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2006 i korthet:
Intäkterna för helåret 2006 uppgick
till 18 674 tkr.

Rörelseresultatet för helåret uppgick
till –10 568 tkr.

Två nyemissioner genomfördes som
tillförde bolaget 24 mkr.

Den 14 juli listades Redbet Holding AB
för handel på First North.

Den lag som i höstas antogs i USA gällande
finansiella transaktioner till internationella
spelsajter har haft stor betydelse för spelmarknaden men inte någon påverkan på
Redbet då företaget inte riktar verksamheten
till USA eller tillåter spelare från USA som
kunder.

Antalet registrerade kunder ökade till
19 489 vid slutet av året (2005: 5 732).

Redbet var engagerad i en strukturaffär med
EurobetNordic AB med intentionen att förvärva
bolaget. Dock framkom uppgifter och omständigheter som föranledde styrelsen att i
november återkalla budet.

SEK, Mkr
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Redbet teckande ett optionsavtal om att
förvärva 100% av aktierna i ett bolag
verksamt på pokermarknaden. Optionen
påkallades, efter förlängning, i februari 2007.
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Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Som första speloperatör introducerade
Redbet i december möjligheten att
spela poker på flera olika nätverk utan att
behöva öppna konto hos flera spelbolag.

Under fotbolls-VM lanserade Redbet en
röststyrd bettingtjänst.
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VD HAR ORDET

Positioneringens tid
2006 var ett viktigt år för Redbet. Bolaget listades på First North och nya produkter lanserades. Nu fortsätter vi
tillväxten och under 2007 siktar vi på ytterligare förvärv och geografisk expansion.

Det gångna året var händelserikt och präglades av förberedelser inför framtiden. Redbet har under året uppgraderat och
utvecklat systemen, kompletterat och förberett nya produkter
och lanseringar samt initierat förvärv av bolag för en långsiktig
internationell expansion. Dessutom har vi etablerat en ny intjäningsnivå som grund för framtiden.
Ledstjärnan under 2006, och under 2007, har varit att göra
oss mindre beroende av enskilda produkter och marknader.
Våra förhoppningar är att diversiﬁeringen ska leda till att vi blir
mindre känsliga för lokal konkurrens och politiska risker. Vi ser
en tillväxt på den svenska marknaden men den sker under hård
konkurrens. Genom att vi etablerar oss på andra marknader
med efterfrågade produkter som vi är duktiga på och med nya
tjänster som exempelvis Bingo kan vi dra den verkliga nyttan av
vår aﬀärsmodell.
2007 blir ett viktigt år för oss. Vi kan inte enbart växa organiskt – det tar helt enkelt för lång tid. Vi måste dock behålla
fokus på verksamheten och vår långsiktiga lönsamhet trots att
vi löpande är i förvärvsprocesser. Vi kommer givetvis även växa
organiskt, den tillväxten sker i allt väsentligt utan att vi behöver
öka personalstyrkan, vilket säkerställer att vi är konkurrenskraftiga. Om 2006 var förberedelsernas år så är 2007 positioneringens år.
FÖRVÄRV AV PULLMAN GAMING I APRIL 2007

Kasinospel är en av de största och mest lönsamma spelformerna.
Gold Club Casino är ett av de första casinon i världen som
lanserades online och etablerades 1997. Lagom till dess 10 års
jubileum planerar vi att aktivera gamla och akvirera nya spelare.
Marknaderna är Tyskland, Italien och Spanien men i framtiden
även ﬂer länder på kontinenten och Baltikum. Gold Clubfamiljen förväntas bidra till att dels minska vårt beroende av
Poker samt vårt beroende av Skandinavien. I förvärvet ﬁnns
dessutom ett antal andra varumärken tillsammans med
TotalPoker. TotalPoker kommer att återlanseras på den tyska
marknaden som ett renodlat Pokervarumärke och har tyskt
språkstöd. Med Gold Club Casino och Gold Club Games
täcker vi hela behovet av Kasinoprodukter.

»Redbet ska överträffa marknadens
tillväxt och vårt företag ska präglas av
trygghet och
styrka.»
Jonas Sundvall, VD

utbredda bonussystem inte existerar. Bingo vänder sig till en
målgrupp som ligger utanför vår traditionella. Därför väljer vi
att lansera satsningen under ett nytt varumärke – MingelBingo.
Avsikten är att snabbt bli en av de ledande aktörerna på denna
marknad.
ORGANISK OCH FÖRVÄRVSDRIVEN
GEOGRAFISK EXPANSION

Under 2006 tog konsolideringen inom spelbranschen fart.
Ett antal större och mindre aﬀärer genomfördes. De större
spelbolagen växer medan de mindre tappar marknadsandelar.
Vi har under 2006 utvärderat ett antal förvärv och initierat ett
par. Vår strategi för 2007 är att kontinuerligt utvärdera aﬀärer
som ökar kundbasen, kompletterar våra produkter eller innebär
en geograﬁsk expansion. Vi har som ett publikt listat bolag
möjlighet att använda vår aktie som valuta vilket är en betydande konkurrensfördel när förvärven genomförs. Vi måste vara
fokuserade och arbeta snabbt för att inte bli frånsprungna.
Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och fortsätter arbetet
med att skapa en lönsam struktur och en attraktiv arbetsplats
för våra medarbetare. Redbet ska överträﬀa marknadens tillväxt
och vårt företag ska präglas av trygghet och styrka.

Stockholm i april 2007

BINGO – EN SNABBVÄXARE PÅ NÄTET

MingelBingo lanserades i Sverige under april för att därefter
återföljas av snabb lansering på andra marknader. Bingo är en
av de snabbast växande spelformerna på Internet och dessutom
väldigt lönsam. På den skandinaviska marknaden ﬁnns idag
konkurrens men den är inte lika hård som inom exempelvis
poker. Samtidigt är lönsamheten väsentligt högre då samma

Jonas Sundvall
Verkställande direktör
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Aktie och ägare

AKTIEKAPITALET

Redbet Holding AB har endast ett aktieslag. Varje aktie medför
lika rätt till andel i Redbets tillgångar och vinst, har lika rätt till
utdelning, samt berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktierna
är upprättade enligt den svenska aktiebolagslagen, denominerade i svenska kronor och registrerade i ett avstämningsregister
som förs av VPC AB. Aktiens ISIN-kod SE0001666553.
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Ökning av
antalet aktier

Totalt
antal aktier

Ökning av aktie
kapitalet, kr

Totalt aktiekapital, kr

Kvotvärde kr/aktie

ÅR

TRANSAKTION

2005

Bolagets bildande

-

100 000

-

100 000

1,00

2006

Apportemission

1 082 106

1 182 106

1 082 106

1 182 106

1,00

2006

Riktad emission

166 000

1 348 106

166 000

1 348 106

1,00

2006

Nyemission

184 616

1 532 722

184 616

1 532 722

1,00

KURSUTVECKLING

BEMYNDIGANDE

Redbet-aktien är sedan 14 juli 2006 listad på First North. En
börspost utgörs av 100 aktier. Kortnamnet är RBET. Aktiekapitalet uppgår till 1 532 722 kr fördelat på 1 532 722 aktier
med ett kvotvärde på 1 SEK. Alla aktier har samma rösträtt och
lika andelar i bolagets tillgångar och resultat.
Kursutvecklingen sedan listningen den 14 juli kännetecknas
av inledande kraftigt sjunkande kurs under juli, följt av viss
återhämtning under augusti i därefter fallande kurs fram till
bokslutsdagen då den sjunkit med 37%. Lägsta betalkurs under
året var 29,50 och högsta betalkurs var 59,75 Sedan bokslutet
har aktien återhämtat sig jämfört med noteringstillfället.
Mot bakgrund av resultat och ställning kommer ingen utdelning att ske.

