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2007 i korthet
Omsättning per kvartal, Mkr

Intäkterna för helåret 2007 uppgick till
71,0 Mkr (18,7 Mkr).

SEK, Mkr

35,0
31,5

Rörelseresultatet för helåret uppgick till
0,6 Mkr (–10,6 Mkr).

28,0
24,5
21,0

Antalet registrerade kunder för samtliga bolag
inom koncernen ökade till 103 477 ( 2006: 19 489)

17,5
14,0
10,5
7,0

Redbet Holding förvärvade spelbolagen
Pullman Gaming NV och SIA Teletoto.

3,5
0,0

Redbet Ltd gick in på bingomarknaden och
lanserade www.mingelbingo.com.
Redbet Ltd tecknade avtal med ett av världens
största pokernätverk och lanserade ytterligare
en pokertjänst på www.whitebet.com.

280%
83 988
ökad tillväxt mot föregående år.

fler kunder mot föregående år.
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Kvartal 4
2006

Kvartal 1
2007

Kvartal 2
2007

Kvartal 3
2007

Kvartal 4
2007

Laddat för tillväxt
2007 var Redbets genombrottsår. Omsättningen
ökade med 280 % och för första gången redovisades ett positivt resultat. Detta mycket tack vare en
organisation med dedikerade människor som hängivet är övertygade om att Redbet har en plats i denna
bransch. Vi genomförde två strategiska förvärv Pullman Gaming NV, med varumärket GoldClubCasino,
samt SIA Teletoto med Optibet.

Redbet är idag en av branschens mest kompletta aktörer med ett
produktutbud som spänner över många intressanta målgrupper
och marknader. Vår ”breda” strategi gör oss mindre beroende av
enskilda marknader och produkter, vilket var en tydlig målsättning under 2007. Arbetet med att minska beroendet kommer
att fortsätta under kommande perioder.
I början av året sattes höga mål som skulle förverkligas och
det är med glädje jag kan konstatera att det mesta är uppfyllt.
Vi har lagt stora resurser på konsolidering och modernisering av
våra tekniska plattformar, med en rationellare drift och bättre
kunderbjudande som följd. Vi har bytt ledning i SIA Teletoto
och grundligt gått igenom rutiner och system för att förbereda
för en expansion i Baltikum. Arbetet har tagit längre tid än
planerat men beräknas vara färdigt under första halvåret 2008.
I Pullman Gaming NV har vi satsat på att migrera systemen
och bygga en organisation runt marknadsföringen av Gold Club
Casino i Centraleuropa. Under året som gått ﬁrade Gold Club
Casino sitt 10-års jubileum, vilket var ett ypperligt tillfälle att
återknyta kontakten även med de kunder som inte varit aktiva
under en tid.
Våra förvärv har tagit mycket kraft från organisationen och
vi har ännu inte kunnat ta tillvara på den fulla potentialen. Jag
är dock full av tillförsikt för att våra åtgärder i de nya bolagen
kommer att påverka verksamheten positivt och genom att ﬂytta
fokus till försäljning kommer vi under nästa år att generera
betydande belopp från våra förvärv. Den ursprungliga verksamheten, redbet.com, kommer dock att vara den enskilt största
delen inom koncernen även under 2008.

» Vi är idag en av branschens
mest kompletta aktörer»

Under senare delen av året upplevde vi en formidabel tillväxt
som ett direkt resultat av vår utstakade strategi. Vi lanserade
två lyckosamma partnersamarbeten och förväntar oss ﬂer.
Vi lanserade det nya varumärket Whitebet.com med Ongamenätverket och vi ﬁck en lyckosam start med ﬂera nya Aﬃ liates.
Den smärtsamma fasen som liten aktör är passerad och under
2008 skall vi tydligt visa resultatet av stordriftsfördelar med
lägre transaktionskostnader som följd.
Vår ambition är att växa väsentligt snabbare än marknaden.
Stockholm i mars 2008

Jonas Sundvall
Verkställande direktör
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Vision, affärsidé och strategier
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AFFÄRSIDÉ

