka att

marknadspriset på aktierna i Bolaget sjunker.

Korrekt värdering och teckningskurs
Det har innan Erbjudandet inte funnits någon offentlig

marknad för Bolagets aktier. Därmed grundar sig värde-

ringen av Bolaget på teoretiska beräkningar, uppskattningar

såsom förväntade framtida intäkter, vinster och kassaflö-

den, tidigare nyemissioner, jämförelser med andra noterade

bolag inom spelsektorn samt en analys av de övergripande

marknadsförhållandena som råder i nuläget. Värderingen

har fastställts av Bolagets styrelse och huvudägare i sam-

råd med Rådgivaren. Det finns risk för att värderingen och

teckningskurs inte återspeglas i det pris som investerare på

marknaden kommer att vara villiga att köpa och sälja aktier

för efter det att Erbjudandet genomförts. Det finns således

risk att investerare inte kommer kunna sälja sina aktier till

eller över priset på aktierna i Erbjudandet.
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Volatilitet
Aktiepriset kommer att påverkas av förändringar i progno-

stiserade resultat, förändringar i förväntade intäkter, för-

ändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i

regelverket samt andra faktorer. Vidare kan den generella

volatiliteten i aktiemarknaden sätta press på aktiepriset

oavsett om det finns något skäl till det baserat på Bolagets

verksamhet eller resultatutveckling. Aktiepriset kan också

påverkas negativt av ett för stort utbud av respektive för

liten efterfrågan på aktierna.

Ej säkerställda garantier och teckningsförbindelser 
Erbjudandet garanteras till cirka 88 procent av en grupp ut-

omstående aktörer som ställt garantier och teckningsförbin-

delser till en större del av emissionslikviden. Garanterna

har var och en förbundit sig att teckna aktier för ett visst be-

lopp i det fall emissionen inte fulltecknas av befintliga ak-

tieägare och allmänheten. Beloppet som är garanterat via

garantier och teckningsförbindelser är inte säkerställt

genom deposition av likvida medel, panter eller andra sä-

kerhetsavtal. Således föreligger en risk att en del av det ga-

ranterade beloppet inte tillförs Bolaget om

betalningsförmåga hos någon garant skulle brista i ett läge

där emissionsgarantin behöver påkallas.

Teckningsoptioner
I föreliggande Erbjudande utgörs instrumentet av så kallade

Units, som är ett ”paket” bestående av en aktie och en

teckningsoption. 

En teckningsoption har endast ett värde om det förutbe-

stämda lösenpriset understiger marknadspriset för den un-

derliggande aktien vid teckningstillfället. Detta medför att

risken för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är

större än för exempelvis aktier. Det finns därutöver även

risk att likviditeten i handeln med dessa teckningsoptioner

inte är tillräckligt god för att de skall kunna avyttras till för

innehavaren acceptabla villkor.

Skulle en majoritet eller samtliga teckningsoptioner ut-

nyttjas vid periodens slut kommer en utspädning om 4,4

procent ske, vilket leder till att aktieägare som inte väljer att

lösa in sina optioner riskerar att få minskande ekonomiska

rättigheter samt rösträtt. 

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana ut-

delningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finan-

siella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov,

investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses

om eller när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning,

hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan

vinstutdelning kommer att vara långsiktigt hållbar.

Nasdaq First North Stockholm som vald handelsplats
En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First

North Stockholm är mer riskfylld än en investering i ett

börsnoterat bolag som är noterat på en reglerad marknad.

Under förutsättning att ansökan om listning godkänns kom-

mer GoldBlues aktier och teckningsoptioner att handlas på

Nasdaq First North Stockholm, som är en alternativ mark-

nadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som

ingår i Nasdaq. Bolag på Nasdaq First North Stockholm re-

gleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav

som ställs för handel på en reglerad marknad.



GoldBlue har hittills haft en minst sagt fantastisk resa på

den asiatiska spelmarknaden online! Jag har varit VD i ett

år och är imponerad över hur Bolaget tagit sig an utma-

ningar och svarat upp mot förändringar med strålande en-

tusiasm och energi. För att lyckas i en ständigt utvecklande

värld krävs just tävlingslust, dynamik, ett snabbt agerande

men med bibehållen flexibilitet. Detta är egenskaper vi vär-

dersätter hos såväl anställda som partners.

Räkenskapsåret 2016 visade stark tillväxt. Aktiva spe-

lare ökade med 55 procent, kunddeponeringar ökade med

över 70 procent och spelbets ökade med 262 procent. Den

totala spelomsättningen, GGR samt NGR ökade med 30, 84

respektive 169 procent. Koncernens resultat förbättrades

väsentligt och vi lyckades minska vår förlust från 1,5 miljo-

ner EUR 2015 till en förlust på 0,5 MEUR. 

För den återstående delen av 2017 och framåt är vårt

fokus oförändrat: vi ska erbjuda det bästa och bredaste ut-

budet av spelprodukter på den asiatiska spelmarknaden.

Förutom att fortsätta fokusera på våra kärnprodukter spel-

automater, jackpotspel och livedealing vill vi också utöka

spelsortimentet till virtuell betting, poker, sportbetting samt

e-sport. Detta för att på ett effektivt sett kunna betjäna nya

segment av spelare samtidigt som vi förbättrar våra tjänster

till nuvarande kunder. GoldBlue-koncernen ska positionera

sig som en komplett spelaktör på den asiatiska onlinespels-

marknaden. 

Vår egenutvecklade spelplattform är en mycket viktig del

i vår framtida expansion och kundtillväxt. Den ger oss för-

mågan att på relativt kort tid skapa nya och lokala varumär-

ken och spelsajter vartefter möjligheter i marknaderna

uppstår. Tekniken på våra spelsajter kommer att förbättras

betydligt under kommande månader då vi löpande investe-

rar i vidareutveckling av spelplattformen. Genom ytterligare

utveckling kommer vi effektivt kunna penetrera nya affärs-

segment, integrera nya spel och betalningsleverantörer

med färre operativa resurser för systemunderhåll. Dessa fri-

gjorda resurser ska vi använda till att göra våra tjänster än

mer slagkraftiga. Ett exempel är att vi för tillfället enbart

har intäkter från Koncernens spelsajter, men att vi tack

vare spelplattformen kommer kunna ta oss in på B2B- (Bu-

siness to Business) segmentet av spelindustrin utan någon

ytterligare belastning på vår IT-personal. Vidare har vi under

2017 startat upp ett affiliate-bolag där vi ser stora möjlighe-

ter för stark tillväxt.

Vi ser en alltmer konkurrensutsatt marknad i Asien även

om det fortfarande finns stor potential för tillväxt. Vi fortsät-

ter därför att investera i vår plattform och spelprodukter för

att differentiera oss på bästa sätt, vilket vi i slutändan är

övertygade om kommer att leda till fler kunder.

Vi befinner oss i en bra sits för att framledes fortsätta

etablera oss i våra befintliga marknader men också för att

kostnadseffektivt expandera till ytterligare marknader

under 2018. 

Genom att bredda oss och stärka våra produkter kom-

mer vi kunna minska den operativa risken och generera in-

täkter från ett flertal kanaler utöver våra egna varumärken.

Det är detta som kommer att skapa en livskraftig affärs-

verksamhet och i förlängningen en mycket bra avkastning

för våra aktieägare.

Välkomna att delta i vår utveckling, 

Andre Rodrigues 

VD HAR ORDET
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För att Bolaget genom en emission på ett effektivt sätt kan

bredda aktieägarkretsen och samtidigt få in kapital för Bo-

lagets fortsatta expansion beslutade styrelsen i GoldBlue

AB (publ) den 7 november 2017 om en nyemission av max-

imalt 4 100 000 Units utan företrädesrätt för befintliga ak-

tieägare i enlighet med bemyndigande från extra

bolagsstämma den 29 augusti 2017.

Härmed inbjuds investerare att teckna Units, var och en

bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption i

GoldBlue, i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Nyemissionen omfattar högst 4 100 000 Units, var och

en bestående av en (1) Aktie och en (1) vederlagsfri Teck-

ningsoption. En Unit emitteras till en kurs om 5,85 SEK. Vid

fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 24 MSEK

före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå

till cirka 3 MSEK, varav cirka 1,4 MSEK utgörs av arvode för

garantikonsortiumet. Villkoren för den i Uniten ingående

Teckningsoptionen är att tre (3) teckningsoptioner ger rätt

till nyteckning av en (1) ny Aktie i GoldBlue till teckningskur-

sen 7,90 SEK under perioden 1 till 28 februari 2019.

Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital

med 369 000 SEK från 2 447 625,78 SEK till

2 816 625,78 SEK. De erbjudna aktierna i emissionen mot-

svarar cirka 13,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i

Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat

Erbjudande).  

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från

investerare om cirka 1,3 MSEK och garantier om cirka 14,3

MSEK från ett investerarkonsortium samordnat av G&W

upp till sammanlagt cirka 65 procent (cirka 15,6 MSEK) av

det totala emissionsbeloppet. Utöver detta har teckningsför-

bindelser tagits in från nuvarande aktieägare med en utfäst

post om cirka 3,6 MSEK avseende tilldelning i emissionen.

Dessutom har förhandsteckningar i det publika erbjudandet

gjorts med cirka 2,1 MSEK, däribland från Bolagets styrel-

seordförande Rune Löderup som inlämnat teckningsförbin-

delse om 1 MSEK (privat respektive via bolag). Därmed är

sammanlagt 88 procent av det totala emissionsbeloppet på

förhand säkerställt. Bolaget har dock inte begärt eller erhål-

lit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden. 

Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bola-

gets hemsida (www.goldbue.eu) samt genom pressrelease

omkring den 28 november 2017. Styrelsen förbehåller sig

rätten att senast då även offentliggöra eventuellt fattat be-

slut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.

Lock-up
Aktieägare motsvarande 51 procent av aktierna före Erbju-

dandet har förbundit sig att inte avyttra några aktier inom

3, 6 respektive 12 månader från noteringsdagen.

Styrelsens ansvarsförsäkran
Styrelsen i GoldBlue är ansvarig för innehållet i detta Me-

morandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla

rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgif-

terna i Memorandumet, inklusive de från tredje part såvitt

styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska för-

hållandena och att ingenting är utelämnat som skulle

kunna påverka dess innebörd.

Stockholm i november 2017

GoldBlue AB (publ)

Styrelsen

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS BESTÅENDE AV AKTIER 
OCH TECKNINGSOPTIONER I GOLDBLUE AB (PUBL)
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GoldBlue-koncernen grundades 2013 av tre skandinaver

med lång och framgångsrik erfarenhet från den globala

spelmarknaden. Grundarna upptäckte en växande marknad

i Asien som de med lokala verktyg och rätt kompetens

avsåg att ta tillvara på. Grundarna förutsåg att i takt med

att levnadsstandarden hos befolkningen i Asien ökade

skulle även spelmarknaden online, främst i mobiltelefon,

växa. 

Kunder som talar kinesiska var det första valet i Asien

då denna kundgrupp utgör en stor marknad sett till såväl

omsättning som marknadstillväxt. Bolagets plan har sedan

start varit att expandera verksamheten till andra språkom-

råden i Sydostasien. Under hösten 2016 lanserade Bola-

gets dotterbolag bland annat en hemsida med fokus på

kunder som talar japanska.

Idag äger och opererar Bolaget, via sitt dotterbolag Val-

halla Entertainment, fyra spelsajter med totalt ett snitt om

ca 5 000 betalande kunder i månaden. Fokus ligger på att

successivt öka antalet kunder genom utökad marknadsfö-

ring, investeringar i teknologi och spelsajternas design, er-

bjuda ett bredare register av spel samt erbjuda fler och

enklare metoder för kunder att genomföra insättningar och

uttag. Totalt har ca 50 MSEK investerats i Bolaget sedan

starten, varav ca 6 MSEK i Koncernens IT-plattform där Kon-

cernens spelsajter opererar. Under 2017 har Koncernen bil-

dat två nya dotterbolag: Emeritus Software Ltd (ägs via

dotterbolaget Valhalla Entertainment) samt The Box Marke-

ting Ltd (ägs via dotterbolaget Oxari Malta Ltd). Emeritus

Software Ltd har bildats i syfte att licensiera ut Koncernens

spelplattform till utländska spelbolag som avser att

etablera verksamhet mot den asiatiska spelmarknaden on-

line, så kallad B2B (”Business to Business”). I Koncernen

finns även The Box Marketing Ltd, med syftet att generera

marknadsföringsintäkter från så kallad affiliate-marketing,

det vill säga genom ombud generera spelare till såväl Kon-

cernens egna spelsajter som andra spelbolags spelsajter. 

GoldBlues nuvarande koncernstruktur skapades inför

Bolagets planerade listningsansökan till Nasdaq First

North. Det nybildade bolaget GoldBlue AB (publ) (f d Eff-

netplattformen Ventures 2 AB (”EPV2”) utan tidigare verk-

samhet, förvärvade Goldblue Plc (numera Goldblue Ltd)

genom en apportemission och blev därmed moderbolag i

GoldBlue-koncernen. Aktieägarna i GoldBlue Ltd, vars verk-

samhet inleddes 2013, erhöll därmed 95 procent av akti-

erna i GoldBlue. EPV2 har en aktieägarbas på drygt 4 000

aktieägare. Denna aktieägarbas gav GoldBlue en omedel-

bar aktiespridning och underlättar likviditeten i aktien efter

en notering. 

Kapitalanvändning
Styrelsen gör bedömningen att Koncernens spelsajter nu

nått en nivå som möjliggör en bredare lansering på den

asiatiska spelmarknaden online, inriktat mot kunder som

talar japanska och kinesiska samt även lansering på nya

marknader. Tillsammans med ledningen har styrelsen lagt

upp en plan för marknadsexpansion och identifierat ett ka-

pitalbehov för detta.

Detta innebär bland annat ytterligare personalrekryte-

ringar inom IT, kommunikation och marknadsföring. Bolaget

planerar att under 2018 utöka Koncernens personalstyrka

med 40–50 procent. Bolaget planerar också att investera i

spelsajterna via utveckling och underhåll av spel, app-

utveckling, expansion till nya marknader, integration av nya

spel samt införa enklare betalningsmetoder. Bolaget avser

också att använda en del av emissionslikviden till forsatta

investeringar i spelplattformen inför lanseringen av B2B-

tjänsten. Vidare kommer kapital användas till marknadsfö-

ring och verksamhetsutveckling av affiliate-verksamheten. 

Den totala emissionslikviden från Erbjudandet som pre-

senteras i detta Memorandum uppgår till cirka 24 MSEK,

före emissionskostnader om sammanlagt cirka 3 MSEK,

varav 1,4 MSEK utgör kostnader för garantikonsortiumet.

Kursen i denna emission är satt till 5,85 SEK per Unit, vilket

innebär en värdering Pre-Money om cirka 159 MSEK. Bolaget

emitterar i Erbjudandet upp till 4 100 000 aktier samt 

4 100 000 teckningsoptioner. 

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital

inte är tillräckligt för de planerade satsningarna för vidare ex-

pansion under 2019. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbe-

hovet de närmaste 12 månaderna kommer att uppgå till

cirka 15 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genom-

för Bolaget nu en nyemission vilket tillför Bolaget ca 21

MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Bolaget har, via

skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiteck-

ning om totalt ca 21 MSEK. Teckningsförbindelser och garan-

titeckningarna har inte säkerställts via förhandstransaktion,

bankgaranti eller liknande.  

Planerad användning av emissionslikviden 
Emissionskostnader                                                    3 MSEK

Marknadsföring                                                            5 MSEK 

Personal och operationella kostnader                    4,5 MSEK 

IT och design (inklusive fortsatta 

investeringar i spelplattformen)                                  4 MSEK 

Likviditetsskapande                                                 3,5 MSEK

Övrigt/reserv3                                                               4 MSEK

Totalt:                                                                         24 MSEK

BAKGRUND OCH MOTIV

3 Som del av användning från emissionslikviden, kommer GoldBlue att erlägga motsvarande cirka 
700 000 SEK för att erhålla 100 procent ägande av Bolagets spelplattform som är utvecklad och ägd
av Spade 9 Inc. (läs även s 44).
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Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar teckning av units till ett belopp om to-

talt cirka 24 MSEK vilket motsvarar högst 4 100 000 units till

den fastställda emissionskursen om 5,85 SEK per unit. En

Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri tecknings-

option. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till köp av en (1)

aktie för 7,90 SEK under teckningsperioden 1-28 februari

2019. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer att finnas

tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goldblue.eu.

Unit
Aktierna och teckningsoptionerna som Erbjudandet omfat-

tar gäller GoldBlues aktie, ISIN SE0009895386 samt teck-

ningsoption av serie TO 1, ISIN: SE0010547307. Aktierna

och teckningsoptionerna har upprättats enligt svensk lags-

tiftning och är denominerade i SEK. 

Företrädesrätt till teckning
Aktieägare i GoldBlue äger ej företrädesrätt att teckna nya

units. Dock kan units motsvarande upp till cirka 3,6 MSEK

komma att tilldelas de nuvarande aktieägare som genom

förhandsanmälningar i transaktionen inkommit med bin-

dande anmälningar.

Emissionskurs
Units emitteras till en kurs om 5,85 SEK per unit, det vill

säga fem komma åttiofem SEK per aktie. Teckningsoptio-

nerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

Emissionskursen har fastställts av styrelsen. Minsta teck-

ningspost är 1 000 Units.

Teckningstid
Teckning av nya units skall ske under tiden från och med

den 8 november till och med 24 november 2017. Styrelsen

förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta

beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Teckning av units
Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel, ”An-

mälningssedel för teckning av Unit i GolbBlue” och skickas

till Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningsse-

deln. Anmälningssedel finns att ladda ner från Aktieinvest

FK AB:s hemsida, www.aktieinvest.se/Goldblue eller på bo-

lagets hemsida, www.goldblue.eu samt på G&W Kapitalför-

valtning AB:s hemsida, www.gwkapital.se. Ofullständigt eller

felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan

åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kom-

mer att beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes

kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall

depå är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringsspar-

konto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier.