Vid extra bolagsstämma i november 2006 beslutades att
bemyndiga styrelsen för Redbet att besluta om nyemission av
aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2007 och möjliggör
för styrelsen att besluta om ytterligare emission eller emissioner
som medför en ökning av aktiekapitalet.

70
60

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 DEC 2006
OCH DÄREFTER KÄNDA FÖRÄNDRINGAR
Antal aktier

Andel av
röster och
kapital

Niklas Braathen

354 540

20,02%

Utländska ägare och förvaltare

279 833

15,80%

Pullman Associates

238 000

13,44%

Johan Zetterberg

177 557

10,03%

ÄGARE

Eric Leijonhufvud

176 798

9,98%

Joel Jacobson

122 066

6,89%

Jonas Sundvall m familj

65 000

3,67%

Lars Ekstedt m familj

59 939

3,39%

50
40

Lukas Gratte

23 924

1,35%

Lage Jonason m familj

23 600

1,33%

20

Olle Björk

17 072

0,96%
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Martin Strömberg
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-1

-1
1
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-0

-1
0

-1
0
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06

24

9-0

-0
06

10

806

27

8-0

-0
06

-0

706

06

06

-0
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13

0

11 000

0,62%

Övriga

221 393

12,50%

Totalt

1 770 722

100,00%

Finansiella nyckeltal

NYCKELTAL KONCERNEN
Koncernen

Moderbolaget

Rörelsemarginal, %

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

Avkastning på totalt kapital %

neg

neg

Kapitalomsättningshastighet

2,08

0,19

8 270

10 294

46%

78%

Eget kapital, tkr
Soliditet, %

Antal anställda, årsmedel

8

2

Antal anställda vid periodens slut

11

3

Antal aktier vid periodens slut, st

1 532 722

1 532 722

Eget kapital per aktie

5,40

6,72

Resultat per aktie, kr

–7,58

Utdelning per aktie, kr

0

Årets kassaflöde, tkr

12 224

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr

–2 065

0

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Rörelsemarginal (%)

Eget kapital (tkr)

Periodens rörelseresultat i procent av
rörelsens intäkter för perioden

Eget kapital vid periodens slut
Soliditet (%)

Avkastning på eget kapital (%)
Nettoresultat i procent av eget kapital
vid periodens slut

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital per aktie (kr)
Eget kapital vid årets slut dividerat med
antal utestående aktier vid periodens slut
Utdelning (kr)
Periodens utdelning dividerat med antal
utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (kr)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Periodens nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier under året
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Vision, affärsidé och strategier

AFFÄRSIDÉ

VISION

STR ATEGIER

Redbet Holdings affärsidé är

Redbet ska vara den

Genom att bredda

att äga och förvalta bolag inom

ledande leverantören

vårt erbjudande

spelindustrin. Dessa bolag ska ut-

av plattformar för oddsbörsspel

och expandera

veckla och licensiera spelprodukter

samt vara en betydande aktör

geografiskt ska vi minska

inom samtliga spelområden över

inom internetspel på de marknader

beroendet av enstaka produkter

Internet, samt i egen regi bedriva

där vi bedriver spel i egen regi.

och marknader.

spelverksamhet.

Redbet Ltd grundades 2002 och

Ett stort steg mot att bli en

Tillväxt

lanserade augusti 2004 en renodlad
betting exchange. Vårt arv är inom
sportspel men sedan lansering har vi
haft de största framgångarna inom
Poker, framförallt i Skandinavien.

betydande aktör inom internetspel har
redan tagits genom förvärvet av Pullman gaming med deras produktfamilj
Gold Club Casino och Totalpoker. I
och med förvärvet får Redbet fotfäste i
Kontinentaleuropa med lönsamma produkter inom kasino- och pokerområdet.
Gold Club Casino är ett av de äldsta
varumärkena på marknaden och ger en
trovärdighet och den känsla av trygghet
som är vital inom detta område.

Vi utvecklar vårt utbud av speljänster
genom både nya spännande produkter riktade till nya kundgrupper men
även genom en vidareutveckling av
de speltjänster vi redan erbjuder våra
nuvarande kunder.
På mogna marknader, som exempelvis Skandinavien, ska vi skapa tillväxt
genom att ha de mest nöjda spelarna
på marknaden. Det gör vi genom att
ständigt förbättra och förenkla för våra
kunder och erbjuda innovativa lösningar
som exemplevis tillgång till ﬂera pokernätverk och utveckling av multiplar.
Partners

Redbets licensieringsverksamhet har
utvecklats till att bli ett One Stop Shoperbjudande där en potentiell partner
kan välja en eller ﬂera tjänster i spelutbudet. Vi för kontinuerliga diskussioner
med potentiella partners och utvärderar
löpande eventuella samarbeten. Våra
partnersamarbeten ska präglas av hög
potential och långsiktighet.
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MARKNAD

Ökad migration från traditionellt spel till internetspel
Marknaden för internetspel och spelplattformar växer snabbt. Utvecklingen drivs till stor del av att
Internet har blivit lättillgängligt och en del av människors vardag. Dessutom bidrar bätttre spelvillkor och
snabba resultat till högre underhållningsvärde.

Redbet är aktivt på marknaden för spel om pengar, en marknad
som innefattar alla typer av turspel såsom lotto, bingo, automatspel och kasinospel, samt skicklighetsspel i form av poker,
vadslagning och andra enklare spel som vanligen kallas skill
games.
Spel om pengar har en stor kundgrupp i de ﬂesta länder och
omsätter miljardbelopp världen över. Internets ökande inﬂytande har gett upphov till ett nytt och snabbt växande segment
inom spel, eftersom många traditionella spelformer passar bra
för spel.
Internetspel är enkelt och lättillgängligt för spelaren, vilket
tillsammans med bättre spelvillkor utgör viktiga drivkrafter.
Värdekedjan inom internetspel kan delas upp i två delar
– systemleverantören och operatören. Systemleverantören
utvecklar och driver den tekniska spelplattformen medan operatören marknadsför spelen direkt mot slutkunden.
Redbet agerar idag både på leverantörs- och operatörsmarknaden. Bolaget har en egenutvecklad spelplattform som
marknadsförs tillsammans med pokernätverken och en kasinooperatör mot operatörer av internetspel världen över. Genom
redbet.com och Goldclub-familjen agerar Redbet även som
speloperatör direkt mot slutkund.

har marknaden för internetspel genomgått en snabb utveckling de senaste åren. I många europeiska länder är de statliga
monopolen under stark press från utlandsbaserade aktörer som
erbjuder olika former av internetspel med konkurrenskraftiga
villkor.
Utvecklingen för internetspel har gått fort och spelformen
utgör idag endast en mindre del av det totala spelandet, det sker
dock en snabb migration från traditionellt spel till internetspel.
Migrationen mot internetspel har accelererats av att även
reglerade aktörer satsar allt hårdare på att erbjuda sina spel
över Internet. De reglerade aktörerna har omfattande marknadsföringsresurser och starka varumärken, vilket gör att de
har goda möjligheter att ta en betydande del av marknaden för
internetspel. Många reglerade aktörer har dock begränsningar
i hur stora vinstandelar de kan dela ut, vilket försämrar deras
möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga spelprodukter. De
reglerade aktörerna styrs också av nationella och politiska hänsynstaganden, vilket minskar deras handlingsfrihet. Även om
de reglerade aktörerna satsar allt mer på internetspel kommer
det även fortsättningsvis att ﬁnnas goda tillväxtmöjligheter för
innovativa och snabbfotade internationella aktörer.
NORDEN OCH STORBRITANNIEN – PIONJÄRER