VISION

MÅL

Redbet Holdings affärsidé är

Koncernens bolag ska

Under 2008 ska

att äga och förvalta bolag inom

vara betydande aktörer inom

Redbet visa tillväxt

spelindustrin. Dessa bolag ska ut-

internetspel på de marknader där

under lönsamhet samt

veckla och licensiera spelprodukter

de bedriver spel i egen regi. Red-

ett positivt kassaflöde. Redbetbola-

inom samtliga spelområden över

betkoncernen ska vara en ledande

gen ska ha de mest nöjda spelarna,

Internet, samt i egen regi bedriva

leverantör av kompletta lösningar

både egna och via partners, på de

spelverksamhet.

för speltjänster på internet.

marknader där de är verksamma.

Redbetkoncernens bolag

Vårt breda produktutbud

Tillväxtstrategi

Redbetkoncernens bolag erbjuder spelupplevelser via poker, kasino, bingo och
sportspel.
Redbet Ltd grundades 2002 och lanserade augusti 2004 en renodlad betting
exchange. Vårt arv är inom sportspel men
sedan lanseringen har vi haft de största
framgångarna inom Poker, framförallt i
Skandinavien.

Vårt breda produktutbud gör oss till en av
branschens mest kompletta aktörer. Våra
lösningar attraherar många intressanta
målgrupper och marknader och ger våra
partners möjlighet att snabbt erbjuda sina
kunder spelupplevelser.

Redbet ska bredda produktutbudet och
öka antalet marknader där vi är verksamma främst genom utökande partnersamarbeten.
Kundstrategi

Vi ska ytterligare förbättra samarbetet
med våra kunder, både partners och egna
spelkunder, genom att ständigt förenkla
och förbättra erbjudandet med innovativa
lösningar.

Mer koncentrerad verksamhet

REDBET HOLDING AB

Redbet Holding AB är ett förvaltningsbolag med inriktning på spelmarknaden. Bolagets aﬀärsidé är att äga och förvalta bolag inom
spelindustrin och förädla dessa för att genom tillväxt i dotterbolagen skapa värde till aktieägarna. Koncernen består av moderbolaget
Redbet Holding AB och de fem helägda dotterbolagen Redbet Ltd, Pullman Gaming NV, SIA Teletoto, Redbet Technology AB och
Redbet Finance Ltd. Tre av dotterbolagen bedriver spelverksamhet – SIA Teletoto, Pullman Gaming NV samt Redbet Ltd. Redbet
Technology AB bedriver viss utvecklingsverksamhet. I Redbet Finance Ltd bedrivs inte någon verksamhet.
Koncernens spelbolag är verksamma på olika geograﬁska marknader och med olika former av spel främst på internet. Spelare världen över erbjuds poker, kasino, bingo och sportspel i olika nätverk och på ett ﬂertal olika spelplattformar via något av de varumärken
som ingår i koncernen. Spelmarknaden är under ständig utveckling och år 2007 har präglats av en stark tillväxt för koncernens bolag.
Detta har resulterat i en omsättning om 71,0 Mkr (18,7) och ett rörelseresultat om 0,6 Mkr (–10,6).

SIA TELETOTO

PULLMAN GAMING NV

SIA Teletoto erbjuder sportspel till den lettiska marknaden

Pullman Gaming erbjuder kasino och poker på Internet

via ett tjugotal lokala spelombud i olika städer i Lettland.

via www.goldclubcasino.com, www.totalpoker.com och
www.goldclubgames.com.