Observera att anmälan är bindande.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på

www.aktieinvest.se/GoldBlue.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aktieinvest FK tillhanda

senast kl. 15:00 den 24 november 2017. Anmälningssedlar

som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen

i teckningsperioden. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-

ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga till-

lägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln

tryckta texten. Den som anmäler sig för teckning av Units

måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan

förvaltare till vilken leverans av aktier och teckningsoptioner

kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste

öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett vär-

depappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Ak-

tieinvest. Observera att detta kan ta viss tid. 

Observera att den som har en depå eller konto med spe-

cifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis in-

vesteringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF),

måste kontrollera med den bank/förvaltare som hanterar

kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom

ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall

göras i samförstånd med banken/ förvaltaren. 

Anmälningssedel och memorandum finns tillgängliga på

Bolagets hemsida www.GoldBlue.eu, på Aktieinvests hem-

sida www.aktieinvest.se samt på G&W Fondkommissions

hemsida, www.gwkapital.se. 

Anmälningssedel skickas till:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 Stockholm

Tel: 08 - 5065 1795

emittentservice@aktieinvest.se

www.aktieinvest.se

Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Goldblue

får en breddad ägarbas. Tilldelningen kan dessutom helt

eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bola-

get har fastställt en lägsta nivå för enskild tilldelning på

1 000 Units. Vid överteckning beslutar styrelsen i Goldblue

om tilldelning av units vilket innebär att tilldelning kan

komma att ske med färre antal units än anmälan avser

eller helt utebli. Tilldelningen kommer i första hand att ske

så att ett visst antal Units tilldelas per anmälan till dem

som erhåller tilldelning. Tilldelning härutöver sker med viss,

för alla lika, procentuell andel av det överskjutande antal

Units som anmälan avser. Härutöver kan affärspartners och

andra närstående till GoldBlue samt kunder till G&W

komma att särskilt beaktas vid tilldelning. Investerare som i

förväg ingått avtal om teckningsåtagande erhåller inte

någon ersättning för åtagandet men garanteras tilldelning

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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av det antal Units som åtagandet avser (befintliga aktie-

ägare, förutom Bolagets ledning och styrelse, utgör de som

ska erhålla garanterad tilldelning i Erbjudandet). Tilldelning

kan ske till anställda på G&W, dock utan att dessa priorite-

ras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet med Svenska

Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens

föreskrifter. 

Besked om tilldelning 
Som bekräftelse på tilldelning av tecknade Units utsänds

ett besked i form av avräkningsnota om tilldelning, vilket

beräknas ske omkring den 28 november 2017, enligt vilken

det framgår hur många Units som tecknaren tilldelats.

Handel i aktien och teckningsoptionen
Preliminär första handelsdag för aktien på Nasdaq First

North är den 20 december 2017. Handel i Teckningsoptio-

nen av serie TO1 beräknas inledas samma dag.

Betalning 
Tilldelade Units som tecknats ska betalas, enligt instruktion

på avräkningsnotan om tilldelning, tre bankdagar efter ut-

ställande av avräkningsnota. Inget meddelande utgår till

dem som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid

kan komma att överlåtas till annan. Betald likvid som ej ta-

gits i anspråk kommer att återbetalas. Ränta utgår ej på

emissionslikvid som återbetalas eller på eventuellt över-

skjutande belopp. 

Leverans av aktier och teckningsoptioner
När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas ak-

tier och teckningsoptioner ut på angivet VP-konto/depå. Re-

gistrering hos Bolagsverket beräknas ske i mitten på

december 2017. 

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från

och med avstämningsdagen för den utdelning som beslu-

tats närmast efter emissionens registrering. Utbetalning av

utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistre-

rade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
Erbjudandet är inte villkorat av på förhand fastställda om-

ständigheter. För det fall händelser inträffar som enligt sty-

relsens och Rådgivarens bedömning har så betydande

negativ inverkan på Bolaget eller på noteringsprocessen att

det bedöms som olämpligt att genomföra Erbjudandet, har

styrelsen i samråd med Rådgivaren rätt att avbryta Erbju-

dandet. Sådana omständigheter inkluderar men är inte be-

gränsade till att allmänhetens intresse att teckna GoldBlue

skulle vara mycket lågt, att marknadsutsikterna för Bola-

gets verksamhet drastiskt förändras till det sämre eller att

Bolaget skulle upptäcka förhållanden inom verksamheten

som bedöms i väsentlig grad försämra förutsättningarna för

Erbjudandet. Erbjudandet kan avbrytas fram till leverans av

aktier har genomförts, vilket beräknas ske tre till fyra vec-

kor efter sista teckningsdag. Eventuell redan inbetald likvid

återbetalas om Erbjudandet avbryts. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Omkring den 28 november 2017, det vill säga snarast efter

att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentlig-

göra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att

ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bo-

laget hemsida, www.goldblue.eu. 

Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och re-

gleras av svensk rätt. 

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bo-

lagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och

kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB,

Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. 

Aktieägares rättigheter 
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,

företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels

av Bolagets bolagsordning, dels av aktiebolagslagen

(2005:551). 

Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet 
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Au-

stralien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller

något annat land där distributionen eller denna inbjudan

kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller

strider mot regler i sådant land, riktas inte Erbjudandet att

teckna Units till personer eller andra med registrerad

adress i något av dessa länder. 
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Affärsidé
GoldBlues affärsidé är att investera i respektive driva före-

tag via dotterbolag, verksamma inom spelmarknaden on-

line, främst i Asien.

Vision
GoldBlues vision är att via dotterbolag bli en av de ledande

aktörerna inom samtliga segment av den asiatiska spelsek-

torn online.

Verksamheten
GoldBlues kärnverksamhet har sedan starten varit att för-

valta ägandet i det helägda dotterbolaget Valhalla Enterta-

inment vars verksamhet gått ut på att erbjuda spel till

konsumenter via internet, främst på den asiatiska spel-

marknaden. Dotterbolagets verksamhet inriktar sig främst

på olika former av kasinospel såsom livekasino, jackpotspel

och spelautomater online under fyra olika varumärken –

”24k88”, ”Happistar”, ”OCC888” samt ”Ho168”. Via dessa

spelsajter erbjuds i nuläget kinesisk- och japansktalande

spelkunder över tusen olika spel på mobila och stationära

enheter från cirka 20 olika spelleverantörer. Av dessa spel

finns även cirka 520 tillgängliga på mobila enheter. Att Kon-

cernen fokuserar på den mobila spelupplevelsen avspeglas

i fördelningen av den totala spelaktiviteten på spelsajterna

då, enligt egen statistik, över 50 procent av kunders aktivi-

tet under 2017 kommit från spel ifrån mobil. Samtliga spel-

produkter är baserade på en egenutvecklad plattform i

vilken Koncernen fortsätter att investera för att bibehålla

kvalitén på spelsajternas spel, design och säkerhet. Med en

bas inriktad på högkvalitativ spelupplevelse, professionell

kundhantering, snabba utbetalningar till kunder, hög tek-

nisk prestanda, stort utbud av spel, etablering av starka va-

rumärken samt lokal- och internationell kompetens räknar

Bolaget med att spelsajterna fortsätter att växa.

Under 2017 har Koncernen bildat två nya dotterbolag:

Emeritus Software Ltd och The Box Marketing Ltd. Emeritus

Software (ägs via Valhalla Entertainment) har bildats i syfte

att licensiera ut Koncernens spelplattform till utländska

spelbolag som avser att etablera verksamhet mot den asia-

tiska spelmarknaden online, så kallad B2B (”Business to

Business”) verksamhet. Företagskunder, främst europeiska

och asiatiska spelbolag, kommer att få tillgång till Koncer-

nens spelplattform vilken omfattar alla tekniska aspekter av

en spelsajt. I Koncernen finns även The Box Marketing Ltd

(ägs via Oxari Malta Ltd), med syftet att generera marknads-

föringsintäkter från "affiliate-marketing", det vill säga gene-

rera spelare till såväl Koncernens egna spelsajter som till

andra spelbolags spelsajter. Båda dessa bolag förväntas ge

en diversifiering av framtida intäkter för Koncernen. 

Koncernen har sedan starten uppvisat en kraftig tillväxt.

Detta har accentuerats under 2016 och under de första tre

kvartalen 2017. Den totala spelnettoomsättningen bland

spelsajterna (NGR) har ökat med en tillväxt på cirka 80%

(jan-sep 2017 jämfört med jan-sep 2016), från 12,8 MSEK

till 22,7 MSEK. 

Affärsmodell

GoldBlues affärsmodell är att via de helägda dotterbolagen

Valhalla Entertainment och Oxari Malta Ltd driva och för-

valta innehav i online-baserade spelbolag som är aktiva

främst på den asiatiska marknaden. GoldBlue planerar att

växa organiskt och via förvärv. Koncernens intäktsflöden är i

framtiden planerade att genereras från tre typer av nedan

beskrivna tjänster: 

� Intäktsflöden direkt från spelkunder. Kunderna depone-

rar medel på ett konto på någon av Koncernens fyra

spelsajter – ”24k88”, ”Happistar”, ”OCC888” samt

”Ho168” – och använder dessa medel för att spela.

Spelen som kunder erbjuds är för närvarande kasino,

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ordlista:

Total spelomsättning = Summan av totala satsningar gjorda av spelare.

NGR (Net Gaming Revenue) = Totalt omsatt spel minus spelvinster, kostnader 

för jackpot och bonusar. 

GGR (Gross Gaming Revenue) = Total omsatt spel minus spelvinster.

Affiliate = Affiliates är en sorts marknadsföringspartner som värvar kunder till 

spelsajterna. Affiliates erhåller ofta rörlig ersättning per ny betalande kund 

som de anskaffar.
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slotmaskiner, jackpotspel och Keno. Inom kort lanseras

även sportsbetting, virtuell betting, poker och e-sport.

Hittills under Koncernens levnadstid har samtliga intäk-

ter kommit från detta segment. 

� Affiliateintäkter, det vill säga dirigera användartrafik till

andra spelsajter och därmed få en del av intäkterna

som dessa spelare genererar, från andra speloperatörer

via bolaget The Box Marketing Ltd.

� Fullserviceerbjudande för B2B inom onlinespel baserat

på Koncernens egenutvecklade plattform, via dotterbo-

laget Emiritus Software Ltd. Via detta kommer GoldBlue

att kunna erbjuda sina partners en komplett full-

servicelösning för lansering och drift av on-

line-kasinon.  
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Koncernens varumärken
Koncernen har byggt upp en stark och växande kundbas till

spelsajterna tack vare starka varumärken, investeringar i IT,

innovativ design samt fokus på spel i mobilen. Därtill ska-

par den skalbara spelplattformen en kostnadseffektiv ex-

pansion till potentiella nya marknader i Asien. Då

spelsajterna har en design anpassad till den asiatiska

marknaden behövs vid expansion endast översättning av

sajterna samt etablering av lokala betalningslösningar. Bo-

laget bedömer att detta är förenat med relativt ringa kost-

nader. Koncernens plattform innebär även ökade

möjligheter till nära samarbeten med spel- och betalningsle-

verantörer. För närvarande finns cirka 20 olika spelleveran-

törer, bland annat Playtech, MicroGaming, NYX och Play’n

Go, integrerade på de olika hemsidorna. Bolaget avser att

uppdatera samtliga sina spelsajter med integrering av nya

spelprodukter såsom poker, virtuell betting samt sportsbet-

ting. Detta för att nå en bredare massa av spelare och sam-

tidigt behålla existerande kunder. Namnen på tre av

Koncernens spelsajter innehåller siffran ”8” och beror

främst på att detta är ett kinesiskt lyckonummer.

Nedan beskrivs Koncernens varumärken i närmare de-

talj. För förklaring av de spel spelsajterna 24k88, Happistar,

OCC888 och Ho168 erbjuder, se sidan 20. 

�� ”24k88.com” 
24k88.com är Koncernens största varumärke och sajten

marknadsför sig mot kinesiskspråkiga spelare i Asien.

24k88.com erbjuder idag ett av de största spelutbuden för

kinesiskspråkiga på marknaden. Spelen som erbjuds är

spelautomater, jackpotspel samt live-casino. Spelsajten är

positionerad främst mot den yngre generationen av kine-

siskspråkiga spelare med ett stort fokus på mobilspel. 

    �� ”Happistar.com” 
Happistar är Koncernens senast lanserade spelsajt. Spel-

sajten hade en soft-launch i april 2016 och lanserades med

affiliates i september 2016. Strategin var att erbjuda det

största spelutbudet bland spelsajter riktade mot japansk-

språkiga kunder. Lanseringen var lyckosam då Happistars

intäkter på kort tid motsvarade 10 procent av Koncernens

totala nettointäkter under 2016. Nettointäkterna har fort-

Nettospelsintäkter (NGR) för koncernens spelsajter

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017Q1 2017

Antal nya deponerande kunder

0

9 000
Antal

Antal användare

7 000

8 000

5 000

6 000

4 000

2 000

3 000

1 000

SEK

2015 2016 Jan–sep 2017

Återkommande användare på 
koncernens spelsajter

0

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Total spelomsättning på koncernens spelsajter

0

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

2015 2016 Jan–sep 20172015 Jan–sep 20172016

    

 

2015 2016 J 2017

Q1 2016 Q2 2016 Q  Q  Q3 2017Q3 2016 Q  Q  Q4 2016Q  Q  Q1 2017Q  Q2 2017 Q  Q  
0

10 000 000

6 000 000

8 000 000

4 000 000

2 000 000

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Q3 2017Q1 2017

SEK

          

  

  

  

  

  

  

  

  

       Q1 2016 Q2 2016 Q  Q  Q3 2016Q  6 Q4 20166 Q  6 Q1 20176 Q  Q2 20177 Q3 20177



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I GOLDBLUE AB (PUBL), NOVEMBER 2017 19

satt att öka till ca 20 procent av bolagets totala intäkter

under det första halvåret 2017. Bolaget erbjuder över tusen

spel online och över 500 i mobil. Kundtillväxten på Happi-

star har sedan lanseringen i oktober 2016 varit i genom-

snitt 20 procent per månad (okt-16 – aug-17) och Bolaget

bedömer att Happistar i framtiden kommer att vara Koncer-

nens starkaste varumärke med fortsatt kraftig tillväxt. Kon-

cernen avser att under kvartal fyra 2017, alternativt under

det första kvartalet 2018, lansera Happistar för vietname-

siskspråkiga kunder samt potentiellt även till andra kund-

grupper i Sydostasien under 2018.

    �� ”HappiAffiliates.com” 
I Koncernen ingår även affiliate-plattformen ”HappiAffilia-

tes.com”. Hemsidan är utvecklad så att affiliates och poten-

tiella samarbetspartners enkelt ska kunna övervaka sina

användares spelmönster och hur mycket intäkter dessa ge-

nererar. Denna hemsida lanserades i samband med intro-

duktionen av Happistar i syfte att locka en större ström

kunder genererade av affiliates. Genom lanseringen av

hemsidan ”HappiAffiliates.com” kunde ett nära samarbete

ingås med Japans just nu största affiliate, som hjälpt till att

bidra till Happistars kraftiga kundtillväxt.

    �� ”OCC888.com” 
”OCC888.com” marknadsför sig mot kinesiskspråkiga per-

soner i Asien. Hemsidan har varit igång sedan 2011 och

har således hunnit bygga upp en stark och lojal kundbas

som föredrar spelen. ”OCC888.com” erbjuder för närva-

rande spelautomater och livekasinon på stationära enheter.

Under andra halvåret av 2017 ska kunder på

”OCC888.com” även ges möjligheten att spela via mobil.

Koncernen äger ”OCC88.com” till 100 procent men har ett

vinstdelningsavtal där 35 procent av resultatet efter skatt

går till den tidgare ägaren Spade9 Inc. (närmare beskrivet

under Väsentliga avtal, sid 44). 

�� ”Ho168.com” 
”Ho168.com” har varit igång sedan 2008 och marknadsför

sig mot kinesiskspråkiga kunder i Asien. Ho168 erbjuder

spelautomater och livekasinon på stationära enheter och

har under augusti 2017 nylanserats för att erbjuda kunder

spel i mobil. För Ho168 erhåller Koncernen 51 procent av

intäkterna och Spade 9 Inc. 49 procent av resultatet efter

skatt (närmare beskrivning under Väsentliga avtal, sid 44).

Spade 9 är ursprunglig grundare till Ho168. Namnet Ho är

uppkallat efter den kinesiske kasinoentreprenören Ho Hung

Sun, ett välkänt namn inom kinesiska spelkretsar.

    �� Emeritus Software Ltd
Under 2017 skapades det nya dotterbolaget Emeritus Soft-

ware Ltd i syfte att kunna licensera ut Koncernens spel-

plattform till andra spelbolag som vill expandera sin

spelverksamhet till den asiatiska spelmarknaden. Bakgrun-

den till bildandet av Emeritus Software var att Bolaget

under föregående år blivit tillfrågade av flertalet intresse-

rade företag att mot avgift få tillgång till Koncernens spelp-

lattform. Under tidigare verksamhetsår har Koncernen ej

haft möjlighet att erbjuda denna lösning pga tekniska be-

gränsningar. Till följd av ökade IT-investeringar kan Koncer-

nen nu via Emeritus Software erbjuda företagskunder

tillgång till spelplattformen vilket inkluderar samtliga tek-

niska aspekter av en konkurrenskraftig spelsajt. Bolaget be-

dömer att via detta erbjudande kunna utnyttja den skalbara

spelplattformen och möjliggöra diversifierade intäktsström-

mar till Koncernen. Intäktsmodellen för Emeritus Software

är dels en fast ”set-up”-avgift samt därutöver rörliga royalty-

arvoden från samarbetspartners framtida intäkter. 

    �� The Box Marketing Ltd
Då Koncernen varit aktiv på den asiatiska spelmarknaden i

tre års tid via egna spelsajter har ett antal möjligheter iden-

tifierats, främst avseende affiliate-verksamheter inom Syd-

ostasien. Koncernen söker ständigt efter fler affiliate

partners till de egna spelsajterna vilket bidrar till ökad spel-

trafik på spelsajterna. Idag finns det endast ett fåtal aktörer

som verkar som affiliates på dessa marknader. Bolaget be-

dömer därför att den redan etablerade positionen på den

asiatiska spelmarknaden ger en unik inblick vad gäller kun-

skap om såväl spelkunder som konkurrenter. Den plane-

rade intäktsmodellen för affiliateverksamheten kommer att

vara intäktsdelning, då dotterbolaget får en viss andel av

NGR som en betalande onlinespelare genererar på samar-

betspartners spelsajter, och/eller fasta avgifter vilket inne-

bär en fast betalning fås för varje onlinespelare som sätter

in pengar på spelsajten. Vidare kan även fasta avgifter tas

ut för exponering på dotterbolagets affiliate-sajter. Dessa

webbsidor kommer att vara jämförelsesajter, forum, topplis-

tor, recensioner samt kampanjsidor.  