MARKNADEN FÖR INTERNETSPEL

INOM INTERNETSPEL

GODA TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Utöver Storbritannien tillhör de nordiska marknaderna,
med Sverige i spetsen, de mest avancerade marknaderna i
Europa. Tack vare en stark speltradition och hög dator- och
internetpenetration har Sverige snabbt blivit en av de ledande
marknaderna. Flera internationella internetspelbolag härstammar från Sverige. Oddsspel över Internet ﬁck tidigt ett brett genomslag i Sverige och under 2004 introducerades internetpoker,

I de ﬂesta europeiska länder är spel om pengar en reglerad
marknad där ett antal statligt ägda eller reglerade aktörer har monopol. Framväxten av internetspel har gjort det
möjligt för utlandsbaserade kommersiella aktörer att utmana
de statliga aktörerna på reglerade marknader. Genom ökad
internetpenetration samt nya aktörer med innovativa produkter

Den globala
spelmarknaden 2006
cirka 2 000 miljarder SEK

5%

Den europeiska
spelmarknaden 2006
cirka 700 miljarder SEK

5%

Fördelning av spel 2006

Övriga 2%
Lotto 10%
Bingo 5%
Sportspel 38%
Kasino 2%

Poker 22%
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MARKNAD

vilket ﬁck en explosionsartad utveckling som drev på den totala
tillväxten för internetspel. Idag är Sverige en av de mest avancerade och mogna marknaderna för internetpoker och spelformen
utgör idag den största formen av internetspel.
KONTINENTAL- OCH ÖSTEUROPA
– MARKNADER PÅ FRAMMARSCH

I Kontinental- och Östeuropa ligger utvecklingen inom
internetspel ett par år efter de nordiska marknaderna. I länder
som Tyskland och Frankrike ökar spel över Internet snabbt, och
oddsspel och kasino blir allt vanligare. En viktig skillnad mot
de nordiska marknaderna är att internetpoker ännu inte har
slagit igenom på bred front.

internetpoker är på god väg att etablera sig som en betydande
spelform på många europeiska marknader.
KASINO

Kasinospel på Internet lanserades i slutet av 90-talet och var den
första spelform som slog igenom på Internet. Vid millennieskiftet fanns det en fragmenterad bransch bestående av hundratals
kasinooperatörer världen över. Under de senaste åren har det
skett en konsolidering där större och välkända spelbolag har
fått en ökande betydelse och antalet renodlade kasinooperatörer
har minskat. Kasinotjänsten är i stora delar av världen den mest
lönsamma produkten.
ÖVRIGA SPELFORMER

SPELUTBUD

Majoriteten av alla speloperatörer erbjuder ﬂera typer av spel.
Ett brett utbud attraherar en bred målgrupp och möjligheterna
till korsförsäljning av olika spelprodukter är goda. Även om
en typ av spel endast genererar ett begränsat spelande kan den
fungera som ett sätt att introducera nya spelare till internetspel
och locka spelare till operatörens speltjänst. Samma logik ligger
bakom möjligheten att provspela de ﬂesta speltyper med ﬁ ktiva
pengar. Marknaden för internetspel är snabbrörlig och nya speltyper introduceras löpande, vilket gör det viktigt att kontinuerligt testa nya spelformer och följa med i utvecklingen.
ODDSSPEL

Sportspel över Internet har växt kraftigt under de senaste åren
och är idag en väl etablerad spelform i Norden och på många
andra europeiska marknader.
Den vanligast förekommande typen av internetsportsspel
sker på liknande sätt som traditionellt sportspel i spelbutiker,
det vill säga operatören ställer odds som spelaren kan satsa på.
POKER

Internetpoker introducerades i Europa relativt sent jämfört
med andra typer av internetspel men har på kort tid blivit
en betydande spelform i ﬂera länder. Störst genomslag har
internetpoker haft i Sverige där spelformen gått från att vara
nästan obeﬁntlig 2003, till att idag vara den största spelformen
på Internet. Pokersspel i allmänhet har slagit igenom på bred
front i Sverige, det sänds ﬂera olika TV-program om poker, tidningar rapporterar dagligen om fenomenet och det säljs en stor
mängd pokerböcker och spelmarker i butikerna. Det stora medieintresset för poker bidrar till att öka spelets popularitet och
lockar till sig allt bredare användargrupper till internetpoker.
Det brittiska analysföretaget Global Betting and Gaming
Consultants uppskattar värdet av den globala marknaden för
internetpoker till omkring 8 miljarder kronor år 2004 och den
förväntas växa till 46 miljarder kronor år 2010, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på 34 procent. Förutom i
Norden, har internetpoker fått ett stort genomslag i England
och USA. I Kontinentaleuropa ligger utvecklingen några
år efter Norden och spelformen är mindre utbredd jämfört
med internetkasino. Intresset för poker ökar dock stadigt och
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Det ﬁnns ﬂera aktörer som erbjuder olika typer av lotterier,
skraplotter och Keno över Internet som ett sätt att hitta nya intäktsområden och öka spelandet bland beﬁntliga kunder. Bingo
är en av de snabbast växande spelformerna på Internet och
attraherar användargrupper som ännu inte spelar internetspel.
MARKNADEN FÖR SPELPLATTFORMAR

I Redbets ”One Stop Shop-erbjudande” ingår en fullständig
integrering med två pokernätverk samt en kasinooperatör.
Marknaden för licensiering av spelplattformar växer snabbt
eftersom internetspelsbranschen går mot allt mer specialisering. Hur långt uppdelningen mellan plattformsleverantör
och speloperatör har gått varierar mellan olika speltyper. Inom
internetkasino, som är den äldsta spelformen på Internet, har
uppdelningen gått långt.
En viktig drivkraft bakom efterfrågan på spelplattformar är
att allt ﬂer nya aktörer ger sig in på marknaden för internetspel.
Som ny aktör är det svårt och kostsamt att utveckla egna
spelplattformar, särskilt då spelplattformarna för internetspel
blir allt mer avancerade och omfattande. För medieaktörer och
andra aktörer med välkända varumärken, stark internetnärvaro
eller stora marknadsföringsresurser är licensiering av spelplattformar ett enkelt och kostnadseﬀektivt sätt att kapitalisera på
beﬁntlig kundbas och utnyttja de möjligheter som den snabba
tillväxten för internetspel innebär.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bred verksamhet, brett erbjudande
På marknaden för internetspel finns systemleverantörer och speloperatörer. Redbet agerar både på leverantörs-och operatörsmarknaden. Bolaget har en egenutvecklad spelplattform där kunderna är operatörer världen över. Genom redbet.com
och Goldclub-familjen är bolaget speloperatör direkt mot slutkund. Redbet Holdings verksamhet består i att äga och förvalta
bolag inom spelbranschen. Inom koncernen finns Redbet Limited, där koncernens huvudsakliga verksamhet sker. Redbet
Limited tillhandahåller poker, kasino, sportsbetting och andra e-gaming spel på Internet. I koncernen ingår också Redbet
Technology där utveckling av mjukvara för e-gaming sker samt Redbet Finance Ltd vars syfte är att hålla klientmedel. Sedan
den 1 april 2007 ingår också Pullman Gaming i koncernen. Redbet Ltd agerar speloperatör men också leverantör av spelplattform till andra operatörer

SPELVERKSAMHET
POKER

Onlinepokern lanserades under hösten 2005 och blev snabbt
en stor framgång. Redbet kan som första operatör erbjuda spel
på flera nätverk från samma spelkonto. Redbetsspelare kan
spela poker både på 24h Network och Boss IPN. För spelarna
är det en betydande fördel att kunna spela på flera pokernätverk
men endast behöva ha ett konto. Många spelare tenderar att ha
konton hos flera olika operatörer just för att kunna spela på flera
nätverk. Genom att erbjuda fler nätverk på samma site så ökar
tillgängligheten för spelarna. Transaktionskostnaderna, som
uppstår då spelare flyttar pengar från en operatör till en annan,
försvinner.
De båda nätverken skiljer sig åt både vad gäller funktionalitet, exempelvis möjlighet till olika valutor, och spelartyper, vilket gör Redbets erbjudande mer komplett. Som spelare får man
också tillgång till betydligt ﬂer turneringar och vinstchanser.
Alla Redbetspelare, inte bara de som spelar poker, erbjuds
ökad säkerhet genom att använda en koddosa liknande den som
många storbanker använder.
KASINO

Kasinot lanserades hösten 2005 och har haft en god tillväxt
under året. På Redbets kasino hittar man alla de populära spel
som finns på ett fysiskt kasino. Under hösten 2006 genomfördes en uppdatering av kasinointegreringen och fler spelare
började spela på kasinot. Sedan den 1 april 2007 ingår Pullman
Gaming i koncernen. Pullman Gaming driver varumärkena
Gold Club Casino, Gold Club Gaming samt Total Poker. I och
med förvärvet kan koncernen nu erbjuda sina kunder än bättre
kasinoprodukter och räknar därmed med nöjdare kunder.
SPORTS BETTING

Redbet erbjuder även sports betting via den egenutvecklade
oddsbörsen (betting exchange). Istället för att en bookmaker sätter odds så bestämmer spelarna själva oddsen. Genom
oddsbörsen matchas spelarnas odds mot varandra, likt köp och
säljordrar på en aktiemarknad. Fördelen för spelaren är inte
bara att spelarna ges möjlighet att lägga egna vad, att agera

bookmaker själva, utan framförallt att oddsen tenderar att bli
bättre jämfört med spelande via en traditionell bookmaker.
Det unika med Redbet jämfört med andra oddsbörser är att
spelarna på Redbet även kan lägga bet på så kallade multiplar, det vill säga att de kan spela på flera matcher i samma bet
(exempelvis en trippel).
Under Fotbolls-VM introducerades också möjligheten att
spela via en röststyrd betting tjänst i mobilen.
LICENSVERKSAMHET

Redbet Ltd tillhandahåller en helhetslösning till företag som
vill erbjuda speltjänster över Internet. Lösningen innefattade
under 2006 poker, kasino, sports betting, betalningslösningar
och facility management.
I erbjudandet till företag är det utformat som ett one-stopshop koncept där det inte krävs att respektive partner måste
köpa alla tjänster. Företaget kan istället välja endast de tjänster
man är intresserad av.
Licensverksamheten har blivit uppmärksammad av partners
och potentiella partners på ett mycket positivt sätt. Det som
uppskattats mest är den flexibilitet som plattformen erbjuder
samt den servicegrad som organisationen inom Redbet står för.
Ledtiden för en integration varierar beroende av vilka produkter
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och tjänster som efterfrågas. Även de goda möjligheterna till
kundanpassning och justering uppskattas av partners.
Möjligheten att använda den färdiga helhetslösningen som
bygger på Redbets egenutvecklade plattform innebär att licenstagare inte behöver investera i tid och kapital för att bygga upp
en egen plattform.
UTVECKLINGSVERKSAMHET

Från plattformen skapar Redbet unika kunderbjudanden och
inom ramen för Redbet Technology utvecklas och förbättras
den ständigt.
Plattformen består av ﬂera delar och de mest centrala är
betalningssystemet, back oﬃce, CRM funktioner, anslutningen
av de båda pokernätverken samt kasino och sportsbetting.
Plattformen ger möjligheten att erbjuda kunderna ett gemensamt konto för alla speltyper och ett soﬁstikerat aﬃ liate system.
Plattformen är också utvecklad till att vara skalbar vilket gör att
Redbet kan erbjuda antingen hela eller delar av lösningen till
partners.
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Organisation

LEGAL STRUKTUR OCH ORGANISATION

KONCERNENS LEGALA STRUKTUR

Redbets legala struktur består av det svenska moderbolaget
Redbet Holding AB med fyra helägda dotterbolag: det svenska
bolaget Redbet Technology AB, de i England och Wales registrerade och verksamma bolagen Redbet Ltd och Redbet Finance
Ltd samt sedan den 1 april 2007 Pullman Gaming registrerat
på nederländska Antillerna med huvudsaklig verksamhet i
Europa och Asien.

Verksamheten i Redbet Technology AB består i vidareutveckling av spelplattformen. Redbet Technology AB bedriver
ingen spelverksamhet. Redbet Technology AB och Redbet
Holding AB har kontor i Stockholm.
Verksamheten i Redbet Ltd består i att licensiera oddsbörsplattformen till andra internetspelaktörer, erbjuda enskilda
användare speltjänster via redbet.com, MingelBingo.com, samt
att bedriva marknadsföring. Redbet Ltd:s huvudkontor ligger i
London. Driften av Redbets servrar hanteras genom ett samarbete med TDM Group i lokaler hos Level3 Communications i
London.
Redbet Finance Ltd, vars huvudkontor ligger i London, har
till syfte att hålla klientmedel.
Pullman Gaming NV driver ett av de äldsta varumärkena
inom internetspel – Goldclub Casino samt Goldclub Games
och TotalPoker.

Redbet Holding AB

Redbet Technology AB

Redbet Finance Ltd

Redbet Ltd

Pullman Gaming NV
(från och med 1 april 2007)

Redbet sportsbetting
Redbet casino
Redbet poker
MingelBingo.com

Gold Club Casino
Total Poker
Gold Club Games
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Styrelse och revisor
Redbet Holdings styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljes årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Den nuvarande styrelsen är vald fram till slutet av årsstämman 2007.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
LARS EKSTEDT (född 1956)

ERIC LEIJONHUFVUD (född 1967)

Styrelseordförande sedan 2005
Aktieinnehav: 59 939
Optioner: motsvarande 23 836 aktier
Övriga styrelseuppdrag: Propania AB
Ekstedt är VD i Redbet Ltd och har varit
verksam i Redbet sedan 2004.