Typ av spel

Live Casino

Slotmaskiner/spelautomater

Jackpot

Spel som planerar att erbjudas 
under 2017-2019

Virtuell pool-betting

Sportbetting

Går ut på att spelaren ska få en vinnande 
kombination av symboler inom ett visst fält. 
Asiatiska spelmaskiner har ofta olika teman, 
men den underliggande funktionen är 
densamma.

Jackpotspelen som erbjuds är en typ av spel-
automat där storleken på jackpoten ökar tills 
någon vinner den.

Livekasino kan vara till exempel baccarat, 
roulett eller blackjack där spelet sker mot en 
dealer i realtid över video.

Sportsbetting går ut på att försöka förutse 
resultat i verkliga sportevent där spelaren 
placerar en summa på det resultat han tror på. 

E-sport (elektronisk sport) är ett samlings- 
begrepp för tävlingar som utförs på datorer , 
där de tävlande spelar olika  sorters datorspel 
mot varandra i lag. Tävlingarna  spelas oftast 
via internet.

Poker Poker är en stor grupp av kortspel som alla 
har ett element av vadslagning. De vanligaste 
pokerspelen är Texas Hold’em, Omaha Hold’em 
samt Seven card stud (Sjustöt). 

Virtuell betting går ut på att kunderna följer olika 
objekt som exempelvis hästar, hundar eller bilar 
(dels animerade men även riktiga). Utgången i 
loppen är helt slumpmässiga men kunder föredrar 
att följa utgången i realtid då det höjer spänningen.

E-sport
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Spel som erbjuds på Koncernens spelsajter 
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STRATEGI

� Bolagets tillväxtstrategier inkluderar:
Tillväxtstrategier för Koncernens spelsajter
För att kunna behålla och attrahera nya kunder planerar

Bolaget att investera i spelsajternas befintliga sortiment

samt utöka utbudet med nya spel. Några av de kommande

implementeringarna till spelsajterna är:

Betalningslösningar

Att kunna erbjuda kunder säkra, snabba och effektiva be-

talningsmetoder bedöms vara en viktig förutsättning för att

öka attraktionsvärdet på hemsidorna. Arbete sker kontinu-

erligt med att implementera fler och effektivare betalnings-

lösningar till hemsidorna. Under 2017 integrerades totalt

14 nya betalningssystem och totalt är nu 23 olika betal-

ningssystem integrerade. Från april 2017 erbjuder sajterna

kunder att betala med Bitcoin och andra kryptovalutor, vil-

ket bedöms öka attraktiviteten hos spelsajterna än mer.

Sportsbetting, pokerspel och e-sport

Under Q1 2018 planeras lansering av sportsbetting, poker-

spel och e-sport på samtliga spelsajter. Sportsbetting och

pokerspel online utgör båda redan en stor andel av den to-

tala spelmarknaden samtidigt som e-sport blir alltmer po-

pulärt. Ett bredare utbud bedöms kunna medföra att nya

kunder som föredrar ett eller flera av dessa spel börjar an-

vända spelsajterna, vilket också kan öka kundaktiviteten på

de övriga spelen. 

Integration av virtuella bettingprodukter

Koncernen planerar också att erbjuda spel där kunder kan

satsa på och observera bland annat animerade och auten-

tiska hund- och hästkapplöpningar samt boxningsmatcher.

Dessa integreringar bedöms addera ytterligare en konkur-

rensfördel till spelsajterna då dessa speltyper är populära

bland kunder.

Mobilversion

Kunder till OCC888.com erbjuds för närvarande endast spel

via dator. Koncernen avser att under Q4 2017 lansera mo-

bilspel på denna sajt för att ytterligare stärka spelsajtens

positionering. Då mobilaktiviteten ökat markant på Happi-

star, Ho168 och 24k88 bedömer Bolaget att det är möjligt

att även öka tillväxten på OCC888 genom att erbjuda spel i

mobil.

Krypotvalutakasino

Koncernen avser även att bygga ett renodlat kryptovaluta-

kasino som enbart ska kunna ta emot betalningar av kryp-

tovalutor såsom Bitcoin, Etherum och Ripple. Detta kasino

kommer att utvecklas från plattformen och ha samma spel-

utbud som Happistar idag erbjuder. Utveckling av kasinot

påbörjas under Q4 2017 och planeras lanseras under

första halvåret 2018. Kasinot kommer i första hand över-

sättas till engelska, kinesiska, japanska och vietnamesiska. 

Ett namn på denna spelsajt har ännu inte fastställts. 

Tillväxtstrategier för the Box Marketing 
Bolagets tillväxtstrategi inom affiliate-segmentet bygger på

att växa organiskt och via förvärv. Bolaget avser också att

bredda denna verksamheten till ett flertal av de mest in-

tressanta asiatiska marknaderna. 

Styrelse och ledning i GoldBlue identifierar löpande möj-

ligheter till förvärvsobjekt. Förvärv kommer endast att ge-

nomföras om det har potential att gynna Koncernens tillväxt

antingen via inträde på nya marknader eller via förvärv av

vinstgivande Bolag till gynnsamt pris. Förvärv kommer tro-

ligtvis att ske i storlek mellan 5–30 MSEK och kommer till

största del betalas med nyemitterade aktier och eventuellt

mindre kontantdelar. 

Tillväxtstrategier för Emeritus Software
En tillväxtstrategi för att, genom Emeritus Software, kunna bli

en av de ledande B2B leverantörerna på den asiatiska spel-

marknaden online avser Bolaget att fortsätta sin utveckling

av produkt- och tjänsteerbjudandet på spelplattformen, ex-

empelvis via den planerade lanseringen av Sportsbetting

under första kvartalet 2018. Detta tillsammans med fort-

satta IT-investeringar bedömer Bolaget kommer kunna bidra

till att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande till företags-

kunder. Vidare avser Bolaget att investera resurser i en sälj-

organisation för Emeritus Software. Marknadsföring av

B2B-erbjudandet kommer främst att ske genom medverkan

på spelmässor i Europa och Asien.  

Utveckling av personalstyrkan
Bolaget planerar att under 2017/2018 rekrytera ytterligare

personal på konsultbasis till det operativa dotterbolaget Val-

halla främst inom marknadsföring och IT för att möjliggöra

en bredare expansion och ett större produktutbud. 

Marknadsföring
Marknadsföring är av stor betydelse i syfte att såväl attra-

hera nya kunder som att öka aktiviteten hos befintliga kun-

der. Bolaget bedömer att det viktigaste för att bygga upp en

stark kundbas till Koncernens spelsajter är kontinuerlig och

personlig uppföljning för att bibehålla aktiva relationer med

spelare samt särskild behandling av VIP spelare genom så

kallade spelbonusar. Marknadsföring gentemot den asiatiska

spelmarknaden skiljer sig väsentligt från den europeiska (se

marknad, sid 27). Koncernens marknadsföringskanaler ut-

görs till stor del av interaktiva medier såsom digitala annon-

ser på sociala medier, forum och chattsidor. Därutöver har

Koncernen samarbeten med affiliates avseende rekrytering

av japanskspråkiga kunder. 
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Tillväxt inom nya marknader
Utöver tillväxtmöjligheterna på de nuvarande marknaderna

har Koncernen som ambition att lansera spelsajterna och i

framtiden B2B- och affiliateverksamheten på fler markna-

der i Asien. Särskilt intressanta är marknader med stor be-

folkning, hög mobil- och datorpenetration samt hög andel

av fungerande digitala betalningsmetoder. Innan nya kun-

der erbjuds spel genomförs en omfattande analys och ut-

värdering av den potentiella marknaden. Koncernens plan

är att under början av 2018 expandera varumärket Happis-

tar via en ”soft-launch” gentemot vietnamesiskspråkiga

kunder. Andra potentiella spelkunder av intresse vid en

eventuell expansion under 2018 och 2019 är thailändsk-,

indonesisk-, malaysisk- och sydkoreanskspråkiga kunder. 

� Kundhantering 
Spelsajterna har en lojal kundbas och en stor andel åter-

kommande kunder. En viktig anledning till detta är en väl

fungerande kundhantering. Kundsupporten består av två

delar där en del svarar på frågor från spelkunder medan

den andra aktivt tar kontakt med nya potentiella spelkun-

der via telefon, email och chatt i mobil. Kundsupporten är

belägen på kontoret i Manila och är öppen dygnet runt,

både för japansk- och kinesiskspråkiga kunder (samt även

för vietnamiskspråkiga kunder vid lansering). Samtliga an-

ställda som arbetar med kundsupport genomgår en intro-

duktionskurs där de får lära sig om Koncernens rutiner.

Kundsupporten ansvarar även för att identifiera, kontakta

och skapa en nära relation med de mest lojala kunderna

och fortsatt upprätthålla och förstärka spelsajternas starka

varumärken. 

� Bedrägerikontroll
Bolaget har ett system för bedrägerikontroll för att undvika

bedrägerier och fel utnyttjande av utgivna bonusar. Här förs

statistik över spelmönster och identifiering av spelkunder

samt genomförda transaktioner.

� Interna kontroller
Koncernen utför bakgrundskontroller på sina affärspartners

samt på sin personal som arbetar inom känsliga områden

såsom bank och organisation, dels själva genom att begära in

ID-handlingar och dels via tredje part såsom polismyndighe-

ten i personens hemland, tidigare anställning och hemadress. 

� Betalningslösningar och transaktionsövervakning.
Koncernen försöker så långt det är möjligt att erbjuda den

betalningslösning som lokalt föredras för att därmed utöka

möjligheten för kunder att göra deponeringar och motta ut-

betalningar. Preferenser på betalningslösningar skiljer sig

kraftigt mellan olika marknader och för att förmedla de

främsta alternativen har avtal med 23 olika betalningsleve-

rantörer ingåtts. Spelkunder har på samtliga spelsajter möj-

lighet att göra uttag alla timmar på dygnet. En viktig del av

arbetet med betalningar är transaktionsövervakning och ve-

rifiering av identitet. Koncernen arbetar därför med system

och rutiner för att upprätthålla en hög säkerhet och för att

undvika olagliga handlingar såsom penningtvätt. 

� Spellicensering
Koncernen tillhandahåller två spellicenser via dotterbolaget

Blackbox Technology (För närmare beskrivning av Koncer-

nens dotterbolag, se Organisation, sid 23-24). Blackbox

Technology innehar direkt spellicens av North Cagayan Ga-

ming and Amusement Corporation (”NGCAC”). NGCAC har

jurisdiktion över och utfärdar licenser för speloperatörer ba-

serade i Cagayan Special Economic Zone and Freeport

(”CEZA”). Vidare får Blackbox tillgång till spellicens från Phi-

lippine Amusement and Gaming Corporation (”PAGCOR”) in-

direkt via företaget XIMAX Ltd. 

Koncernen XIMAX Holdings Ltd. får med stöd av ovanstå-

ende spellicenser rikta sig till spelkunder, dock lokaliserade

utanför Filippinerna och USA, under förutsättning att Kon-

cernen, eller dess samarbetspartners, bedriver verksamhet

från CEZA (mer information angående Koncernens spel-

licenser finns under legala frågor). 
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Q4 2017 2018

Integrering av Sportsbetting och E-sport

Lansera virtuell pool-betting

Lansera Poker

Utöka antalet betalningslösningar 

Erbjuda spel i mobil för OCC888.com

Utforska framtida marknader för vidare expansion 
av HappiStar

Starta ett affiliate-marknadsföringsprojekt

Vidareutveckling och investeringar i spelplattformen 

Skapa ett nytt personalteam som fokuserar på kundsupp-
ort och spelupplevelse

Koncernens framtida planer

För att kunna nå sina mål och framtida tillväxtplaner avser GoldBlue att utöka Koncernens spelutbud, göra spelsajterna än

mer konkurrenskraftiga samt expandera Happistar till vietnamesiskspråkiga kunder och på sikt även till andra kunder. 

ORGANISATION

* Enligt filippinsk lagstiftning behöver anställda inom Koncernen vara anställda av ett företag med PAG-
COR licens. Detta bolag är XIMAX Holdings Ltd (Läs mer under Legala frågor). 

Lansera Happistar.com till vietnamesiskspråkiga 
kunder i Asien

Planerad lansering av sportsbetting och E-sport till 
kinesiskspråkiga spelare

Fortsätta integrera nya och effektiva betalningslösningar

E-sport integrering till samtliga spelsajter

Eventuell lansering av en lotterispelsajt till kinesisk-
språkiga spelare/alternativt integrera lotterispel till 
befintliga spelsajter

Lansering av mobilappar för spelsajterna 
OCC888 och Ho168

Ledningsstruktur
I moderbolaget GoldBlue AB (publ) arbetar för närvarande

fyra personer. Bolagets arbetande styrelseordförande Rune

F. Löderup är ansvarig för strategi och affärsutveckling,

verkställande direktören Andre Rodrigues är ansvarig för

den operativa verksamheten, CFO William Sai är ansvarig

för finansiella aktiviteter relaterade till Bolaget och Douglas

Adamsson är ansvarig för Risk- och compliance samt Bola-

gets IR-funktion. 

Organisation
Koncernens operativa verksamhet, med cirka 90 anställda

på konsultbasis, är baserad i Manila, Filippinerna*. Att

verka i Filippinerna gör det möjligt att anställa kompetent

personal, oftast med god engelsk språknivå och till en vä-

sentligt lägre kostnad än om verksamheten hade bedrivits i

Europa. 

Legal koncernstruktur
GoldBlue AB (publ) med org nr (559085-5721) är moderbo-

lag i en koncern som omfattar dotterbolagen Goldblue Ltd

(C 62323), Valhalla Entertainment Ltd (1807947), Black

Box Technology (1810697), Oxari Malta Ltd (C 77968), The

Box Marketing Ltd (C 80228), Oxari Managment Inc.

(CS201726339), Emiritus Holdings Ltd (166502), Emeritus

Software Ltd (1939793), Emeritus Services Ltd (1939788),

24k88 Ltd (165951), Occ888 Ltd (1939819), Happistar Ltd

(1939812) samt Ho168 Ltd (165950). Goldblue Ltd var tidi-

gare Koncernens moderbolag. I och med det omvända för-

värvet är nu GoldBlue AB (publ) (f d Effnetplattformen

Ventures 2 AB) Koncernens moderbolag och emittenten i 

föreliggande emission (närmare beskrivning om detta, 

se sid 44).



Ho168.com Ltd
● Spelsajt inrikad mot kinesiskspråkiga kunder
● Innehar domäner till Ho168.com
● Vinstdelningsavtal där Spade9 Inc erhåller 

49% av resultat efter skatt, räntor, avskrivningar 

och nedskrivningar 

Happistar.com Ltd
● Spelsajt inriktad 

mot japanskspråkiga 

kunder
● Innehar domäner 

till Happistar.com

24k88.com Ltd
● Spelsajt inriktad 

mot kinesiskspråkiga 

kunder
● Innehar domäner 

till 24k88.com

Emeritus Software Ltd
● Äger Koncernens 

plattform
● Syfte att framtiden 

kunna licensiera ut platt-

formen till externa kunder

GoldBlue AB (publ)
● GoldBlue AB är svenska 

moderbolaget som äger och 

driver Koncernen

Oxari Malta Ltd
● Äger Koncernens underliggande dotterbolag 

som fokuserar på service- och marknadsföring

The Box Marketing Ltd
● Skapades 2017 i syfte att generera marknads-

föringsintäkter via s k affiliate verksamhet 

främst på den asiatiska spelmarknaden online

Emeritus Holdings Ltd
● Äger IP- rättigheterna 

till Koncernens spel- 

plattform

Goldblue Ltd
● Koncernens tidigare 

moderbolag (då Goldblue Plc)
● Registrerat på Malta

Valhalla Entertainment Ltd
● Koncernens operativa bolag som äger och 

driver Koncernens bolag och spelsajter
● Valhalla är registrerat på Brittiska Jungfruöarna

Emeritus Services Ltd 
● Bildades under 2017 i syfte att agera som 

ett internationellt tjänsteföretag, där inter- 

nationella konsulter med specifika arbetsupp-

gifter kommer att anställas på distans

Oxari Management Inc
● Nyligen bildat Bolag som 

kommer att bidra till Koncernen 

med finans- och redovisnings-

tjänster

BlackBox Technology Ltd
● Äger Koncernens spelvarumärken, spellicenser samt anställer personal 
● Direktlicenserad av NCGAC (North Cagayan Gaming & Amusement 

Corporation) och innehar genom tredje part även PAGCOR (The Philippine 

Amusement and Gaming Corporation) licensiering
● Registrerat på Brittiska jungruöarna

Occ888.com Ltd
● Spelsajt inriktad mot kinesiskspråkiga kunder
● Innehar domäner till Occ888.com
● Vinstdelningsavtal där Spade9 Inc erhåller 

35% av resultat efter skatt, räntor, avskrivningar 

och nedskrivningar

Koncernstruktur
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2013

2014

● Goldblue Ltd:s dotterbolag Blackbox Technology erhåller licens från North Cagayan.

● Den första hemsidan, ”24k88.com”, lanseras juni 2014.

● Koncernen förvärvar ”OCC888.com” med vinstdelningsavtal om att erhålla 65 procent av intäkterna.

● Goldblue Ltd och Valhalla Entertainment bildas.

2015

● Spelsajterna har inledningsvis svårt att uppfylla de högt satta tillväxtmålen.

● Koncernen förvärvar hemsidan ”HO168.com” med vinstdelningsavtal om att erhålla 51 procent av intäkterna.

● ”24k88.com” erbjuds i mobilversion.

● Koncernen integrerar tio nya speloperatörer till sina hemsidor.

● Goldblue Ltd ändrar till Goldblue Plc då bolaget erhåller fler än 50 aktieägare.

2016

● Lansering av den nya sajten ”Happistar.com” fokuserat mot japanskspråkiga kunder.

● Goldblue Plc anställer en ny VD, Andre Rodrigues med cirka 10 års branscherfarenhet.

● Japans största affiliate börjar att marknadsföra Happistar.com.

● NGR för Koncernen ökade med 130 procent jämfört med 2015, främst drivet av en  kraftigt tillväxt på spelsajten ”24k88.com”.

2017

● Bitcoin lanseras som betalningssystem i april.

● Bolaget flyttar till dubbelt så stora lokaler under maj.

● Lanseringen av ”Happistar” överträffar tillväxtprognoser och växer i snitt med 20 procent GGR per månad.

● Dotterbolaget Blackbox Technology utsätts för en cyberattack vilket resulterade i en nedstängning av samtliga spelsajter under en

 veckas tid. I samband med attacken lade Bolaget extra stöd på säkerhetsinstallationer i förebyggande syfte för framtida attackförsök. 

● The Box Marketing Ltd bildas.

● Emeritus Software Ltd bildas.

● Dotterbolaget Blackbox Technology erhåller indirekt ny spellicens under PACGOR.

● GoldBlue AB (publ) skapas, vilket blir Koncernens nya moderbolag, via ett s.k. omvänt förvärv genom en apportemission och i 

 samband med detta får Bolaget över 4 000 aktieägare från Effnetplattformen.

Tidslinje
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Den globala spelmarknaden
Det marknadsledande företaget inom mark-

nadsanalyser för spelindustrin, H2 Gam-

bling Capital, uppskattar i sin årliga

spelrapport att bruttospelsintäkter (GGR) för

den globala spelmarknaden (vilket inkluderar

online- och landbaserade spel) 2016 uppgår till cirka

3 850 miljarder SEK. Asien och Mellanöstern var under

2016 den största spelmarknaden med bruttospelsintäkter

på cirka 1 200 miljarder SEK. Den globala spelmarknaden

har haft en genomsnittlig tillväxttakt på 4,4 procent samti-

digt som den förväntas fortsätta växa under de nästkom-

mande åren5. Trender som driver tillväxten inom den

globala spelmarknaden är främst spel online via stationära

eller mobila enheter. Den globala spelmarknaden brukar

delas in i fem huvudsegment: sportsbetting, kasino (inklu-

derat livestreamade kasinon), lotteri, poker och övriga spel

(till övriga spel räknas Bingo, e-sport samt skicklighetsbase-

rade spel), där sportsbetting utgör det största segmentet

följt av kasinospel6.

Den globala spelmarknaden online
Den snabba tekniska utvecklingen med ökad kvalitet på

mjukvaror, uppkopplingsmöjligheter, hastighet och ett högre

utbud av innovativa spelprodukter har inneburit en kraftig

tillväxt i den totala spelomsättningen online det senaste de-

cenniet. Spel online sker idag på ett flertal olika typer av

teknikplattformar såsom datorer, surfplattor och mobiltele-

foner. För närvarande utgör spelmarknaden online ungefär

10,5 procent av den globala spelmarknaden, vilket har ökat

markant från 2003 då andelen endast låg på 3,5 procent7.

Den allmänna bilden av spel har förändrats över tiden

då spel idag ses som en massmarknads- och under-

hållningsprodukt. Det beror bland annat på att

kunder i större grad har tillgång till teknologi som

de kan använda sig av när de spelar. Den kraftiga

tillväxten av mobilanvändare har bidragit till en ökad

andel av kunder online som spelar via mobiltelefonen vilket

gör att kunder nu har möjlighet att spela när och var som

helst. Spelbeteendet hos kunder skiljer sig åt online där

man kan spela oftare och i kortare tidsintervaller jämfört

med spel på landbaserade kasinon. 

Asiatiska spelmarknaden online
Asien är för närvarande den största marknaden för landba-

serade spel och den näst största för spel online. Den totala

asiatiska spelmarknaden online hade under 2016 brutto-

spelsintäkter på cirka 127 miljarder SEK (kurs EUR/SEK

9,71 per 27/10/2017), samtidigt som den under de näst-

kommande tre åren förväntas behålla en tvåsiffrig tillväxt-

takt8. Enligt en rapport publicerad av det i spelbranschen

respekterade konsult- och analysföretaget NewZoo domine-

rar asiatiska länder intäkter för spel i dator och mobil då tre

asiatiska länder återfinns listan över de tio största spel-

marknaderna online i världen; Kina, Japan och Sydkorea9.

Sydostasien får också allt större uppmärksamhet av den

globala spelmarknadens stora aktörer. Länder som Thai-

land, Indonesien och Vietnam ökar i marknadspotential

tack vare en växande användarbas av kunder med tillgång

till datorer och mobiler10.

Enligt Bolaget skiljer sig spel som asiatiska spelkunder

föredrar radikalt åt från land till land, samtidigt som de

MARKNADSÖVERSIKT

Källa: ”H2 Gambling Capital Report 2016” Källa: ”H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017

5 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
6 “H2 Gambling Capital Report 2016”
7 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
8 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
9 “2016 Global Games Market Report, An Overview of Trends & Insights” NewZoo, juni 2016
10 “Asia-Pacific Online Gaming Market 2015” yStats April 2015
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flesta asiatiska spelsajter skiljer sig i design gentemot euro-

peiska spelsajter. Asiatiska kunder tenderar att föredra saj-

ter med ett stort utbud av olika spel, annorlunda och

innovativ design och enkla betalningsmöjligheter. De popu-

läraste spelen på varje enskild marknad tenderar att vara

lokala spel och mer sällan spel som är populära på andra

marknader. Kortspelet Baccarat är till exempel störst i Kina

och flipperspelet Pachinko är störst i Japan. Pachinko går ut

på att spelaren köper ett antal kulor som han sedan släp-

per i spelområdet, där det går att vinna fler kulor.

VÄSENTLIGA SPELMARKNADER FÖR GOLDBLUE-
KONCERNEN I ASIEN
Spelmarknaden online för kinesiskspråkiga kunder
Den kinesiska spelmarknaden online beräknas enligt H2

Gambling-rapporten under 2016 ha haft bruttospelsintäkter

på cirka 66,5 miljarder SEK under 201611. I takt med att

levnadsstandarden och befolkningen ökar förväntar Bolaget

att alltfler kinesiskspråkiga kunder börjar söka sig online

för att spela. 

Den kinesiska befolkningen består av ungefär 1,4 miljar-

der människor. Dessutom beräknas det finnas ungefär 50

miljoner kineser som bor i andra delar av världen. I nuläget

finns det cirka 150 miljoner kineser med en dagslön på

minst 80 SEK. Ungefär 600 miljoner kineser, cirka 52 pro-

cent av den totala befolkningen, beräknas ha tillgång till in-

ternet från en mobil eller dator, en siffra som vuxit från

cirka 40 procent som hade tillgång till internet via mobil

eller dator 2012. Kineser börjar också använda sig alltmer

av mobila betalningar och hanterar i större utsträckning sin

bank online. CICIC, China Internet Network Information Cen-

ter, uppskattar att cirka nio procent av befolkningen regel-

bundet genomför betalningar online (via dator och/eller

mobiltelefon).12

Spel i form av kasino, poker och betting är inte tillåtet i

Kina. Däremot söker sig kinesiskspråkiga kunder till inter-

nationella spelsajter. Spel online domineras främst av ka-

sino och sportsbetting.13

Marknadsföring mot kinesiskspråkiga spelare 
Till kinesiskspråkiga kunder marknadsför sig speloperatörer

mot kinesiska sociala nätverk såsom Weibo, WeChat och

Twitter. Operatörer marknadsför sig också genom personliga

”follow-ups” via e-mail och telefon direkt till kunder och via

utdelning av personliga spelbonusar. 

Spelmarknaden för japanskspråkiga kunder online
Den totala befolkningen i Japan uppgår till cirka 127 miljo-

ner och en majoritet av dessa har tillgång till mobil- och da-

toruppkoppling. Spelmarknaden online i Japan beräknades

2016 ha bruttospelsintäkter på cirka 28,5 miljarder SEK14.

Under 2016 godkände den japanska regeringen förslaget

om att göra landbaserad kasinoverksamhet i Japan laglig,

en spelmarknad spelkonsultbolaget OnlineBetting bedömer

kommer att vara värd totalt ungefär 332 miljarder SEK när

lagen börjar implementeras15. Onlinespel är ännu inte till-

låtet i Japan. Däremot är spelkunder inte förhindrade att

spela på internationella spelsajter.16

Marknadsföring mot japanskspråkiga kunder
Affiliates utgör enligt Bolaget en mycket betydelsefull roll vid

ackvisition av japanskspråkiga kunder och kan betyda skill-

naden mellan en framgångsrik och en icke framgångsrik

speloperatör.

Vietnamesiska spelmarknaden online
Den vietnamesiska befolkningen beräknas enligt analysfö-

retaget Union Gaming Analytics, som 2016 genomförde en

analys av den vietnamesiska spelmarknaden, öka cirka 1,1

procent per år med en total befolkning på strax under 100

miljoner människor år 201617. Den vietnamesiska ekono-

min upplever stark tillväxt och landets BNP har mer än för-

dubblats sedan 2007. Cirka 20 procent av den

vietnamesiska befolkningen ägde 2015 en smartphone och

2019 beräknas mobilpenetrationen nå 55 procent18. Den

vietnamesiska spelmarknaden online omsatte under 2014

ungefär 1,2 miljarder SEK och Bolaget bedömer att tillväx-

ten på marknaden förväntas vara fortsatt stor19. Spelmark-

naden i Vietnam är, som i de flesta andra asiatiska länder,

inte tillåten för privata aktörer vilket gör att vietnamesiska

kunder söker sig till lokala och internationella spelbolag

som erbjuder spel från länder där spel är lagligt. Vietname-

siskspråkiga kunder föredrar spelautomater och kasinon

online20. Lotteri bedöms även ha en stor potential online då

statliga, landbaserade lotterispel genererade ca 28,5 miljar-

der SEK under 201521. 

Reglering och lagstiftning avseende spelmarknaden
online i Asien.
I många länder i Asien stiftades lagar som reglerar spel

innan spelmarknaden online hade utvecklats och är där-

med i hög grad utformade för fysisk casinoverksamhet.

Som en konsekvens därav blir lagarna föremål för subjek-

tiva tolkningar avseende spelmarknaden och i flertalet juris-

diktioner finns det en utvecklad marknadspraxis som inte

alltid överensstämmer med tillämplig lag. Således finns det

11 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
12 “Statistical Report on Internet Development in China” China Internet Network Information Center, juli 2016
13 EveryMatrix.com 2017
14 “H2 Gambling Capital Report 2017”, maj 2017
15 OnlineBetting.com, 2017
16 EveryMatrix.com 2017
17 “Vietnam Gaming Market Study” Union Gaming Analytics, maj 2016 
18 “Vietnam Gaming Market Study” Union Gaming Analytics, maj 2016
19 “2016 Global Games Market Report, An Overview of Trends & Insights” NewZoo, juni 2016
20 EveryMatrix.com 2017
21 Union Gaming Analytics, Vietnam Overview, 2016
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i Asien för närvarande ingen lag som förbjuder eller tillåter

internationella speloperatörer att erbjuda spel online på lo-

kala språk. Däremot får man i de flesta asiatiska länder ej

marknadsföra sig lokalt. Tillståndspliktig spelverksamhet

påverkas i hög grad av politiska beslut och spelbolagen

som verkar gentemot asiatiska kunder är därför beroende

av rättsläget inom respektive lokala marknad. Spelbran-

schen på den asiatiska marknaden har historiskt reglerats

på nationell nivå� . Länder såsom Kina, Japan och Vietnam

har äldre regleringar som omfattar traditionella fysiska spel,

men som inte tar hänsyn till eller reglerar spel online.

Sedan ett par år tillbaka har allt fler länder på nationell nivå

även reglerat marknaden för spel online eller aviserat att

de avser att införa en reglering. För de länder som har im-

plementerat reglering för onlinespel kräver bestämmel-

serna att speloperatörerna har en landspecifik licens (eller

vara verksamma tillsammans med en befintlig licenserad

operatör), eller bedriver verksamheten från en landsdomän,

rapporterar statistik och transaktionsprotokoll för att kunna

kontrollera operatörer och slutanvändare, samt att operatö-

ren betalar en spelskatt (ofta en procentsats av netto-spel-

vinsten)22. Filippinerna är det enda landet i Asien med en

reglerad online spelmarknad, och kan jämföras med Malta.

Onlinespel kan marknadsföras legalt från Filippinerna i de

fall spelbolag driver verksamhet under PAGCOR- (mer info

om PAGCOR se sid 45) licensiering och inte marknadsför

sina spel inom Filippinernas gränser. PAGCOR, Filippinernas

motsvarighet till Sveriges Lotteriinspektionen, är statligt

ägd. Denna licens öppnar upp för spelbolag att marknads-

föra och driva verksamhet gentemot kunder globalt förutom

Filippinerna och USA. 

Konkurrenter 
Den asiatiska spelmarknaden online består av ett stort

antal aktörer, såväl nationella som internationella, som likt

GoldBlue upptäckt den växande marknaden. Koncernens

konkurrens kan enligt Bolagets bedömning delas in i två hu-

vudgrupper. 

Stora internationella spelbolag med etablerade varu-

märken och som sedan länge haft framgång på andra

marknader. Bolaget bedömer att dessa företag har en bety-

dande budget vilket gör att de på den japanska marknaden

kan använda mer kapital till olika former av marknadsfö-

ring. Gentemot kinesiskspråkiga och andra kunder som

Koncernen i framtiden kan rikta in sig mot, såsom vietna-

mesisk-, thailändsk- samt indonesiskspråkiga kunder har in-

ternationella stora spelbolag inte lika stor fördel då

marknadsföringen kräver en mer personlig relation till kun-

der. Större bolag kan dock anställa fler personer till mark-

nadsföringsavdelningen än vad mindre bolag kan. Enligt

Bolaget måste dessa storbolag uppdatera sitt spelutbud ef-

tersom produkterna som fungerar på traditionella markna-

der ofta inte når samma framgång bland asiatiska kunder,

som i regel har andra krav och värderingar. Enligt spelporta-

len AsiaBet är ”Bet365”, ”Dafabet” och”188bet” några av

de större internationella spelbolagen som erbjuder sina

spel till kinesisk- och/eller japansktalande kunder23. 

Etablerade asiatiska spelbolag. Bolaget bedömer att det

finns ett brett utbud av kinesiska och japanska spelbolag,

stora som små i storlek. Dessa bolag varierar ofta i produkt-

kvalitet avseende spelprodukter, kundservice och betal-

ningslösningar. Många av dessa bolag är enligt Bolagets

bedömning inte redo för den förväntade kraftiga tillväxten

av mobilspelande kunder. 

22 EveryMatrix.com
23 AsiaBet.org
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Leverantörer Viktiga leverantörer inom spelmarknaden online är spelleverantörer, som förser hemsidor på marknaden med 

spel samt tjänsteleverantörer, som främst tillhandahåller betalningslösningar, marknadsföring och system.

Spelleverantörer 

Spelleverantörer erbjuder 

operatörer ett urval av 

spel vilket operatörerna 

betalar fasta och/eller 

rörliga avgifter för. Fasta 

avgifter består oftast av 

engångskostnader eller 

periodvisa betalningar för 

att få tillgång till 

leverantörens produkt. 

Rörliga avgifter består 

främst av intäktsdelning 

baserat på spelintäkter 

och/eller spelets totala 

omsättning eller 

popularitet. En bred krets 

av spelleverantörer är 

viktig ifall en leverantör 

vill prisförhandla 

och/eller om leverantörer 

inte längre kan erbjuda 

spel.

Betalningsleverantörer

Betalningsleverantörer 

förser speloperatörer 

med bland annat olika 

betalningslösningar, vilka 

är viktiga för att hantera 

kunders betalningsflö-

den. Vanliga betalnings-

lösningar är kortbetal-

ningar och andra tjänster 

såsom AliPay, EcoPayz 

och PayPal. Då 

kunddemografin i Asien 

är så diversifierad är det 

viktigt för operatörer att 

erbjuda ett så brett utbud 

av betalningstjänster som 

möjligt för att attrahera 

en bredare kundbas. Ett 

växande fenomen i Asien 

är betalning via 

kryptovalutor, främst 

Bitcoin. Dessa 

kryptovalutor är populära 

betalningsmedel bland 

de asiatiska kunderna. 

Marknadsföringspartners

 En viktig indirekt kanal 

för många hemsidor är 

marknadsföringspartners 

(”Affiliates”). Affiliates 

verkar som jämförelsesi-

dor mellan Online 

kasinon och spelsajter 

och får betalt för de nya 

kunder som de förser 

spelsajterna med. De två 

huvudsakliga modellerna 

är genom intäktsdelning, 

där speloperatörerna 

betalar en viss 

procentuell andel av de 

intäkter som kunden 

genererar och/eller en 

fast ersättning för varje 

ny kund de levererar.

GoldBlue avser att verka 

inom detta segment via 

dotterbolaget The Box 

Marketing. 

Systemleverantörer

Vissa speloperatörer 

använder sig av 

systemleverantörer, 

främst för att köpa in en 

teknikplattform för att 

integrera in spel och 

andra mjukvaror. 

Koncernen har utvecklat 

en egen teknikplattform. 

Därav behövs ingen 

tjänst från systemleve-

rantör. Däremot kan 

Koncernen via 

dotterbolaget Emiritus 

Software licensiera ut 

plattformen till andra 

spelbolag som är i 

behov av en teknikplatt-

form anpassad för den 

asiatiska spelmarkna-

den. 

Speloperatörer

Slutkunder Slutkunder är konsumenter, det vill säga privatpersoner som använder speloperatörernas tjänster och 

satsar pengar på dessa spel.

Speloperatörer köper in tjänster såsom spel, marknadsföring, system och betalningslösningar 

till sina spelsajter för att kunna erbjuda en så kvalitativ tjänst som möjligt. Olika operatörer skiljer 

sig åt i sina spelerbjudanden till kunderna. Medan vissa operatörer enbart fokuserar på poker, 

betting eller kasino finns det också operatörer som erbjuder kunder samtliga dessa. 