Styrelseledamot sedan 2005
Aktieinnehav: 176 798
Övriga styrelseuppdrag:

JONAS SUNDVALL (född 1966)
VD, Styrelseledamot sedan 2005
Aktieinnehav: 65 000
Optioner: motsvarande 23 836 aktier
Övriga styrelseuppdrag: Open Air AB,
Bozoka.com Sweden AB, Transphone AB
Sundvall har varit engagerad i Redbet genom
Redbet Ltd sedan 2004

LEIF T CARLSSON (född 1942)
Styrelseledamot sedan 2005
Aktieinnehav: 10 054
Övriga styrelseuppdrag: Ariel Way Inc,
Compeo Communications AB, Finnicka
Invest AB

Lars
Ekstedt

REVISOR
Anders Bergman
SET Revisionsbyrå AB

Jonas
Sundvall

STYRELSENS ARBETSFORMER
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för
Redbet har därvid upprättat en arbetsordning
för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den
ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen
ses över årligen. Styrelsen har under 2006
haft 12 sammanträden. Redbet har ett marknadsvärde understigande 3 miljarder kronor,
och faller därmed ej inom kraven för att följa
Svensk kod för bolagstyrning.

Leif T
Carlsson

Eric
Leijonhufvud

Ledande befattningshavare
JONAS SUNDVALL (född 1966)
VD
Anställd sedan: 2006
Aktieinnehav: 65 000
Optioner: motsvarande 23 836 aktier

OLOF NORD (född 1974)
CFO
Anställd sedan: 2006
Aktieinnehav: 0
Optioner: motsvarande 15 000 aktier

Jonas Sundvall

Lena Thorén Winbo

LENA THORÉN WINBO (född 1958)
Marknadschef Redbet Ltd
Anställd sedan: 2006
Aktieinnehav: 1 000

JOEL JACOBSON (född 1982)
Utvecklings- och säkerhetsansvarig
Redbet Technology AB
Anställd sedan: 2005
Aktieinnehav: 122 066
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Olof Nord

Joel Jacobson
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Redbet Holding AB
(publ), organisationsnummer 556685-0755, avger härmed sin
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret
2005–2006, vilket är bolagets första verksamhetsår.
VERKSAMHET

Redbet Holdings verksamhet består i att äga och förvalta bolag
inom spelbranschen. Koncernen består av, förutom moderbolaget Redbet Holding AB också av de tre dotterbolagen Redbet
Ltd, Redbet Finance Ltd samt Redbet Technology AB. Det är
i Redbet Ltd som koncernens huvudsakliga verksamhet äger
rum. Redbet Ltd tillhandahåller poker, kasino, sportsbetting
och andra internetspel. Detta görs genom att agera speloperatör och också genom att agera leverantör av spelplattform till
andra operatörer, så kallade skins. Dessa två olika verksamheter
kallas för spelverksamheten och licensverksamheten. I Redbet
Technology AB sker utveckling av mjukvara för internetspel.
SPELVERKSAMHETEN

Inom ramen för spelverksamheten erbjuds poker, kasino och
sports betting via www.redbet.com. Redbet har upplevt en
kraftig tillväxt inom poker under 2006. Bolaget har som första
operatör kunnat erbjuda ﬂera pokernätverk på samma site, där
spelarna kan nyttja ﬂer pokernätverk men kan utgå från ett och
samma spelkonto. För spelarna är det en stor fördel att kunna
spela på ﬂera pokernätverk utifrån endast ett konto. De ges
tillgång till ﬂer spelmöjligheter, ﬂer turneringar och spelbord
samt att de slipper transaktionskostnader.
Inom ramen för spelverksamheten erbjuder Redbet även
sports betting. Denna tjänst tillhandahålls via den egenutvecklade oddsbörsen (betting exchange). En oddsbörs är ett
system för att spela på odds som gör en bookmaker överﬂödig.
Istället för att en bookmaker sätter odds så bestämmer spelarna
själva oddsen. Genom oddsbörsen matchas spelarnas odds mot
varandra, likt köp och säljordrar på en aktiemarknad. Redbet
tillhandahåller själva börssystemet som knyter samman ett
nätverk av spelbolag och spelare.
LICENSVERKSAMHETEN

Den andra verksamhetsgrenen inom Redbet Ltd är licensverksamheten. Inom ramen för denna verksamhet tillhandahåller Redbet Ltd en helhetslösning till företag som vill erbjuda
speltjänster över Internet. Lösningen innefattar poker, kasino,
sports betting, betalningslösningar och facility management.
Erbjudandet kräver inte att respektive partner måste köpa alla
tjänster utan det går bra att nyttja valda delar. Redbet erbjuder
också olika typer av samarbetsformer under verksamhetsområdet licensverksamhet. Det kan handla om formen av distributionspartner, där partnern ges möjlighet att distribuera Redbets
varumärke och tjänster på en viss marknad och det kan också

handla om ett så kallat skin där partnern erbjuds att agera
under ett eget varumärke där Redbet istället tillhandahåller de
underliggande tjänsterna och funktionerna.
Möjligheten att använda den färdiga helhetslösningen som
bygger på Redbets utvecklade plattform innebär att licenstagare
inte behöver investera i tid och kapital för att bygga upp en egen
plattform, utan på kort tid kan erbjuda sina användare en stabil,
säker, funktionell och likvid speltjänst.
UTVECKLINGSVERKSAMHETEN

Plattformen består av ﬂera delar och de mest centrala är betalningssystemet, back oﬃce, Customer Relationship Management funktioner, anslutningen av de båda pokernätverken samt
kasino och sports betting. Plattformen ger Redbet möjlighet
att erbjuda ett konto för spelarna, den ger också möjlighet till
soﬁstikerat aﬃ liate system. Skalbarheten gör att Redbet kan
erbjuda hela eller delar av lösningen till partners. Det är en
ständigt pågående process att utveckla funktionaliteten samt
bredda plattformen för att kunna erbjuda nya tjänster samt att
bibehålla och utveckla säkerheten.
VIKTIGA HÄNDELSER 2006
IPO

Den 14 juli påbörjades handeln i Redbet-aktien på First North
under kortnamnet “RBET”. First North är en del av den
nordiska OMX börsen. Listningen hade föregåtts av ett gediget
arbete inom Redbet-koncernen. Att vara listat på First North
har inneburit att varumärket stärkts och påverkat verksamheten
positivt. Det har också inneburit att Redbet kunnat agera och
ta en aktiv roll i en bransch som trots att den expanderar också
delvis är under konsolidering.
ETT KONTO – FLERA OPERATÖRER

I november kunde Redbet erbjuda kunderna valmöjligheten att
själva välja pokerrum från ett och samma huvudkonto. Detta
är unikt och kan ses som en stor fördel för pokerspelare som
vanligtvis har konto hos ﬂera operatörer. Fördelen är främst
att kunderna inte behöver föra över likvida medel mellan
operatörerna för att spela på ett annat nätverk, därmed minskas
transaktionskostnader och de vinner tid.
Införandet innebar ingen konkurrens mellan nätverken.
Våra kunder ansåg istället att nätverken kompletterade varandra. Vi såg ökande intäkter på det nya nätverket utan att för
den skull uppleva några sjunkande intäkter på vårt ursprungliga
nätverk.
LANSERING AV REDBET.GR I GREKLAND

Under tredje kvartalet tecknade Redbet ett distributionsavtal
med en grekisk partner. Detta innebär att Redbet som varumärke exponeras på den växande grekiska marknaden. Marknaden
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ses som intressant och en etablering ligger i linje med strategin
att minska koncentrationen till en begränsad marknad.
EB NORDIC