Koncernens spelsajter 24k88, Happistar, OCC888 samt Ho168 agerar alla som speloperatörer.

Värdekedjan för spelmarknaden online
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GoldBlues nuvarande koncernstruktur skapades inför Bola-

gets planerade listningsansökan till Nasdaq First North. Det

nybildade bolaget GoldBlue AB (publ) (f d Effnetplattformen

Ventures 2 AB), med cirka 4 000 aktieägare, utan tidigare

verksamhet förvärvade Goldblue Plc (numera Goldblue Ltd)

genom en apportemission blev därmed moderbolag i

GoldBlue-koncernen. 

Eftersom Goldblue AB (publ) är ett nybildat bolag utan ti-

digare verksamhet och årsredovisningar baseras detta sam-

mandrag av finansiell information enbart på Goldblue Ltd:s

konsoliderade årsredovisningar för år 2015 och 2016 samt

utdrag ur bokföringen fram till 30 september 2017, jämfört

med samma period 2016. Ovan nämnda konsoliderade års-

redovisningar är reviderade och granskade enligt den mal-

tesiska aktiebolagslagen (Maltese Companies Act, 1995

och är upprättade i enlighet med International Financial Re-

porting Standards (IFRS), som antagits av EU. Utdragen ur

bokföringen för perioden januari-september 2017 jämfört

med motsvarande period 2016 har inte granskats av revi-

sor men är också upprättade enligt IFRS. G&W har i sam-

manställningen översatt samtliga begrepp till svenska för

att underlätta jämförelse. Alla siffor är i Euro där inget

annat är angivet. 1 EUR motsvarade per den 27/10/2017

9,71 SEK. 

Fullständig historisk finansiell information över åren

2016 och 2015 inklusive redovisningsprinciper och andra

tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser införlivas i

detta Memorandum genom hänvisning. Kassaflödeanaly-

sen samt uppställningen gällande eget kapital och netto-

skuldsättning har upprättats i det specifika syftet att ingå i

detta Memorandum som ett komplement och har inte

granskats av Bolagets revisor. Utöver vad som anges ovan

avseende historisk finansiell information som införlivats

genom hänvisning har ingen information i Memorandumet

granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
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Resultaträkning Koncernen

EUR Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016 Helår 2015
Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Nettoomsättning 5 923 359 2 739 982 4 492 773 2 610 493

Kostnad för sålda tjänster -4 553 874 -1 929 538 -3 370 545 -2 365 405

Bruttoresultat 1 369 485 810 444 1 122 228 245 088

Administrativa kostnader -2 052 523 -1 274 251 -1 967 842 -1 823 224

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 1 546

Övriga intäkter 0 0 281 507 0

Resultat före skatt -683 037 -463 807 -564 107 -1 576 590

Inkomstskatt 0 0 0 -539

Periodens resultat -683 037 -463 807 -564 107 -1 577 129

Balansräkning Koncernen

EUR 30 september 2017 31 december 2016 31 december 2015

Ej reviderat Reviderat Reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 673 925 474 338 0

Övriga anläggningstillgångar 77 606 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 50 603

Summa anläggningtstillgångar 751 532 474 338 50 603

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 895 014 2 540 622 1 940 810

Kassa och bank 187 474 780 182 811 386

Summa omsättningstillgångar 3 082 488 3 320 804 2 752 196

SUMMA TILLGÅNGAR 3 834 020 3 795 142 2 802 799

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 71 516 65 621 58 961

Överkursfond 5 412 894 4 190 363 2 894 436

Övrigt eget kapital inklusive balanserat resultat -4 446 211 -3 763 174 -3 206 607

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 038 199 492 810 -253 210

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder inklusive spelarskulder 2 795 822 1 538 713 1 709 166

Kortfristiga lån till närstående parter 0 1 762 110 1 345 334

Skatteskulder 0 1 509 1 509

Summa kortfristiga skulder 2 795 822 3 302 332 3 056 009

Summa skulder 2 795 822 3 302 332 3 056 009

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 834 020 3 795 142 2 802 799
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Kassaflödesanalys Koncernen

EUR 2016 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat -564 107 -1 576 590

Justering för

Kursdifferenser -14 132 121 996

Resultat vid avyttring av investeringar -281 507 0

-859 746 -1 454 594

Ökning /minskning fordringar -599 812 -845 209

Ökning /minskning skulder -170 453 -901 652

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 011 -3 201 455

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -1 630 011 -3 201 455

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -474 338 0

Försäljning (förvärv) av aktier 332 110 -16 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten -142 228 -16 353

Finansieringsverksamheten

Ökning/(minskning) aktiekapital 6 660 56 798

Ökning/(minskning) överkursfond 1 295 927 1 996 060

Ökning/(minskning) aktieägartillskott 21 672 0

Ökning/(återbetalning) kortfristiga skulder 416 776 452 617

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 741 035 2 505 475

Periodens kassaflöde -31 204 -712 333

Summa likvida medel vid periodens början 811 386 1 523 719

Summa likvida medel vid periodens slut 780 182 811 386
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Januari-september 2017 jämfört med 
samma period 2016
Rörelsens intäkter för de första nio månaderna 2017 upp-

gick till totalt 5 923 359 euro. Detta var en ökning med

3 183 377 euro jämfört med motsvarande perioden 2016,

då bruttospelsintäkter uppgick till 2 739 982 euro. Kostnad

för sålda tjänster uppgick för de första nio månaderna

2017 till 4 553 874 euro. Det är en ökning från motsva-

rande period föregående år, då spelrelaterade kostnader

uppgick till 1 929 539 euro, med 2 624 335 euro. Anled-

ningen till denna ökning är spelsajternas expansion, såsom

ökade betalningar och bonusar till kunder. Rörelsens brutto-

intäkter för januari till september 2017 uppgick till

1 369 485 euro, jämfört med 810 444 euro motsvarande

period 2016, en ökning med 559 041 euro. Ökningen be-

döms bero på den positiva utvecklingen för rörelsens spel-

sajter. Administrativa kostnader för perioden jan-sep 2017

uppgick till 2 052 523 euro, en ökning med 778 272 euro

jämfört med föregående år då dessa uppgick till 1 274 251

euro, främst på grund av en utökad personalstyrka. 

2016 jämfört med 2015
Rörelsens intäkter utgörs av intäkter från Bolagets dotterbo-

lags spelsajter. Rörelsens totala intäkter och nettoomsätt-

ning för räkenskapsåret 2015 uppgick till 2 610 493 euro.

Under 2016 ökade totala intäkter med cirka 83 procent till

4 774 280 euro, varav nettoomsättningen var 4 492 773

euro. Övriga intäkter, vilket var en avyttring av en investe-

ring i Elk Studios AB, uppgick 2016 till 281 507 euro. 

GoldBlues kostnader för sålda tjänster uppgick 2015 till

2 365 405 euro. Bruttoresultat för 2015 uppgick därmed

till 245 088 euro. Under 2016 ökade rörelsens kostnader

med cirka 42,5 procent till 3 370 545 euro, hänförlig till

ökade kostnader för att bibehålla spelsajterna konkurrens-

kraft. På grund av en ökad nettoomsättning hänförlig till en

ökad kundaktivitet på dotterbolagets spelsajter uppgick rö-

relsens bruttoresultat 2016 till 1 122 228 euro, en ökning

med ungefär 358 procent jämfört med föregående år. Rö-

relsens administrativa kostnader uppgick 2015 till

1 823 224 euro. Under 2016 ökade de administrativa kost-

naderna med cirka 8 procent, främst på grund av en ökad

personalstyrka, till 1 967 842 euro. Tack vare den ökade

omsättningen och avyttringen av innehavet i Elk Studios AB,

minskade rörelsen sin förlust för perioden 2016 med cirka

64 procent till -564 107 euro jämfört med resultat för perio-

den 2015 som uppgick till -1 577 129 euro. 

Balansräkningen 30 september 2017 jämfört med 
31 december 2016
Balansomslutningen per 30 september 2017 var 3 834 020

euro, varav kontanter och bankmedel 187 474 euro. Eget

kapital var 1 038 199 euro till följd av en nyemission till nya

investerare på ca 1,23 MEUR i syfte att förbättra rörelseka-

pitalet. Emissionen påbörjades i slutet av 2016 och avsluta-

des i januari 2017. De immateriella tillgångarna uppgick i

september 2016 till 2 795 822 euro. Kortfristiga skulder var

den 31 december 2016 2 795 822 euro där spelarskulder

är inkluderade. Bolaget hade inga långfristiga skulder. Ba-

lansomslutningen per 31 december 2016 var 3 795 142

euro, varav likvida medel 780 182 euro. Eget kapital var

492 810 euro. De immateriella tillgångarna uppgick den 31

december 2016 till 474 338 euro. Kortfristiga skulder var

den 31 december 2016 3 302 332 euro. Bolaget hade inga

långfristiga skulder.

Balansräkningen 31 december 2016 jämfört med 
31 december 2015
Balansomslutningen per 31 december 2016 var 3 795 142

euro, varav likvida medel 780 182 euro. Eget kapital var

492 810. De immateriella tillgångarna, bestående av de

hel- och delägda spelsajterna, uppgick den 31 december

2016 till 474 338 euro. Kortfristiga skulder var den 31 de-

cember 2016 3 302 332 euro, bestående till 46 procent av

kortfristiga skulder inklusive spelskulder, samt till cirka 52

procent av kortfristiga lån från närstående parter. Dessa

syftar till interna lån till dotterbolag i Koncernen. Bolaget

har inga kortfristiga skulder till externa parter. Bolaget hade

inga långfristiga skulder. Den 31 december 2015 var ba-

lansomslutningen 2 802 799 euro och de likvida medlen

811 386 euro. Det egna kapitalet uppgick till -253 210

euro, hänförligt till 2015 års förlust, och Bolaget hade inga

immateriella tillgångar. Kortfristiga skulder var den 31 de-

cember 2015 3 056 009 euro vilket bestod till cirka 56 pro-

cent av kortfristiga skulder inklusive spelarskulder, samt till

cirka 43 procent av kortfristiga lån till närstående parter.

Bolaget hade inga långfristiga skulder. 

Finansiella resurser och finansiell struktur
Per den 31 december 2016 uppgick det egna kapitalet till

492 810 euro och soliditeten till 13 procent. Bolagets kort-

fristiga skulder uppgick till 3 302 332 euro bestående till

46,5 procent av leverantörsskulder och till cirka 53,4 pro-

cent av kortfristiga lån till närstående part. Bolaget hade

inga långfristiga skulder. Bolagets likvida medel uppgick

den 31 december till 780 182 euro. Per den 31 december

2015 uppgick det egna kapitalet till -253 210 euro och soli-

diteten till -9 procent. Bolagets kortfristiga skulder uppgick

till 3 302 332 euro och utgjorde till cirka 55,9 procent leve-

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN



Nyckeltal
Nyckeltalen nedan presenteras i enlighet med tillämpad re-

dovisningsstandard och i samma format som tidigare redo-

visats i Bolagets årsredovisningar liksom i bokföringen, i

syfte att skapa kontinuitet och tillåta jämförelser med tidi-

gare perioder. Jämförbarheten med nyckeltalen som redovi-

sas av andra bolag kan därför vara begränsad. Det är dock

Bolagets bedömning att jämförbarheten med tidigare perio-

der är av vikt. Nyckeltalen för helåren 2016 och 2015 har

inte omfattats av revisorernas revisionsberättelser eller

granskning.

EUR 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
-2017-09-30 -2016-12-31 -2016-12-31

Nettoomsättning 5 923 359 4 492 773 2 610 493

Periodens resultat -683 037 -564 107 -1 576 590

Soliditet 27% 13% -9%

Kassalikviditet 110% 100% 90%

Definitioner av finansiella termer och nyckeltal
Soliditet – Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen

som utgörs av eget kapital och har inkluderats för

att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bola-

gets historiska kapitalstruktur.

Kassalikviditet – Omsättningstillgångar

exklusive lager och pågående arbeten i

procent av kortfristiga skulder. Kassalik-

viditet visar hur stor andel av kortfris-

tiga skulder som täcks av kortfristigt

omsättningsbara tillgångar och

har inkluderats för att investerare

ska ska kunna skapa sig en bild

av Bolagets historiska likviditetssi-

tuation.

rantörsskulder och till cirka 44 procent kortfristiga lån till

närstående part. Bolaget hade inga långfristiga skulder. Bo-

lagets likvida medel uppgick den 31 december 2015 till

780 182 euro.  

Kassaflöde
2016
För 2016 var den löpande verksamhetens kassaflöde 

-1 630 011 euro vilket framförallt påverkats av minskning

av rörelseskulder. Kassaflöde från investeringsverksamhe-

ten minskade under perioden till -142 228 euro och perio-

dens kassaflöde uppgick till -31 204 euro. 

2015
Kassaflödet för den löpande verksamheten var under 2015

-3 201 455 euro. Kassaflöde från investeringsverksamhe-

ten uppgick till -16 353 euro då en investering gjordes i Elk

Studios AB. Periodens kassaflöde uppgick till -712 333

euro. 

Investeringar 2016
Under 2016 uppgick investeringar till ca -140 000 euro 

(negativt netto) och utgjordes främst av investeringar i

spelplattformen där Koncernens spelsajter bedrivs, 

vilket uppgick till bruttoinvesteringar om totalt cirka 

475 000 euro. Under året avyttrades ett aktieinnehav i

ELK Studios AB för totalt cirka 300 000 euro, 

innebärande att den totala nettoinvesteringen

blev mindre. 

Investeringar 2015
Under 2015 uppgick investeringar totalt till

ca 16 000 euro och utgjorde förvärv av ak-

tier i Bolaget ELK Studios AB. 

Framtida investeringar
För 2018 förutses investeringar främst i akti-

verad utveckling och fortsatta investeringar i

spelplattformen. Brutto beräknas investering-

arna totalt uppgå till i storleksordningen 1,5

MEUR. Dessa kommer att finansieras genom

eget kapital via Erbjudandet samt via Bola-

gets intäkter.

Begränsningar i användandet av kapital
Det finns såvitt styrelsen i GoldBlue känner till inga be-

gränsningar avseende användande av Bolagets kapital.
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Nettoskuldsättning per 2017-09-30
EUR

(A) Kassa 187 474

(B) Likvida medel –

(C ) Lätt realiserbara värdepapper –

(D) S:a likviditet (A)+(B)+(C) 187 474

(E) Kortfristiga fordringar 2 895 014

(F) Kortfristiga bankskulder –

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder –

(H) Andra kortfristiga skulder, 

icke räntebärande 2 795 822

(I) S:a kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 2 795 822

(J) Netto kortfristig nettoskuldsättning 

(I)-(E)-(D) -286 666

(K) Långfristiga banklån, räntebärande –

(L) Emitterade obligationer –

(M) Andra långfristiga lån, räntebärande –

(N) Långfristiga skuldsättning (K)+(L)+(M) –

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -286 666

Rörelsekapitaldeklaration
Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte

är tillräckligt för att bedriva verksamhet under 2018. Styrel-

sen bedömer att rörelsekapitalbehovet därutöver samman-

taget de närmaste 12 månaderna kommer att uppgå till

cirka 15 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genom-

för Bolaget nu en nyemission på cirka 24 MSEK vilket tillför 

Bolaget cirka 21 MSEK efter avdrag för emissionskostnader

(cirka 3 MSEK). Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit 

teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 

21 MSEK. Teckningsförbindelser och garantiteckningarna

har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti

eller liknande. Om inte erbjudandet skulle genomföras eller

tecknas fullt ut skulle Bolaget behöva anpassa sin affärs-

strategi och minska expansionsplanerna samt planera för

ytterligare kapitalanskaffningar. Förstahandsvalet för en

sådan kapitalanskaffning skulle vara en ytterligare nyemis-

sion, ett lån eller tillskott från Bolagets ägare. Om någon

dylik finansiering inte heller skulle visa sig vara möjlig att

uppbringa under sådana förutsättningar, skulle Bolaget im-

plementera åtgärdsprogram av olika dignitet för att hantera

kapitalbehovet vilka inkluderar från en anpassning av ex-

pansionstakten, över en begränsning av verksamheten eller

att sälja tillgångar. Självklart ytterst, om kapitalbehovet

trots detta inte kan åtgärdas, kan Bolaget komma att

tvingas till en rekonstruktion eller att ansöka om konkurs. 

Skuldsättning och eget kapital per 2017-09-30
EUR

Skuldsättning

Kortfristiga skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet –

Blancokrediter (leverantörsskulder och 

upplupna kostnader, icke räntebärande) 2 795 822

Summa kortfristiga skulder 2 795 822

Långfristiga skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet –

Blancokrediter, icke räntebärande –

Summa långfristiga skulder 0

Eget kapital

Aktiekapital 71 516

Överkursfond 5 412 894

Balanserat resultat -4 466 211

Summa eget kapital 1 038 199
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Aktien och aktiekapital
GoldBlue AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier
är registrerade i elektronisk form, och dess aktiebok förs av
Euroclear. Samtliga transaktioner med Bolagets värdepap-
per sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-syste-
met genom behöriga banker och andra värdepappers-
förvaltare. Bolagets aktier är för närvarande inte föremål för
någon officiell organiserad handel men Bolaget avser an-
söka om att Bolagets aktie skall listas på Nasdaq First
North. Aktien har ISIN-kod SE0009895386. Teckningsoptio-
nerna, TO1, kommer att erhålla ISIN-kod SE0010547307.
Endast ett aktieslag finns. Alla aktier har samma röststyrka,
en röst vardera. Aktiekapitalet före Erbjudandet uppgår till 
2 447 624,88 SEK fördelat på 27 195 842 aktier med ett
kvotvärde om 0,090 SEK (med beaktande av förestående
registrering av kvittningsemission). Samtliga utgivna aktier
är fullt betalda.

Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare
rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier
som aktieägaren innehar. Det föreligger inga begränsningar
i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt
eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål
för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller
föregående räkenskapsår.

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer
aktiekapitalet att öka med 369 000 SEK till 2 816 625,78
SEK, fördelat på totalt 31 295 842 aktier. Aktierna emitteras
som del av en Unit till en kurs om 5,85 SEK/styck. Aktierna i
Erbjudandet motsvarar cirka 13,1 procent av aktiekapital och
röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt
tecknat Erbjudande). Erbjudandet tillför Bolaget högst cirka 
24 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Erbjudandet är garanterat till 88 procent (cirka 21
MSEK) via skriftliga teckningsförbindelser om cirka 
1,3 MSEK från privata och institutionella investerare och
via emissionsgarantier om cirka 14,3 MSEK från ett inve-
sterarkonsortium samordnat av G&W Fondkommission,
samt via intagna teckningsförbindelser på cirka 5,7 MSEK.
Bolaget har vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller
annan säkerhet för åtagandena.

Ägarförhållanden
Det föreligger, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägarav-
tal eller motsvarande avtal mellan existerande eller bli-
vande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt
inflytande över Bolaget.

Rättigheter för aktier
Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar
och vinster och har samma röstetal. Vid en eventuell likvi-
dation kommer aktieägare att ha rätt till andel av överskott
i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. I händelse
av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering kommer
samtliga aktier att ha samma prioritet. Innehavare av aktier

kommer att ha företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Av-
steg från företrädesrätten kan dock förekomma.

Bud på Bolagets värdepapper
De aktuella värdepapperen är inte föremål för erbjudande
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit några offentliga upp-
köpserbjudanden.

Ägarkoncentration och eventuellt missbruk
Vid fullteckning av Erbjudandet kommer cirka 39 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget som det beskrivs i
detta Memorandum att kontrolleras av de nuvarande hu-
vudägarna: Raging Bull Invest AB, Chartus Holding Ltd,
Nexium AB samt Watermills Ventures Ltd. Dessa aktieägare
har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden
där aktieägare har rösträtt. I övrigt känner inte Bolaget till
några ägargrupperingar som skulle kunna tänkas utöva vä-
sentligt inflytande genom inbördes avtal.

Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till
nackdel för aktieägare som har andra intressen än huvud-
aktieägarna. Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgär-
der i syfte att garantera att kontrollen inte missbrukas. De
regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebo-
lagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majori-
tetsägares eventuella missbruk av sin kontroll över ett
bolag. I tillägg finns regler på Bolagets framtida marknads-
plats Nasdaq First North, förutsatt godkänd listningsansö-
kan, bland annat om informationsgivning vars efterlevnad
övervakas av Bolagets Certified Adviser, samt Finansinspek-
tionens insynsregister i syfte att försäkra om öppenhet be-
träffande personer med kontroll över eller insyn i
börsbolagen.

Aktieägarförteckning
Bolaget har i dagsläget ca 4 100 aktieägare. Samtliga äga-
res (inklusive större ägare, styrelsen och ledande befatt-
ningshavare) innehav i Bolaget enligt senast kända
förhållanden framgår av uppställningen enligt den förda 
aktieboken per 4 november 2017:

Namn Antal aktier Ägarandel

Raging Bull Invest 3 809 499 14,01 %
(Rune Löderup)
Watermill Ventures 2 526 428 9,29 %
Chartus Holding Limited 2 237 863 8,23 %
Nexium AB (Staffan Lindgren) 2 125 218 7,81 %
Knutsson Holding AB 1 362 673 5,01 %
Effnetplatformen Ventures 2 AB 1 209 000 4,45 %
(cirka 4000 aktieägare)
Eric Holmberg 1 101 805 4,05 %
Daniel Benitez 648 429 2,38 %
Banque Havilland S.A. 644 682 2,37 %
Martin Skugge 637 997 2,35 %
Övriga 10 892 248 40,05 %
Summa 27 195 842 100,00 %

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I GOLDBLUE AB (PUBL), NOVEMBER 2017 37

Emissionsbeslut och bemyndigande
Beslut om att genomföra nyemission som det beskrivs i

detta Memorandum fattades av styrelsen den 7 november

2017 på basis av det bemyndigande som erhölls av extra

bolagsstämma den 29 augusti 2017.

Utdelning
Policy
I svenska aktiebolag måste utdelningen föreslås av styrel-

sen och beslutas av bolagsstämma i enlighet med aktiebo-

lagslagen och bolagsordningen. I dagsläget finns ingen

formell utdelningspolicy. I övervägandet om förslag till utdel-

ning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera fakto-

rer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och

finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov,

expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra

väsentliga faktorer.

Nuvarande situation
GoldBlue AB (publ) befinner sig i en snabb utveckling och

expansion och ingen utdelning har hitintills betalats ut. För

närvarande har styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget

balansera eventuella vinstmedel för att finansiera vidare

tillväxt och drift av verksamheten. 

Konvertibla skuldebrev
Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna av Bolaget.

Generellt
Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar

och vinst och de nyemitterade aktierna i förestående Erbju-

dande medför rätt till vinstutdelning första gången på den

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter

det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Rätt

till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd

avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av Eu-

roclear förda aktieboken. Utdelning utbetalas normalt som

ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men

kan också avse annat än kontant utbetalning. Det föreligger

inga restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning

för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare har rätt

till andel av överskott vid en eventuell likvidation i förhål-

lande till det antal aktier som innehavaren äger.

Utspädning
Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer öka från

27 195 842 stycken till högst 31 295 842 stycken. För nu-

varande aktieägare motsvarar detta en utspädning om

cirka 13,1 procent av både kapitalandel och röstandel i Bo-

laget (under antagande om fulltecknat Erbjudande). Därut-

över tillkommer eventuell utspädning som senare nyttjande

av de Teckningsoptioner som ingår i Units medför, vilka om

de utnyttjas fullt ut, under antagande om en fulltecknad

emission, innebär att antalet aktier kommer att öka med yt-

terligare 1 366 667 stycken till högst 32 662 509 stycken,

vilket motsvarar en total utspädning om cirka 4,4 procent

för nuvarande ägare.

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet har sedan Koncernens moderbolags bildande 

fram till förestående Erbjudande utvecklats enligt följande:

Aktiekapitalets utveckling AckumuleratAktiekapitalRegistrerings- KvotvärdeAckumulerat
datum (SEK)antal aktierAntal aktieraktiekapital (SEK)(SEK)

Bolagets bildande 1,0050 00050 00050 000,0050 000,002016-09-28

Nyemission och split 0,0157 230 4347 180 434108 456,5158 456,512016-11-02

0,0901 209 000-6 021 434108 810,00353,492017-04-26Nyemission och aktiesammanslagning

Kvittningsemission 0,09024 180 00022 971 0002 176 200,002 067 390,00

Riktad emission 0,09024 669 414489 4142 220 247,2644 047,262017-10-27

Kvittningsemission* 0,09027 195 8422 526 4282 447 625,78227 378,52

Föreliggande erbjudande** 0,09031 295 8424 100 0002 816 625,78369 000,00

* Pågående kvittning till Spade9Inc enligt tidigare avtal (mer information läs sida 45)
* Oaktat eventuell kompletterande riktad emission som del av arvodet till rådgivare, samt kvittningar för 

ersättning till garantikonsortiet

2017-10-13
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Lock-up 
Aktieägare motsvarande 51 procent av aktierna före Erbju-

dandet har undertecknat lock up-avtal. Sammanfattningsvis

har aktieägarna i enlighet med lock up-avtalet åtagit sig att

inte sälja eller på annat sätt överlåta några av sina aktier

(eller teckningsoptioner) i Bolaget utan G&W:s skriftliga

medgivande under 3, 6 respektive 12 månader, efter första

dagen för handel på First North, beroende på aktieägarens

innehav (aktieägare under 1% 3 månader, aktieägare mel-

lan 1-5% 6 månader samt aktieägare över 5% 12 månader,

likväl som ledning och styrelse).

Bonus och optionsprogram för personal och ledning
Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma i no-

vember/december 2017 där ett optionsprogram till ledning

och personal kommer att föreslås enligt tidigare upprättade

avtal i Goldblue Ltd (Koncernens förra moderbolag). Dessa

optioner kommer att vid fullt utnyttjande medföra en fram-

tida utspädning om cirka 2-3 procent.

Bolagets VD är enligt avtal berättigad till en kontantbo-

nus på ett belopp om 0,025 procent av pre-money värde-

ringen vid en IPO av Bolaget, eller 0,05 procent om Bolaget

säljs till ett belopp som överstiger 15 000 000 euro. Vidare

har Bolagets grundare åtagit sig att sälja 4,5 procent av

deras totala aktieinnehav till Andre Rodrigues till en rabatt

om 25 procent på Bolagets värdering efter genomförd list-

ningsemission. Optionen avseende detta förvärv gäller 

6 månader efter Bolagets första listningsdag.

Bolagsstyrning
Bolaget har att iaktta Aktiebolagslagens bestämmelser om

bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsord-

ning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördel-

ningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken

behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldig-

heter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rap-

porteringen. Arbetsordningen ses över årligen. Styrelsen har

prövat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revi-

sion och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av

Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrel-

sen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan bety-

delse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin

helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Svensk Kod

för bolagsstyrning (“Koden”) ska följas av alla bolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sve-

rige. Nasdaq First North utgör inte en reglerad marknad och

Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden även efter

den planerade listningen. Bolaget följer dock kontinuerligt

utvecklingen på området och avser att följa de delar av

Koden som kan anses relevanta.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Års-

stämma ska hållas inom sex månader från räkenskaps-

årets utgång. På årsstämman fastställs balans- och

resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets re-

sultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i fö-

rekommande fall revisorer och fastställs deras respektive

arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden. 

GoldBlue offentliggör tid och plats för årsstämman så

snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är in-

förd i eget namn i den förda aktieboken på avstämningsda-

gen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i

bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. 

Vid kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall

kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar

och på Bolagets webbplats samt med samtidig annons i

Svenska Dagbladet att kallelse skett, brev med posten eller

genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bola-

gets hemsida. 

Kallelse till å� rsstämma eller extra bolagsstämma där

fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behand-

las skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före

stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolags-

stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två

veckor före stämman. 

Rättigheter för aktier
Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar

och vinster och har samma röstetal. Vid en eventuell likvi-

dation kommer aktieägare att ha rätt till andel av överskott

i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. I händelse

av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering kommer

samtliga aktier att ha samma prioritet. Innehavare av aktier

kommer att ha företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Av-

steg från företrädesrätten kan dock förekomma.
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Styrelse
GoldBlue AB:s (publ) styrelse ska enligt bolagsordningen

bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter

utan suppleanter.

GoldBlues styrelse består för närvarande av fyra (4) leda-

möter. Styrelsen utgör en blandning av högt kvalificerade

personer med gedigna entreprenöriella erfarenheter kombi-

nerat med kompetens inom spelmarknaden i Sverige, Eu-

ropa och Asien. Styrelsen kan nås via Bolagets kontor på

Birger Jarlsgatan 18A, 4tr, 114 34 Stockholm eller via

info@goldblue.eu.

Styrelsens arbete styrs av Aktiebolagslagen, bolagsord-

ningen och den arbetsordning som GoldBlues styrelse anta-

git. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat

ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande di-

rektören. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning av och

ersättning till verkställande direktör. 

Under år 2016 ägde 6 protokollförda styrelsemöten rum

(i Goldblue Ltd). Vid mötena har styrelsen diskuterat Bola-

gets framtida utveckling, ekonomisk utveckling, budget, fi-

nansiering samt gjort sedvanlig uppföljning av

verksamheten i Bolaget. 

Rune Löderup,
Arbetande styrelseordförande 

Från: Norge/Sverige

Född: 1965

Styrelsemedlem sedan: 2013

Utbildning: MSc, Företagsekonomi

vid Lunds Universitet

Medgrundare av GoldBlue. Rune har en omfattande erfa-

renhet av styrelseuppdrag såväl i privata som publika till-

växtbolag. Med bakgrund inom finansmarknaden är han nu

investerare på heltid med fokus på tillväxtbolag med skal-

bar verksamhet. Han är för närvarande syrelsemedlem i

flera bolag inklusive: Three Gates AB, Peak AM Securities

AB, Casino Wilds Holding AB och Raging Bull Invest AB.

Rune var en av grundarna av och styrelseledamot i Maria

Invest AB (Maria Bingo), som såldes till Unibet 2008. Som

Arbetande styrelseordförande för GoldBlue AB är Rune an-

svarig för strategi, affärsutveckling samt kapitalanskaffning.

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Nej

Oberoende ledamot gentemot Bolaget och 

dess ledande befattningshavare: Nej

Aktier (Privat och via Raging Bull Invest AB): 3 965 483

Edward P Ihre 
Från: Sverige

Född: 1973

Styrelsemedlem sedan: 2014

Utbildning: MSc, företagsekonomi

vid Lunds Universitet.

Lång erfarenhet inom spelindustrin,

både inom affiliate ledningsroller samt andra ledande be-

fattningar, grundare till spelsiten Codeta.com. 

Tidigare roller inkluderar: VD för Ladbrokes Poker, Affiliate-

chef för Poker-stars och Pokerroom/Ongame. 

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Ja

Oberoende ledamot gentemot Bolaget och 

dess ledande befattningshavare: Ja

Aktier (privat och via bolag): 266 012

Staffan Lindgren
Från: Sverige

Född: 1964

Styrelsemedlem sedan: 2013

Staffan är en av grundarna av den i

Toronto börsnoterade spelleverantö-

ren NYX Gaming Group. Staffan har

över 20 års erfarenhet inom teknik- och spelbranschen. Efter

positionen som VD för NYX 2006–2010, har Staffan varit en-

gagerad i styrelsen i NYX och även varit försäljningschef för

NYX. Staffan är styrelseordförande i det noterade svenska

spelbolaget ahaWorld AB.

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Nej

Oberoende ledamot gentemot Bolaget och 

dess ledande befattningshavare: Nej

Aktier (privat och via Nexum AB): 2 164 214

Jesper Jensen
Från: Danmark

Född: 1976

Utbildning: Danska Officer 

Akademien

Styrelsemedlem sedan: 2017

Jesper är VD och grundare av 

iGaming Asia. Tjänstgjorde i den danska armén mellan

1995–2005. Jesper har mer än tio års erfarenhet av den

asiatiska spelindustrin. Jesper var även en av medgrundarna

till EveryMatrix. Tidigare ledningsuppdrag inkluderar VD på

Bet ISN, Produktchef Tipico, Trading- och Bettingchef för

Samvo/ED3688 samt VD för BetButler.

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Ja

Oberoende ledamot gentemot Bolaget och 

dess ledande befattningshavare: Ja

Aktier (privat och via bolag): 0

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
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Ledande befattningshavare
Bolagsledningen består av en grupp engagerade personer

som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap med

gedigen kompetens inom spelmarknaden, vilka krävs för att

täcka verksamhetens huvudområden. Samtliga medlem-

mar i bolagsledningen, förutom Rune Löderup, är baserade

i Manila. Bolagsledningen utgörs av:

Rune Löderup
Styrelseordförande sedan 2013 – se under ”Styrelse”.

Andre Rodrigues,
VD för GoldBlue AB (publ) samt

Verksamhetschef för GoldBlues

samtliga dotterbolag.

Från: Portugal

Anställd sedan: 2016

Född: 1988

Utbildning: MSc, Finansiell Ekonomi vid Kingston University,

England.

Andre har cirka tio års erfarenhet från spelmarknaden i Eu-

ropa och Asien. Andre har en bred och djup erfarenhet från

positioner och chefsroller inom online kasinon, sportsbet-

ting, riskhantering, produkteffektivitet och betalning. Tidi-

gare erfarenheter inkluderar ledande positioner för Yew

Tree Inc, Tipico och Samvo Group. 

Aktier (privat och via bolag): 0

William Sai, 
CFO

Från: Filippinerna 

Anställd sedan: 2015

Född: 1962

Utbildning: BBA, Ekonomi och Redo-

visning vid De La Salle University. 

William har varit verksam som licenserad revisor i Filippi-

nerna, Nya Zeeland och Papua Nya Guinea. William har

även tidigare erfarenhet haft ledande positioner inom två

börsnoterade bolag i USA (under SEC): Eli-Lily och Telupay

International. 

Aktier (privat och via bolag): 0

Douglas Adamsson,
Finansiell Chef ansvarig för IR, 

riskhantering och compliance

Från: Sverige

Anställd sedan: 2015

Född: 1991

Utbildning: BSc, global ekonomisk 

förvaltning med inriktning finans vid Regents University,

London. Tidigare erfarenhet inom finans- och fastighets-

marknaden via Handelsbanken i Sverige samt Mallorca 

Residencia S.L i Spanien.

Aktier (privat och via bolag): 58 804

Övrig information om styrelseledamöterna och de 
ledande befattningshavarna sedan 1 januari 2012
Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande be-

fattningshavare har någon familjerelation med annan styrel-

seledamot eller ledande befattningshavare. Såsom framgår

ovan har vissa styrelseledamöter och ledande befattnings-

havare privata intressen i Bolaget genom deras innehav av

aktier och/eller teckningsoptioner. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bola-

get kan därtill vara styrelseledamöter eller funktionärer i

andra bolag samt ha aktieinnehav i andra bolag och för det

fall något sådant bolag ingår affärsförbindelser med Bola-

get kan styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i

Bolaget ha en intressekonflikt, vilket hanteras genom att

den berörda personen inte är involverad i hanteringen av

ärendet å Bolagets vägnar. Utöver vad som angetts har

ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare

några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets in-

tressen.

Utöver vad som uttryckligen angivits nedan under avsnitt

“Uppdragsförteckning styrelse och ledande befattningsha-

vare” sid 42, har inte någon av ovanstående styrelseleda-

möter eller ledande befattningshavare varit inblandad i

någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egen-

skap av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande

befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen av

ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningsha-

vare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelate-

rade mål eller varit utsatt för anklagelser och/eller

sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter

(däribland godkända yrkessammanslutningar) och ingen av

dessa har av domstol förbjudits att ingå som medlem av en

emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från

att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent

under åtminstone de senaste fem åren.
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Ägarstyrning och styrelserepresentation
GoldBlues styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägars-

tyrning och Bolagets största ägare finns representerade i

styrelsen.

Styrelsekommittéer
GoldBlue styrelse har inte utsett några kommittéer. Styrelsen

fattar alltid beslut om tillsättande av och ersättning till VD.