Redbet var under tredje och fjärde kvartalet inblandade i en
strukturaﬀ är med EB Nordic AB med intentionen att förvärva
bolaget. Dock framkom efter hand uppgifter och omständigheter som föranledde att styrelsen den 14 november 2006
återkallade budet. De cypriotiska bolagen Elauxserf Trading
Ltd, Tangeddon Ltd och Kolerta Ltd, som uppges äga 47,7
procent av aktierna i EB Nordic AB, har gett in en ansökan om
stämning mot bolaget. Redbet bedömde vid bokslutstillfället
inte att det rättsligt rådande läget krävde att Redbet borde ha
reserverat något belopp för detta. Anledning till stämningen är
att bolaget i november 2006 återkallade sitt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic AB om att förvärva deras aktier. Redbet
bestrider ersättningsskyldighet eftersom man gör bedömningen
att Bolaget hade en klar grund för att återkalla erbjudandet.
Redbet kommer att ge in en stämning och yrka ersättning för
sina kostnader.
UNIBET

Unibet lämnade i september 2006 in två stämningsansökningar
gentemot Redbet med anledning av Redbets annonsering på
www.stannahemma.com. Både Marknadsdomstolen och Tingsrätten har avseende de interimistiska yrkandena beslutat till
Redbets fördel och lämnat respektive yrkande utan bifall. Unibet överklagade Tingsrättens beslut angående det interimistiska
yrkandet till Hovrätten som dock avslog Unibets överklagande.
Även i denna tvist bedömer Redbet inte risken till betydande
skadestånd vara överhängande
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
NY HUVUDÄGARE

Niklas Braathen inträdde den 19 januari 2007 som ny huvudägare i Redbet Holding AB. Niklas förvärvade 208 556 och
kom efter förvärvet att äga 312 840 aktier, per idag uppgår
Niklas ägarandel till 20.02 procent av Redbets totala aktiekapital och röstetal. Niklas Braathen har ett mångårigt förﬂutet
inom spelbranschen och är idag bland annat även en av huvudägarna i den lettiska sportsbetting operatören Teletoto Ltd, som
driver verksamhet under varumärket Optibet och är den enda
licensierade bookmakern i Lettland.

PULLMAN GAMING

Redbet förvärvade under april Pullman Gaming NV av
Pullman Associates Ltd. Pullman Gaming driver idag ett av
de äldsta varumärkena inom internetspel – Gold Club Casino.
Bolaget driver även Gold Club Games samt TotalPoker. Gold
Club Casino är ett internationellt välrenommerat varumärke
inom online Casino och etablerades redan 1997 av Boss Media,
som ett av de första online Casinon i världen. Gold Club,
vars kunder huvudsakligen återﬁnns i Tyskland, Mellan- och
Syd-Europa samt delar av Asien, innehar en spelplattform och
en kunddatabas på drygt 60 000 spelare. TotalPoker var den
första pokern från Boss Media och lanserades i september 2002.
Genom förvärvet kommer Redbet att förbättra tillväxten på
ﬂera viktiga marknader.
LEGATOPOKER (OCH HOLDEM CONSULTINGAB)

Redbet förvärvade en option att köpa verksamheten i ett bolag
verksamt på pokermarknaden, Holdem Consulting AB, den
24 november 2006.
Det aktuella bolaget bedriver så kallad aﬃ liate/rakeback
verksamhet. Bolaget administrerar åt ett antal operatörer genom
ett så kallat ombudsavtal att återföra en del av det genererade
spelöverskottet tillbaka till slutkunderna.
Parallellt med löptiden för optionen arbetade Redbet för
att nå ett nytt avtal med en konstellation bestående av dels det
aktuella bolaget, dels ytterligare två bolag med liknande verksamhet och omfattning. Då denna aﬀär var mer ekonomiskt
attraktiv valde Redbet att förlänga optionen så länge förhandlingarna pågick. Det nya avtalet kunde oﬀenliggöras 13 april
och innebär att Redbet kommer leverera speltjänster åt den
gemensamma struktur som står bakom holdem.se, rakeback.
se samt rakemenot.com. Dessa kommer lansera spel på nätet
under varumärket Legatopoker. Det nya avtalet innebar också
att Redbet avbröt den ursprungliga aﬀären, om att förvärva
Holdem Consulting AB, som kommunicerades den 16 februari.
KONCERNSTRUKTUR

Redbet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern som
innefattar de tre helägda dotterbolagen, Redbet Limited med
säte i London, Redbet Finance Limited med säte i London samt
Redbet Technology AB med säte i Stockholm.
NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSENS KOSTNADER
OCH RÖRELSERESULTAT

MINGELBINGO – BINGO ONLINE

Under slutet av april lanserade Redbet bingo under varumärket
Mingelbingo. Bingomarknaden ses som ytterst intressant och
Redbet räknar med betydande framgångar för denna produkt.
Bingon utgör ett bra komplement till beﬁntliga spelprodukter.
Genom förvärvet så breddas Redbets målgrupp, vilket är i linje
med den fastslagna strategin.

14

Koncernens omsättning uppgick 2006 till 18,7 Mkr. Kostnaderna uppgick till 29,2 Mkr. Den största enskilda posten
är marknadsföring. Koncernen har under året haft rörelsefrämmande kostnader till följd av beredningsarbete avseende
förvärv av EB Nordic. Rörelseresultatet för helåret 2006 blev
–10,6 Mkr.
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OMSÄTTNING PER KVARTAL

MARKNAD

Den globala spelmarknaden omsatte cirka 2 000 miljarder
kronor under 2006. En tredeje del avsåg Europa och cirka
40 miljarder den svenska spelmarknaden.

SEK, Mkr
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PROGNOS
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Styrelsen avser inte lämna någon ny prognos för 2007.
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KURSENS UTVECKLING

2

Kassaﬂödet från den löpande verksamheten inom koncernen
var –2,1 mkr. Det egna kapitalet uppgick per 31 december
till 8,3 Mkr vilket motsvarar ett eget kapital på 5,40 kr per
aktie. Soliditeten uppgick till 46%. Likvida medel uppgick till
12,2 Mkr varav 4,9 Mkr utgjordes av klientmedel.

Redbet-aktien är sedan 14 juli 2006 listad på First North. En
börspost utgörs av 100 aktier. Kortnamnet är RBET. Aktiekapitalet uppgår till 1 532 772 kr fördelat på 1 532 722 aktier med
ett kvotvärde på 1 SEK. Samma aktier har samma rösträtt och
lika andelar i bolagets tillgångar och resultat.
Kursutvecklingen sedan listningen den 14 juli kännetecknas
av inledande kraftigt sjunkande kurs under juli, följt av viss
återhämtning under augusti i därefter fallande kurs fram till
bokslutsdagen då den sjunkit med 37%. Lägsta betalkurs under
året var 29,50 och högsta betalkurs var 59,75.

PERSONAL

UTDELNING

Medelantalet anställda uppgick till 7,5 och vid periodens slut
var 11 personer anställda inom koncernen.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) föreslår att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005/2006.

STYRELSENS ARBETE

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen i Redbet Holding AB består av fyra ordinarie ledamöter. Kompetensen i styrelsen speglar bolagets strategi att dels
kunna växa organiskt dels genom förvärv. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i anslutning till årsstämman, innehåller
bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen,
ordföranden och verkställande direktören. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan med en fast dagordning på varje
möte. Under året har styrelsen sammanträtt 12 gånger. Utöver
beslut om bokslutskommuniké, delårsrapporter, extra bolagsstämmor och företagsförvärv har även andra viktiga ärenden
såsom strategifrågor inom marknad och produkter avhandlats.