Ersättning till styrelse
Styrelsearvode, inklusive arvode till ordföranden, fastställs

av aktieägarna vid årsstämma, senast den 30 maj 2018

eller, vid behov, vid extra bolagsstämma. Det beslutades vid

årsstämman 2016 att ett Styrelsearvode skulle utgå till ex-

terna ledamöter om 6 000 euro. 

Ersättning till verkställande direktören
Under 2016 har en ny verkställande direktör i GoldBlue till-

trätt. Totala ersättningen till dessa uppgick under året till

cirka 1,1 MSEK inklusive sociala kostnader. Vidare har Bo-

lagets nuvarande verkställande direktör två olika bonuspro-

gram i form av personaloptioner och vidare en bonus vid

Bolagets notering (detta finns beskrivet i närmare detalj

under “Bonus- och optionsprogram för personal och led-

ning”).

Ersättning till övriga ledande befattningshavare
Övriga ledande befattningshavare i Bolaget erhöll under år

2016 en total ersättning om cirka 600 TSEK, inklusive so-

ciala kostnader. Vidare har Bolaget utestående bonus- och

optionsprogram till ledande befattningshavare och personal

(detta finns beskrivet i närmare detalj under “Bonus- och

optionsprogram för personal och ledning”).

Uppsägningstider/avgångsvederlag 
Mellan Bolaget och verkställande direktören och övriga i

ledningen gäller en uppsägningstid på två (2) månader från

Bolagets sida och två (2) månader från verkställande direk-

tören. 

Det finns inga avtal mellan styrelseledamöter eller le-

dande befattningshavare och Bolaget om förmåner efter

det att uppdraget som styrelseledamot respektive ledande

befattningshavare avslutats.

Bolagets revisor
Revisor för Koncernen med tidigare moderbolaget Goldblue

Ltd  har för åren 2016 och 2015 varit Peter Griffith, auktori-

serad revisor.  

Revisor i GoldBlue AB (publ), är Michael Olsson, auktori-

serad revisor och medlem i FAR. Michael Olsson valdes vid

årsstämman den 4 april 2017.

Ersättning till revisorn
Vid bolags/årsstämman den 4 april 2017 beslutades att er-

sättning till nuvarande revisor, Michael Olsson, ska utgå en-

ligt godkänd räkning.

Revisornas adresser
Revisor för GoldBlue AB (publ)

Michael Olsson

Mazars SET

Mäster Samuelsgatan 56 

SE-111 83 Stockholm

Sverige

Telefon: 08 796 37 00

Revisorer för Goldblue Plc

Griffiths & Associates

Level 1, Casal Naxaro, Labour Avenue, Naxxar, Malta.

Telefon: (+356) 27383631
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Förteckning över pågående och avslutade uppdrag för
styrelse och ledande befattningshavare från 2012 och
framåt.

Styrelse
Rune Löderup

Företag Funktion Fr o m t o m not

Goldblue Plc Styrelseordförande 20130901

Orasolv AB Styrelseledamot 20130116 20160610

Ordförande 20080428 20130116

Raging Bull Invest AB Ordförande 20000417

Preventum Partner AB Styrelsesuppleant 20120926 20130626

Aurakliniken AB Styrelsesuppleant 20120926 20130827 Fusion 20131206

Kontigo Care AB 20140717

Styrelseordförande 20140717 201705

AceTrack AB Ordförande 20161125

Casino Wilds Holding AB (publ) Ordförande 20170210

Gaming Corps AB Ordförande 20141008 20160718

RLS Global AB Styrelseledamot 20120213 20160708

Stillfront Group AB (publ) Styrelseledamot 20110214 20130905

Servage AB Styrelseledamot 20090703 20130611

Animated Games Sweden AB Ordförande 20160819 20170815

Elk AB Studios AB Styrelseledamot 20140808 20160829

Peak AM Alternative Investments AB Styrelseledamot 20120830 20160829

Peak AM Securities AB Styrelseledamot 20150603

Three Gates AB Styrelseledamot 20160425

Fargin Group AB Ordförande 20120824 20140110 Konkurs avslutad 20150224

OraSolv Vaxholm AB Ordförande 20120911 20130916 Likvidation avslutad 20141013

Staffan Lindgren

Företag Funktion Fr o m t o m not

Nexium AB Styrelseledamot 20020222

NYX Interactive AB Styrelseledamot 20141022

Styrelseledamot 20100817

AHA World AB Ordförande 20161109

Styrelseledamot 20160519 20161109

Sista versen 25994 AB Styrelseledamot 20141210 20161117 Fusion 20170330

Strömmerprodukter AB Styrelsesuppleant 20151215

Altus Nordic Ventures AB Styrelseledamot 20170227

VD 20170227

AHA Technology AB Styrelsesuppleant 20161110

Fargin Group AB Styrelseledamot 20130112 20130701 Konkurs avslutad 20150224

Ongame Services AB Styrelseledamot 20141205

Sista versen 19742 AB Styrelseledamot 20141210 20151027 Fusion 20160222

Uppdragsförteckning styrelse och 
ledande befattningshavare
Förteckningen nedan för samtliga svenska medborgare

avser de uppgifter som finns registrerade i Bolagsverkets

näringslivsregister per 8 oktober 2017 och avser pågående

samt avslutade uppdrag de senaste fem åren. För-

teckningen för Jesper Jensen, Andre Rodrigues samt Wil-

liam Sai bygger på uppgifter som erhållits från respektive

person i en s k Heder och Vandelförsäkran utformad av Ad-

vokatfirman DLA Piper AB. Position där slutdatum saknas

avser ett pågående uppdrag. 
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Edward Ihre

Företag Funktion Fr o m t o m not

Bannerflow AB Styrelsesuppleant 20121113 20140603 Fusion 20160128

Earnit Förvaltning AB Styrelseledamot 20100315

Bannerflow AB Styrelsesuppleant 20121114 20140609

NF Sales AB Styrelsesuppleant 20121114 20140603

Ihre Consulting AB Styrelseledamot 20150910

Almost Famous Consulting AB Styrelseledamot 20160329

Brf Kulspelet n:r 4 Styrelseledamot 20150629 20160509

Jesper Jensen

Företag Funktion Fr o m t o m not

iGaming Asia Ltd VD 2016 04

Yew Tree Services Inc. VD 2015 07 2016 04

Tipico Inc. Produktchef 2013 04 2014 11

Samvo Group Tradingchef 2011 10 2013 04

Ledning

Andre Rodrigues

Företag Funktion Fr o m t o m not

Yew Tree Services Inc. Operativchef 201511 201604

Goldblue AB (publ) VD 201608

Valhalla Entertainment Ltd Verksamhetschef 201608

Emiritus Services Ltd Verksamhetschef 201608

Emeritus Software Ltd Verksamhetschef 201608

24k88 Ltd Verksamhetschef 20160801

Happistar Ltd Verksamhetschef 20160801

Ho168 Ltd Verksamhetschef 20160801

Occ888 Ltd Verksamhetschef 20160801

Oxari Managment Inc Ordförande 20160801

Oxari Malta Ltd Verksamhetschef 20160801

Emeritus Holding Ltd Verksamhetschef 20160801

Douglas Adamsson

Företag Funktion Fr o m t o m not

Palka Steijner Konsultation AB Styrelseledamot 20130805 20141105 Konkurs avslutad 20160316

William Sai

Företag Funktion Fr o m t o m not

Goldblue Plc Ekonomichef 2015 01

Telupay Philippines Lokal Ekonomichef 2013 01 2015 01

Transfield Services & Worley Parsons Finanschef 2011 01 2012 01
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Legal Koncernstruktur
GoldBlue AB (publ) (Org nummer 559078–0465) är ett

svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 6

september 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 28

september 2016. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bola-

gets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen

(2005:551). Enligt Bolagets bolagsordning är Bolagets verk-

samhetsföremål att direkt eller genom hel- eller delägda

dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, manage-

ment, datorprogram-  utveckling och genom dotterbolag

eller intressebolag bedriva spel på Internet, samt att äga

och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig

verksamhet. Den fullständiga bolagsordningen återfinns på

Bolagets hemsida, www.goldblue.eu. GoldBlue AB är för

närvarande moderbolag till 13 helägda dotterbolag, vilka är

verksamma i Filippinerna, Belize, Malta och Brittiska Jung-

fruöarna. 

Bakgrund till Koncernstrukturen
GoldBlue och Effnetplattformen

Effnetplattformen är ett noterat bolag med cirka 4 000 ak-

tieägare. En av Effnetplattformens två affärsmodeller är att

tillhandahålla ägarspridning till bolag som önskar genom-

föra en börsnotering. Detta sker genom att Effnetplattfor-

men utdelar aktier i lagerbolag till sina aktieägare, varpå

bolagen i fråga erhåller samma ägarstruktur med cirka

4 000 aktieägare. De utdelade lagerbolagen förvärvar bolag

som önskar genomföra notering varvid betalning sker med

nyemitterade aktier. Därmed skapas en koncern med ett

holdingbolag med cirka 4 000 aktieägare och ett rörelsedri-

vande dotterbolag. Holdingbolaget genomför i regel samti-

digt en finansiering och kan därefter ansöka om notering.

Ägarandelen för Effnetplattformens cirka 4 000 aktieägare i

den färdiga koncernstrukturen uppgår, efter genomfört för-

värv av rörelsedrivande bolag och finansiering, normalt mel-

lan 5 till 10 procent. Koncernmodern i GoldBlue-koncernen,

GoldBlue AB:s (publ) firma var tidigare Effnetplattformen

Ventures 2 AB och bolaget delades ut av Effnetplattformen

till aktieägarna i Effnetplattformen den. 

Under 2017 överenskom GoldBlue AB (publ) (f d Eff-

netplattformen Ventures 2 AB) med Goldblue Plc:s aktie-

ägare att genomföra en ägarspridning och finansiering

enligt Effnetplattformens ovan beskrivna modell, i syfte att

därefter ansöka om notering på Nasdaq First North.

GoldBlue AB (publ) bedrev då ingen verksamhet. Överens-

kommelsen innebar att GoldBlue AB (publ) skulle förvärva

Goldblue Plc genom en apportemission. Aktierna i Goldblue

Plc apporterades in i GoldBlue AB (publ) mot en ägarandel

för Effnetplattformens ca 4 000 aktieägare om cirka 5 pro-

cent.

Väsentliga avtal
Nedan presenteras en sammanfattning av de väsentliga

avtal som ingåtts mellan Bolaget eller Bolagets dotterbolag

och tredje parter under de två senaste åren, såväl som

andra avtal som ingåtts vilka innehåller rättigheter och skyl-

digheter av väsentlig betydelse för Koncernen samt finansi-

ella arrangemang.

Förvärv av domäner m m från Spade9 Inc. (“Spade9”) 
Genom avtalet överläts domänerna www.occ888.com,

www.ho168.com och www.mocai8.com jämte domänernas

verksamhet och tillgångar till Blackbox Technology. Spade9

överlät domänerna till Blackbox Technology mot (i) 35 pro-

cent av resultatet efter räntor, skatt, nedskrivningar och av-

skrivningar från www.occ888.com, (ii) 49 procent av

resultatet efter räntor, skatt, nedskrivningar och avskriv-

ningar från www.ho168.com och (iii) 40 procent av resulta-

tet efter räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar från

www.mocai8.com. Procentsatserna enligt ovan ska betalas

fram till dess ägandet i Blackbox Technology förändras eller

till dess en börsnotering av moderbolaget sker. Avtalet före-

skriver att Spade9 har en rätt att förvärva aktier i Blackbox

istället för att erhålla betalningarna enligt ovan varvid en

separat överenskommelse ska träffas därom. En sådan

överenskommelse har sedermera träffats varvid Spade9

förvärvade aktier i GoldBlue genom Watermill Ventures Ltd.

Avtalet ska tolkas enligt den rätt som gäller på Brittiska

Jungfruöarna och eventuella tvister under avtalet ska avgö-

ras av domstolar på Brittiska Jungfruöarna.

Avtal med tjänsteleverantören Alloutsource 
Solutions Inc. (“ASI”)
ASI är licensierade att tillhandahålla servicetjänster till spel-

leverantörer. Enligt avtalet ska ASI tillhandahålla tjänster

såsom marknadsföring, kundvård, support, bokföring och

skatt etc. Avtalet upplåter även en lokal om 475 kvm till

ASI. ASI och Blackbox Technology rekryterar tillsammans

personal vilka sedermera anställs av ASI i enlighet med fi-

lippinsk arbetslagstiftning. Ersättning enligt avtalet utgår i

filippinska pesos och ersättningen för lokalen indexuppräk-

nas med 10 procent varje år. Enligt avtalet är Blackbox

Technology skyldigt att hålla ASI skadeslöst från samtliga

krav som härrör från Blackbox Technologys produkter och

tjänster. ASI i sin tur ska ha hålla Blackbox Technology ska-

deslöst från krav eller skador som härrör från tjänster eller

liknande som ASI levererar. Respektive parts skadestånds-

skyldighet är begränsat till ett belopp motsvarande den er-

sättning Blackbox Technology erlagt till ASI. Avtalet tolkas i

enlighet med filippinsk rätt.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Affärsstöd m m från Big Bear Productions Inc. 
(“Big Bear”)
Big Bear är enligt avtalet registrerat hos Cagayan Economic

Zone Authorithy och därmed auktoriserat att tillhandahålla

affärsstöd i form av IT m m samt sådana system som be-

hövs för rapportering och kontroll av Blackbox Technologys

verksamhet. Tjänsterna som omfattas avtalet är bl a mark-

nadsföring, kundhanteringstjänster, informationshantering

och kundvård. Enligt avtalet ska Blackbox Technology hålla

Big Bear skadeslöst för ageranden eller underlåtenheter av

Big Bear som inte är i enlighet med lokala lagar eller regler

som vidtas under avtalet. Skadeståndsskyldigheten under

kontraktet är begränsat för respektive part till det belopp

Blackbox Technology erlagt Big Bear för tjänsterna, såvida

inte fråga är om grov oaktsamhet från endera parten, då

inga begränsningar gäller vare sig beloppsmässigt eller

typer av skador. Avtalet ska tolkas i enlighet med filippinsk

rätt.

Marknadsföring m m från Watermill Ventures Ltd 
(“Watermill”)
I enlighet med vad som redogörs för ovan under “Förvärv av

domäner m m från Spade9 Inc.” har ett aktieoptionsavtal

ingåtts med Valhalla Entertainment, Blackbox Technology

och Watermill Ventures Ltd (“Watermill”) i vilket Watermill är

köpare. Genom avtalet lämnade GoldBlue Watermill en op-

tion att förvärva 15 000 aktier i Blackbox Technology, mot-

svarande 13,28 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Enligt avtalet lämnade således Valhalla Entertainment till

Watermill en option att förvärva 15 000 aktier i BlackBox

Techonology för en symbolisk summa om 1 USD. Watermill

lämnade enligt avtalet i sin tur tjänster såsom spelopera-

törstjänster, marknadsföring och anskaffande av kunder till

Blackbox Technology samt deras varumärken, s k 24/7-sup-

port, plattformslösningar, webbutveckling, anskaffande av

spel, hantering av s k affiliates, rekrytering och upplärning,

bonuskon- figuration m m. Betalningen genom tjänsterna

utgjorde enligt avtalet apport. Watermill har också en möj-

lighet att enligt avtalet förvärva aktier i GoldBlue istället för

i Blackbox. Optionen i fråga löpte till och med den 15 maj

2017 och har utnyttjats i dess helhet. Om Watermill seder-

mera väljer att konvertera samtliga sina aktier i Blackbox till

GoldBlue-aktier medför detta en andel om 9,96 procent av

aktiekapitalet för Watermill i GoldBlue. Avtalet noterar

också att sedan utspädningen efter utdelningen från Eff-

netplattformen skett kommer Watermill att äga 9,46 av akti-

erna i GoldBlue Holding. Avtalet föreskriver vidare att

Watermill ska ingå ett lockup-avtal för en period om 12 må-

nader från datumet för listning. Avtalet ska tolkas enligt

maltesisk rätt och eventuella tvister ska avgöras av malte-

siska domstolar.

Blackbox/Ximax Holdings Ltd (“Ximax”)
Enligt avtalet är Ximax licensierat av PAGCOR som en s k

Philippine Offshore Gaming Operator och har utvecklat en

plattform för onlinespel. Blackbox Technology å andra sidan

bedriver enligt avtalet marknadsföring m m för onlinespel.

Ximax tillhandahåller enligt avtalet Blackbox Technology en

begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att använda

plattformen för onlinespel efter att denna brandats med

Blackbox Technologys spel. Enligt avtalet är Blackbox Tech-

nology ansvariga för driften av plattformen när Ximax satt

upp den. Avtalet med Ximax gäller i två års tid med möjlig-

het till efterföljande förlängningar ett år i taget. Ximax äger

enligt avtalet rätt att samla in data rörande plattformen och

att försälja denna under förutsättning att Blackbox Technol-

ogy eller användarna av plattformen inte röjs. Skadestånds-

skyldigheten under avtalet är begränsad till de belopp som

parterna erlagt enligt avtalet och inget skadestånd för indi-

rekta förluster eller liknande ska utgå. Blackbox Technology

ska dock hålla Ximax samt dess närstående skadeslöst

från krav som uppstår till följd av Blackbox Technologys drift

av plattformen. Enligt avtalet ska eventuella tvister i första

hand lösas genom medling parterna emellan och om sådan

inte lyckas ska en medlare utses av parterna som med bin-

dande effekt parterna emellan kan fatta ett beslut om tvis-

tefrågan. 