Till årsstämmans förfogande står:

1
0

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Överkursfond
Årets förlust

16 332 tkr
–7 571 tkr
8 761 tkr

Styrelsen och VD föreslår att till ny räkning överförs 8 761 tkr.
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNINGAR 30 AUGUSTI 2005–31 DECEMBER 2006
(tkr)

NOT

Koncernen

Moderbolaget

1

18 548

1 282

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

126

-

18 674

1 282

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader

2

–23 744

–5 238

Personalkostnader

3

–4 246

–2 150

–1 252

–84

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och imateriella rörelsetillgångar

Rörelseresultat

–29 242

–7 472

–10 568

–6 190

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag

4

-

–1 634

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

25

253

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–58

-

–33

–1 381

Resultat efter fi nansiella poster

–10 601

–7 571

ÅRETS RESULTAT

–10 601

–7 571

Resultat per aktie, kr

–7,58

Resultat per aktie after utspädningar*, kr

–7,58

Antal utestående aktier (tusental)

1 533

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)

1 399

Antal utestående aktier efter utspädning (tusental)*

1 399

* Skillnaden mellan gällande lösenkurser för utestående optioner och dagens aktiekurs innebär
att inga omräkningar skett för utspädningseffekt i bolagets finansiella rapporter.
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BALANSRÄKNINGAR FÖR 2006
(tkr)

NOT

Koncernen
2006-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

7

1 748

-

Goodwill

8

1 215

-

2 963

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

1 428

337

1 428

337

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

Andra långsiktiga fordringar

11

2 996
209

209

209

3 205

228

-

-

9 118

535

355

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

12

13, 16

SUMMA TILLGÅNGAR

330

29

1 093

9 502

12 224

151

17 917

13 195

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 533

1 533

1 533

1 533

16 332

16 332

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

1 006

-

–10 601

–7 571

6 737

8 761

8 270

10 294

Skulder
Kortfristiga skulder
2 379

1 964

Övriga skulder

13

5 315

69

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

1 953

868

9 647

2 901

17 917

13 195

Leverantörsskulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

16

50

50

inga

inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 2005–2006
NOT

(tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

–10 601

Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar

1 252

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

–42

Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar

657

Förändring av skulder

6 669

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–2 065

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–1 130

Investeringar immateriella anläggningstillgångar

–2 038

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

–209

Förvärv av dotterföretag

17

1 490

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 887

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Emissionslikvider

22 060

Emissionskostnader

–5 884

Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten

16 176

Periodens kassaflöde

12 224

Likvida medel vid årets början

0
12 224

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

(tkr)

Överkursfond

Balanserat
resultat

100

-

-

1 433

22 216

Aktiekapital

Årets
resultat

Moderbolaget
Bolagsbildning
Emission
Emissionskostnader

–5 884
–7 571

Årets resultat
1 533

16 332

100

0

–7 571

Koncernen
Koncernbildning
Emission

1 433

Emissionskostnader

0

22 216
–5 884
1 048

Tillskott genom underprisöverlåtelse
Omräkningsdifferens

–42
–10 601

Årets resultat
1 533

18

0

16 332

1 006

–10 601

FINANSIELLA RAPPORTER

Redovisningsprinciper

ALLMÄNT

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Redbet Holding AB, org nr 556685-0075, är ett aktiebolag
registrerat i Sverige. Moderbolagets säte är Stockholm.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från
Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av
FAR/SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Utgifter för utveckling aktiveras i den mån dessa bedöms
komma att ge framtida ekonomiska fördelar. Det redovisade
värdet inkluderar utgifter för köpta tjänster, direkta utgifter för
löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på
ett direkt och konsekvent sätt.
I balansräkningen upptagna redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaﬀ ningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

VÄRDERINGSPRINCIPER

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaﬀningsvärde om inte annat anges nedan. Vid omräkning från
utländsk valuta till redovisningsvaluta har balansdagens kurs
använts.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaﬀ ningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna
görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod.
GOODWILL

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inﬂyta.
INTÄKTER

Intäkter från koncernens spelverksamheter redovisas netto efter
avdrag för spelarnas vinster. Intäkter från utlicensiering av onelinespelstjänster redovisas när tjänsterna tillhandahålls kunden.
KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av
rösterna eller på annat sätt har bestämmande inﬂytande.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden
mellan anskaﬀ ningskostnaden för aktierna och det verkliga
värdet vid förvärvstidpunkten på förvärvade identiﬁerbara
nettotillgångar utgör anskaﬀ ningsvärdet för goodwill, som
redovisas som tillgång i balansräkningen. Är skillnaden negativ
redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen.
Vid förvärv från företag under gemensam kontroll redovisas
negativt skillnadsbelopp över eget kapital.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv. Redovisat värde utgörs av anskaﬀninfsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod.
AVSKRIVNINGSTIDER

Goodwill
Balanserade utgifter för utveckling
Inventarier

5 år
5 år
3–5 år

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA VERKSAMHETER

Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Det
innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder
omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster
omräknas till genomsnittskurs. Kursdiﬀerenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdiﬀerenser, förs direkt mot
eget kapital.
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NOT 1. NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

(kr)
Spelintäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter

NOT 4. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

18 548

-

-

1 282

18 548

1 282

Av moderbolagets omsättning avser 100% försäljning till koncernföretag.
Inga inköp har skett från koncernföretag.

(kr)
Nedskrivning av andelar i koncernföretag

–1 634
–1 634

NOT 5. RÄNTEINTÄKTER

NOT 2. REVISIONSARVODE

(tkr)
Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

50

25

Övriga

120

-

Totalt

170

25

Koncernen
2006

239
25

14

25

253

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

–3

-

NOT 6. RÄNTEKOSTNADER

Andra uppdrag
SET Revisionsbyrå AB

325

325

Övriga

112

-

Totalt

437

325

(tkr)
Räntekostnader från koncernföretag
Övriga räntekosnader
Valutakursförlust

Andra uppdrag, SET Revisionsbyrå AB, avser granskning av prospekt.

Moderbolaget
2006

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Revision
SET Revisionsbyrå AB

Moderbolaget
2006

–55

-

–58

-

NOT 3. PERSONAL
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

1 410

960

170

170

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Koncernen
2006

2 659

Ingående balans

-

Årets förvärv

2 185

Utgående Balans

2 185

591

105

105

1 338

567

Ingående balans

Av koncernens totala utgifter för löner och sociala utgifter har 1 207 266 kr
aktiverats i posten balanserade utgifter för utvecklingskostnader.

Årets avskrivning

–437

Utgående balans

–437

Utgående bokfört värde

1 748

Pensionskostnader
Sociala kostnader

Medeltalet anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar
relaterade till en normal arbetstid.
2006

Varav
kvinnor

Sverige

1,5

0,25

Totalt moderbolaget

1,5

0,25

Sverige

2,75

-

England

3,25

0,75

6

0,75

7,5

1

Moderbolaget

Dotterbolag

Dotterbolag totalt
KONCERN TOTALT

Styrelsen består av 4 ledamöter, samtliga män. Företagsledningen består
av 4 befattningshavare, varav en kvinna. Redbet har färre än 10 anställda i
medeltal, vilket gör att ingen statistik om sjukfrånvaro redovisas.
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(tkr)
Anskaffningsvärde

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

NOT 7. BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER

Avskrivningar
-

FINANSIELLA RAPPORTER NOTER

NOT 8. GOODWILL

NOT 11. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSKoncernen
2006

(tkr)

TILLGÅNGAR

Anskaffningsvärde

Koncernen
2006

(tkr)

Ingående balans

-

Ingående balans

Moderbolaget
2006

-

-

Årets förvärv

1 518

Betald deposition

209

209

Utgående balans

1 518

Utgående balans

209

209

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

Avskrivningar
Ingående balans

-

Årets avskrivning

–303

Utgående balans

–303

Utgående bokfört värde

1 215

NOT 12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
(tkr)
Marknadsföring
Övriga poster

59

-

271

29

330

29

NOT 9. INVENTARIER
Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

-

-

Årets förvärv

1 939

421

Utgående balans

1 939

421

Ingående balans

-

-

Årets avskrivning

–511

–84

(tkr)

NOT 13. KASSA OCH BANK

Anskaffningsvärde
Ingående balans

Av posten Kassa och Bank avser 4 908 tkr redovisningsmedel tillika klientmedel vilka också återfinns i posten övriga skulder.

Avskrivningar

Utgående balans
Utgående bokfört värde

–511

–84

1 428

337

NOT 10. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Org nr

Säte

Andel %

Andel st

Bokfört värde

556676-3495

Stockholm

100%

1 000

100

Redbet Ltd

4503068

England

100%

1 082 000

2 896

Redbet Finance Ltd

5837838

England

100%

1 001

BOLAG
Redbet Technology AB

Bokfört värde

(tkr)

0
2 996

Moderbolaget 2006

Anskaffningsvärde
Ingående balans

-

Årets förvärv

1 789

Aktieägartillskott

2 841

Utgående balans

4 630

Nedskrivningar
Ingående balans

-

Årets nedskrivning

–1 634

Utgående balans

–1 634

Utgående bokfört värde

2 996
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NOT 14. EGET KAPITAL

NOT 17. FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

Bolaget har ställt ut 47 672 optionsrätter som ger rätten att teckna
47 672 aktier till teckningskursen 72 kr och 75 öre per aktie. Teckningsperioden sträcker sig till 15 september 2007. För förändring i eget kapital,
se sid 18.

(tkr)

NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
(tkr)

Koncernen
2006

Moderbolaget
2006

1 224

788

484

-

Anskaffningsvärde
Goodwill

471

Anläggningstillgångar

956

Kortfristiga fordringar

1 750

Likvida medel

1 490

Korta skulder

–2 978

Erlagd köpeskilling genom:
Utgivande av egna aktier

Personalrelaterade kostnader

–1 689

Utbetald köpesklling
Marknadsföring
Övriga poster

245

80

1 953

868

0

Likvida medel i förvärvade företag

1 490

Påverkan kassaflöde

1 490

NOT 16. STÄLLDA SÄKERHETER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER
Redbet Holding har deponerat säkerhet om 50 tkr till VPC.

Stockholm den 30 april 2007

Lars Ekstedt
styrelseordförande
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Jonas Sundvall

Eric Leijonhufvud

Leif T Carlsson

VD

styrelseledamot

styrelseledamot

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Redbet Holding AB (publ) org nr: 556685-0755

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen (sid 13–22) och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i Redbet Holding AB för räkenskapsåret 2005-08-30–2006-12-31. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 30 april 2007

Anders Bergman
Auktoriserad revisor
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Ordlista och förklaringar

24

Affiliatemarknadsföring

Lösning som gör det möjligt för externa aktörer att, mot ersättning, marknadsföra en internettjänst från den egna webbsidan.

Asiatiskt handikapp

Handikappsystem vid oddsspel där matchresultatet måste bli annorlunda än en förbestämd
nivå. Exempel: en spelare satsar på hemmavinst med handikapp –1, vilket innebär att hemmalaget måste vinna med minst 2 mål (antalet mål minskas med 1). En vanligt förekommande
spelform på vissa marknader.

Bookmaker

Motparten vid traditionellt oddsspel. En person som sätter odds på olika händelser och låter andra personer spela på de oddsen. Genom en oddsbörs kan vem som helst agera bookmaker och
sätta odds som andra personer kan spela på. Ett företag som erbjuder odds via en bookmaker
står en risk att förlora pengar – ett företag som erbjuder spel via en oddsbörs står ingen risk och
kan inte förlora pengar i spelandet. Odds från en bookmaker är ofta sämre än odds som erbjuds
på en oddsbörs.

Licenskund

Kund i Redbets licensieringsverksamhet, det vill säga speloperatör/internetaktör som använder
Redbets oddsbörsplattform gentemot sina användare. Alla licenskunders användare och
Redbets egna användare kan spela mot varandra genom oddsbörsen.

Multiplar

Kombination av utfall i ﬂera olika händelser, oftast sportevenemang. Redbets oddsbörs erbjuder
möjligheten att spela på multiplar, till skillnad från ﬂertalet andra aktörer.

Oddsbörs

Även kallat matchningsnätverk, vadslagningsbörs, betting exchange och bettex. Oddsbörsen är
ett system där spelares vad matchas mot varandra. I dagsläget spelar användare från Redbet och
24hPoker gemensamt genom Redbets oddsbörs – framöver kommer användare från Redbets
nya licensieringskunder också kunna spela genom samma oddsbörs.

Oddsbörsplattform

Det system som hanterar oddsbörsspel över Internet. Den tjänst som Redbet erbjuder genom
att licensiera plattformen till andra aktörer innefattar bland annat presentation av händelser att
spela på, möjligheten att spela och boka vad, matchning av vad, resultatveriﬁering, samt annan
nödvändig informationshantering som krävs för att tillhandahålla en helhetslösning för att
erbjuda spel på en oddsbörs.

Oddsspel

Vadslagning som i Redbets fall uteslutande innebär spel om utfallet i sportevenemang (även
kallat sportsbetting), men oddsspel kan i andra fall även inkludera vadslagning om icke sportrelaterade händelser. Traditionellt har begreppet inneburit att spel sker hos en bookmaker, men
idag kan oddsspel ske direkt mellan spelare genom en oddsbörs.

Rake

Den andel av potten som operatören tar som avgift vid pokerspel.

Skicklighetsspel

Avser spel om pengar där spelarens kunskaper och andra färdigheter kan spela en roll.

Spel och spelande

Med spel och spelande avses genomgående spel om pengar.

Spel över Internet

Även benämnt internetspel. Spelande som sker över Internet i motsats till spel vid en fysisk plats
som spelbutik eller spelombud.

Spelkund

Benämns även användare, spelare, slutkund. Kund som använder Redbets eller andra aktörers
speltjänster över Internet.

Spelöverskott

Speloperatörens andel efter att vinster har betalats ut till spelare, det vill säga omsatt belopp
minus utbetalda vinster. Ibland används termen även då speloperatören inte betalar ut vinster,
och avser då den kommission som debiterats.

Turspel

Avser spel om pengar där utfallet endast beror på slumpen.

Historik

2000

De blivande grundarna av Redbet startar ett projekt kring en internetbaserad vadslagningstjänst

2002

Redbet Ltd registreras

2003

Den egenutvecklade plattformen testas

2004

www.redbet.com lanseras på svenska med möjlighet att spela på fotboll, ishockey och tennis

2005

Poker och Kasino lanseras på redbet.com

2005

Aﬃliateprogram lanseras

2006

Redbet inleder licensiering av den egna spelplattformen/oddsbörsen

2006

Redbet Holding AB listas på First North

2006

Redbet lanserar dubbla pokernätverk
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