Immateriella rättigheter
Spelsajternas varumärken och domännamn innehas av Val-

halla Entertainment som har registerat domännamnen

bet24k.net, 24kbet.net, k2488.net, 24b88.net,

24k88gold.net, 24b88.com, k2488.com, 24k88gold.com,

bet24k.com, blackbox888.com, 18k88.com, 18k88.net,

Black8ox.com, Black8ox.net, Black8ox.org, Black8ox.info,

occ888.live, 24k88.live, no168.live, slots.live, verajohn.live,

bigbearproduction.com, bigbearproduction.net, no168.biz,

happistar.biz, 24k88.biz, occ888.co, no168.co,

happistar.co, theboxmarketing.co, emeritussoftware.co,

24k88.cc, emeritussoftware.com, emeritussoftware.net,

theboxmarketing.net, occ888.cc, 24k88.tv, no168.life,

24k88.life, 24k88.today, no168.guru, happistar.guru,

occ888.mobi, no168.mobi, happistar.rocks, happistar.pho-

tography, occ888.guru, 24k88.solutions,

emeritussoftware.info, happistar.ph, no168.solutions, the-

box.marketing, happistar.today, occ888.life,

happistar.email, 24k88.guru, happistar.company,

24kbet.info, theboxmarketing.info, occ888.solutions,

24kbet.org, occ888.me, 24k88.io, no168.me, 24k88.mobi,

happistar.mobi, emeritussoftware.ltd, no168.today, emeri-

tusservices.ltd, happistar.life, occ888.today,

occ888.website, no168.website, 24k88.website,

occ888.online, no168.online, 24k88.online, occ888.shop,

no168.shop, happistar.shop, 24k88.shop, 24k666.com,
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talkmoney.tips, talkmoney.cash, mshappi.com,

mshappi.net, happistar.net, mshappi.org, happistar.org,

mshappis.info, happistar.info, 24k88.eu,

GoldBlueholding.com, GoldBlue.net, GoldBlueholding.net,

GoldBlue.info, GoldBlueholding.org, GoldBlueholding.info,

GoldBlue.org, 24k88.ph, 24k88.net, valhalla.ltd, happis-

tar.com, 24k88.com och GoldBlue.eu. Totalt innehar Val-

halla Entertainment således 106 olika domännamn.

Valhalla Entertainment innehar upphovsrätten och samtliga

andra immateriella rättigheter till teknikplattformen där

spelsajterna drivs. Bolaget har inga godkända patent eller

pågående patentansökningar. 

Slutförande av förvärv av Bolagets plattform
Enligt avtalet ska GoldBlue erlägga resterande del av köpes-

killingen, USD 86 000, när GoldBlue eller Blackbox säljs till

en tredje part, eller när GoldBlues aktier börsnoteras.

GoldBlue avser att, som del av användning av emissions-

likviden, erlägga motsvarande cirka 750 000 SEK (USD

86 000 i kontraktet) avseende slutbetalning för förvärvet av

Bolagets plattform. Spade9 och utvecklarna av plattformen

åtar sig under avtalet att inte bedriva konkurrerande verk-

samhet fram till och med den 1 april 2021. Vad som överlå-

tes enligt avtalet är ett antal integrerade spel, integrerade

betalningslösningar, integrerat affiliatesystem, funktionsmo-

duler m m. Eventuella tvister under avtalet ska avgöras

genom skiljeförfarande på Malta. 

Konkurs, likvidation och liknande förfaranden
Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfa-

randen gentemot Bolaget; inte heller är styrelsen medveten

om några sådana förestående eller hotande förfaranden. 

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringar är tillräckliga

för de risker som normalt förknippas med Bolagets verk-

samhet. 

Licenser och regulatoriska frågor
Utländska speloperatörer som tillhandahåller spel från Filip-

pinerna är generellt sett tvungna att licensieras hos Philip-

pine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Ett

undantag från detta krav gäller emellertid för sådana spel-

operatörer som endast bedriver sin verksamhet från, och är

registrerade att bedriva sin verksamhet från, ett område i

vilket något annat övervakande organ utfärdar spelopera-

törslicenser liknande de PAGCOR utfärdar. Verksamhet som

bedrivs från eller som riktar sig mot annat område i Filippi-

nerna kräver en separat licensiering från t ex PAGCOR.

North Cagayan Gaming and Amusement Corporation

(“NGCAC”) är ett sådant övervakande organ som utfärdar

speloperatörslicenser. NGCAC har jurisdiktion över och ut-

färdar licenser för speloperatörer baserade i Cagayan Spe-

cial Economic Zone and Freeport (“CEZA”). Blackbox bedri-

ver sin speloperatörsverksamhet under en spellicens utfär-

dad av NGCAC. För Filippinskt vidkommande är licensen

således territoriellt begränsad till CEZA. Blackbox får med

stöd av denna licens emellertid via internet rikta sig till

spelkunder som är lokaliserade utanför Filippinerna men

en förutsättning är att Blackbox Technology, eller dess sam-

arbetspartners, bedriver sin verksamhet från CEZA. 

Koncernen tillhandahåller spelverksamhet via Blackbox

Techonology som är registrerat på Brittiska Jungfruöarna

och spelverksamheten bedrivs via samarbetspartners.

OCC888 drivs hos Ximax medan 24K88, HO168 och Hap-

piStar drivs hos BigBear samt ASI samt så småningom

genom GoldBlues egna bolag Emeritus Services.

Rättsliga förfaranden 
Inget av Bolagen i Koncernen är i någon tvist eller annat

rättsligt förfarande, och har under de senaste tolv måna-

derna inte varit part i någon tvist eller annat rättsligt förfa-

rande som kan komma att ha, eller har haft, en betydande

inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat. 

Transaktioner med närstående
Den 4 oktober 2016 sålde GoldBlue till Rune Löderup per-

sonligen totalt 67 191 aktier i Elk AB, org. nr. 556902-

6155, mot en köpeskilling om 604 719 SEK. Bakgrunden

till transaktionen var att Bolaget behövde en kapitalinjek-

tion. Därför beslutade styrelsen om att Bolaget skulle

avyttra ett rörelsefrämmande innehav.

Transaktionerna som redogörs för ovan med Spade9 re-

spektive Watermill utgör transaktioner med närstående ef-

tersom Allen Yan, ägare av Spade9 arbetar inom Koncernen

på konsultbasis. Han var även grundare till spelsajterna

OCC888 samt Ho168. 

BigBear, som i enlighet med vad som återgivits ovan är

en samarbetspartner med GoldBlue, ägs delvis av Patrik

Zayas som var en av GoldBlues grundare. Transaktionerna

bedöms genomföras på marknadsmässiga villkor.

Som framgår ovan under Finansiell information i sam-

mandrag finns kortfristiga lån från närstående parter.

Dessa kortfristiga lån till närstående parter avser tidigare

interna lån till dotterbolag inom Koncernen. 

Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner

med närstående utöver vad som beskrivits ovan. 

Fastighets- och hyresavtal
Varken Bolaget eller Bolagets dotterbolag äger någon fast

egendom. Koncernen bedriver sin verksamhet i hyrda kontors-

lokaler på angiven adress. Hyresavtalet löper till tills vidare

med sex månaders uppsägningstid. Hyresavtalet anses inte av

Bolaget väsentligt då Valhalla bedöms kunna, utan större svå-

righeter, hitta andra lämpliga närliggande lokaler på kort tid.

Bolaget har även ett hyresavtal för kontoret i Stockholm. 
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Anställnings- och konsultavtal
Bolaget har för närvarande fyra fast anställda. Vidare an-

vänder Bolaget sig av olika konsulter för särskilda ändamål,

till exempel utveckling och tekniska tjänster. Anställnings-

och konsultavtal ingås på marknadsmässiga villkor och in-

nehåller regelmässigt sekretessbestämmelser, bestämmel-

ser om överföring av immateriella rättigheter samt

bestämmelser avseende förbud att bedriva konkurrerande

verksamhet. 

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i

anledning av Erbjudandet och har gett råd till Bolaget vid

upprättandet av detta Memorandum. Advokatfirman DLA

Piper är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudan-

det och har gett råd till Bolaget vid upprättandet av detta

Memorandum. Eftersom all information i Memorandumet

härrör från Bolaget friskriver sig G&W Fondkommission och

Advokatfirman DLA Piper från allt ansvar i förhållande till in-

vesterare i Bolaget, samt i förhållande till alla övriga direkta

och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut

och/eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på infor-

mation i detta Memorandum. 

Handlingar införlivade genom hänvisning
Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt The Compa-

nies Act 1995. Revi sionsberättelserna för 2014/2015 och

2015/2016 räkenskaps års årsredovisningar återfinns på

näst sista sidan i respektive årsredovisning. Delårsrappor-

ten har likaså upprättats i enlighet med ovan, dock utan att

ha granskats av revisorn. De revide rade årsredovisningarna

inklusive revisionsberättelser samt den oreviderade delårs-

rapporten införlivas i sin helhet genom hänvisning och

utgör en del av Memorandumet. 

Nedan följer hänvisning till de specifika dokumenten re-

spektive de sidor som berörs, som finns att ladda ner på

Bolagets hemsi da: www.goldblue.eu:

� Bolagets delårsrapport avseende januari-september

2017, re sultaträkning (sid 5) och balansräkning 

(sid 6).

� Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret

2015/2016, resultaträkning (sid 3), balansräkning

(sid 4), kassaflödesanalys (sid 7), redovisningsprinci-

per och upplysningar i noter (sid 8-13) samt revi-

sionsberättelse (sid 15-18).

� Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret

2014/2015, resultaträkning (sid 3), balansräkning

(sid 4), kassaflödesanalys (sid 7), redovisningsprinci-

per och upplysningar i noter (sid 8-13) samt revi-

sionsberättelse (sid 15-18).

Information från tredje man
Information från tredje man som återgivits i detta Memo-

randum har återgivits exakt och inga uppgifter – såvitt Bola-

get känner till och försäkrat sig genom jämförelse med

annan information som offentliggjorts av berörd tredje

man – har utelämnats på ett sätt som skulle göra den åter-

givna informationen felaktig eller missvisande.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Detta Erbjudande är garanterat upp till cirka 88 procent av

emissionsbeloppet om cirka 24 MSEK. Detta har uppnåtts

dels genom teckningsförbindelser på cirka 1,3 MSEK från

Effnetplattformen (1 MSEK) och Bolagets VD Andre Rodri-

gues (288 000 SEK) och dels genom garantier från både nu-

varande ägare och externa garanter, vilka förbundit sig att

teckna för upp till cirka 14,3 MSEK av den del av emissionen

som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga

aktieägare. Utöver detta har teckningsförbindelser tagits in

från nuvarande aktieägare med en utfäst post om cirka 3,6

MSEK avseende tilldelning i emissionen. Dessutom har för-

handsteckningar i det publika erbjudandet gjort med cirka

2,1 MSEK, däribland från Bolagets styrelseordförande Rune

Löderup som inlämnat teckningsförbindelse om 1 MSEK (pri-

vat respektive via bolag). Vare sig emissionsgarantier eller

teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller de-

position av medel.

Ersättning till garanterna för lämnade garantier är 10

procent av det garanterade beloppet, motsvarande totalt

cirka 1,4 MSEK, och betalas i form av kvittning mot nyut-

givna units till samma villkor som i föreliggande Erbju-

dande. Ingen ersättning utgår för utfästelserna om teckning

i form av lämnade teckningsförbindelser. Adress till samord-

nare av garantikonsortiet är: G&W Fondkommission, Kungs-

gatan 3, 111 43 Stockholm, www.gwkapital.se.
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Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekven-

ser som kan uppkomma för investerare som deltar i Erbju-

dandet. Sammanfattningen är baserad på gällande

lagstiftning och är endast avsedd som allmän information.

Sammanfattningen gäller endast i Sverige obegränsat skatt-

skyldiga fysiska personer och svenska aktiebolag om inte

annat anges. 

Sammanfattningen omfattar exempelvis inte värdepap-

per som innehas av handelsbolag eller komman ditbolag,

eller som innehas som lagertillgångar i näringsverk samhet;

de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i

bolag som är eller tidigare har varit fåmansföretag eller på

aktier som har förvärvats med stöd av så kallade kvalifice-

rade andelar i fåmansföretag; eller aktier eller andra delä-

garrätter som förvärvats via ett så kallat

investeringssparkonto eller kapitalförsäkring och som om-

fattas av särskilda regler om schablonbeskattning.

Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyl-

diga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag.

Beskatt ningen av varje enskild aktieägare beror på dennes

speciella situation. Varje investerare bör därför rådfråga en

skatterådgi vare för att få information om de särskilda kon-

sekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive

tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatte-

avtal. 

Avsikten är att aktierna och teckningsoptionerna av serie

TO1 i Bolaget ska listas på First North. First North utgör inte

en reglerad marknad enligt vad som avses i inkomstskatte-

lagen (1999:1229). För att aktier och teckningsoptioner

som inte är noterade på en reglerad marknad ska anses

marknadsnoterade i inkomstskattelagens mening krävs att

aktierna är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig note-

ring på grundval av mark nadsmässig omsättning. Skattever-

ket har i ett ställningstagande bland annat uttalat att

omsättning normalt ska förekomma en gång var tionde dag

samt att noteringarna hålls tillgängliga intill sjätte året efter

noteringsåret.

FYSISKA PERSONER
Kapitalvinstbeskattning 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sve-

rige beskattas inkomster på aktier såsom utdelningar och

kapitalvin ster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i in-

komstslaget kapital är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skill-

naden mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljnings-

utgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Med

delägarrätter avses bland annat aktier och teckningsoptio-

ner. Omkostnads beloppet för alla delägarrätter av samma

slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av ge-

nomsnittsmetoden. Aktier och teckningsoptioner utgör inte

delägarrätter av samma slag och sort vid tillämpning av ge-

nomsnittsmetoden. Det kan näm nas att BTA (betalda teck-

nade aktier) inte anses vara av samma slag som nyemitte-

rade aktier förrän beslut om nyemission re gistrerats vid Bo-

lagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får

omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablon-

metoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter av-

drag för försäljningsutgifter.

Kapitalvinst på onoterade aktier tas upp till fem sjättede-

lar i inkomstslaget kapital, vilket innebär en effektiv be-

skattning om 25 procent. Kapitalvinsten på noterade aktier

beskattas med 30 procent (dvs. den totala vinsten är skat-

tepliktig).

Kapitalförlust på noterade aktier och andra noterade

delägar rätter (förutom andelar i värdepappersfonder eller

special fonder som endast innehåller svenska fordringsrät-

ter, s.k. räntefonder) ska dras av i sin helhet samt kapital-

förluster på svenska aktiebolag och utländska juridiska

personer som inte är onoterade ska dras av med fem sjätte-

delar mot kapitalvin ster på sådana tillgångar under samma

beskattningsår. För kvalificerade andelar gäller dock att av-

drag ska göras med två tredjedelar. Avdrag för kapitalförlust

ska i korthet göras i följan de ordning: 

1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet.

2. kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar.

3. kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.

Till den del avdrag inte kan göras enligt ovan får kapitalför-

lust på noterade aktier dras av med 70 procent och kapital-

förlust på onoterade aktier dras av till fem sjättedelar av 70

procent mot andra inkomster av kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges

reduk tion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverk-

samhet samt kommunal fastighetsavgift och fastighets-

skatt. Skattere duktion medges med 30 procent av den del

av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med

21 procent av det återstående underskottet. Underskott

kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Utdelning
Utdelning på onoterade aktier i svenska aktiebolag tas upp

till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket ger en effek-

tiv beskattning om 25 procent medan utdelning på noterade

aktier beskattas med 30 procent. För fysiska personer som

är obe gränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preli-

minär skatt på utdelningar med 30 procent av Euroclear

eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av teckningsoptioner
Utnyttjande av teckningsoptioner för förvärv av aktier utlö-

ser inte någon beskattning. För investerare som avyttrar

sina teck ningsoptioner kan det uppstå en skattepliktig kapi-

talvinst. För teckningsoptioner som förvärvats genom köp

eller på liknande sätt (d v s inte grundas på innehav av be-

fintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsutgift. Anskaff-

SKATTEFRÅGOR
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ningsutgiften för en aktie som förvärvas genom att en teck-

ningsoption utnyttjas anses anskaffad för lösenpriset ökat

med anskaffningsutgiften för teckningsoptionen. 

AKTIEBOLAG
Kapitalvinstbeskattning och utdelning
Onoterade aktier 
Onoterade aktier som innehas som kapitaltillgångar av

svenska aktiebolag beskattas enligt reglerna om näringsbe-

tingade ande lar, vilket innebär att kapitalvinst och utdelning

på sådana aktier typiskt sett är skattefri medan nedskriv-

ningar och kapitalförlus ter inte är avdragsgilla. Om onote-

rade aktier upphör att vara nä ringsbetingade (till exempel i

samband med marknadsnotering) får innehavaren som ut-

gångspunkt tillgodogöra sig marknads värdet vid denna tid-

punkt som skattemässigt anskaffningsvärde.

Noterade aktier 
Reglerna om näringsbetingade andelar kan tillämpas på no-

terade aktier om innehavaren äger 10 procent eller mer av

röstetalet för samtliga aktier eller i undantagsfall om inne -

havet betingas av innehavarens rörelse. För att utdelning

och kapitalvinst på noterade aktier ska undantas beskatt-

ning krävs även att aktierna varit näringsbetingade för inne-

havaren underen sammanhängande tid om ett år. Detta

krav kan uppfyllas retroaktivt vid utdelning. 

Kapitalvinst och utdelning på aktier som inte anses

närings betingade samt teckningsoptioner beskattas i in-

komstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Kapital-

vinster och kapital förluster beräknas på samma sätt som

har beskrivits ovan av seende fysiska personer. Avdragsgilla

kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast

dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana delägar-

rätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är

uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma

koncern, under förutsättning att koncern bidragsrätt förelig-

ger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas

ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapital-

vinster på aktier och andra delägarrätter under efterföl -

jande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTESKYLDIGA I SVERIGE
Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsoptioner som är begrän-

sat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänför-

ligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas

normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper.

Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin

hemviststat. 

Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska per-

soner som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål

för svensk beskattning vid avyttring av aktier om de vid

något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio före-

gående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande

vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begrän-

sas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 

Utdelning
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och

som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag

uttas nor malt svensk kupongskatt med 30 procent. Skatte-

satsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal

som Sverige har ingått med andra länder. Flertalet av Sveri-

ges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skat-

ten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället. I

Sverige verkställs avdraget för kupongs katt normalt av Eu-

roclear, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av för-

valtaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid

utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt

en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars in-

nehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före

utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.
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GoldBlues bolagsordning kommer att finnas tillgängligt på

Bolagets hemsida, www.goldblue.eu. 

BOLAGSORDNING

Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer att finnas till-

gängliga på Bolagets hemsida. 

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 
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