SIA Teletoto förvärvades i maj 2007. SIA Teletoto erbjuder
sportspel till den lettiska marknaden via lokala spelombud. I
Lettland ﬁnns ett stort intresse för internationella sportevenemang som basket, ishockey och Premier League fotboll men
också för de nationella serierna. Bolaget har som mål att alltid
tillhandahålla de matcher och turneringar som är av stort
intresse i Lettland och spelobjekten är därmed en blandning
av lokala matcher och internationella event. SIA Teletotos
varumärke Optibet har en stark position på marknaden tack
vare ett attraktivt spelutbud, en bra egenutvecklad mjukvara
och det faktum att man varit verksam på marknaden under ett
ﬂertal år.
Många invånare i Lettland uppskattar spel och det ﬁnns ett
ﬂertal fysiska kasinon i landet men det är bara SIA Teletoto som
erbjuder spel på sportevenemang. Detta skapar en unik position
på marknaden. Företaget har avtal med kasino kedjan Boomerang vilket innebär att många av spelombuden är belägna i ett
kasino. I övrigt är spelombuden lokaliserade i egna butiker. Det
ingår i bolagets målsättning att etablera ﬂer spelombud i egna
butiker och företaget arbetar aktivt för att få ﬂera av de lokala
tillstånd som är en förutsättning för varje ny etableringsplats.
SIA Teletoto har 73 medarbetare. Övervägande andelen av
de anställda arbetar med försäljning och administration av vadslagning. Det ﬁnns också ett antal IT-utvecklare som utvecklar
sportspelprodukter och har ansvar för driften av de beﬁntliga
systemen samt analytiker som arbetar med urval av sportevenemang för att kunna erbjuda kunderna attraktiva spelobjekt.

Pullman Gaming NV förvärvades av Redbet Holding AB i
april 2007. Pullman Gaming NV har sitt säte i Curacao på
Nederländska Antillerna och har bland annat två välkända och
etablerade varumärken med lång historia i sin portfölj.
www.goldclubcasino.com etablerades ursprungligen redan
1997 av Boss Media-koncernen, som ett av världens första
online kasinon. Designen av Gold Club Casino speglar den
ﬂ ärd som är förknippad med kasino på kontinenten överﬂyttad till internetmiljö. Marknaden är främst Centraleuropa
med Tyskland som huvudmarknad. Gold Club Casino har en
trogen kundkrets som uppskattar känslan av att spela på Gold
Club Casino.
www.totalpoker.com är en renodlad pokerprodukt med ett
starkt kundunderlag främst i Tyskland.
Totalt har Pullman Gaming 59 847 kunder registrerade.
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REDBET LTD

Redbet Ltd erbjuder poker, kasino, sportspel, bingo och andra
spel på Internet till spelare världen över. Bolaget tillhandahåller också kompletta tekniska lösningar till partners vilket ger
dem möjlighet att marknadsföra Redbet Ltds produkter under
sitt eget varumärke. Redbet Ltd var det första spelbolaget som
förvärvades av Redbet Holding AB och är det största dotterbolaget.

Ltd hittills kunnat erbjuda. Lanseringen av www.mingelbingo.com under våren 2007 gav god kundtillströmning.
www.mingelbingo.com ingår i ett av världens ledande bingonätverk som drivs av StMinver Ltd.
Vid utgången av 2007 hade Redbet 43 630 antal kunder
registrerade. Redbet Ltd:s varumärken arbetar främst med
inriktning på den skandinaviska marknaden.
PARTNERSAMARBETEN – AFFÄRSOMRÅDE B2B

EGEN SPELVERKSAMHET – AFFÄRSOMRÅDE B2C

Bolaget bedrev initialt sportspel på den egenutvecklade oddsbörsen www.redbet.com. 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.
Redbet Ltd tar ingen bookmakerrisk utan får intäkter via kommission från vinsten vid varje bet. Det unika med Redbet Ltd:s
oddsbörs jämfört med andra oddsbörser är att spelarna på www.
redbet.com även kan lägga bet på s.k. multiplar, dvs. spela på
ﬂera matcher i samma bet (exempelvis en trippel). Under 2005
introducerades även poker och kasinotjänster på redbet.com.
En av Redbet Ltd’s innovativa lösningar med fokus på kundnytta är möjligheten för pokerspelare att utifrån sitt Redbetkonto välja mellan olika pokernätverk att spela på. För spelarna
är detta en stor fördel då man får tillgång till ﬂer spelmöjligheter, ﬂer turneringar och ﬂera spelbord och de slipper transaktionskostnader som annars uppstår då kapital ﬂyttas mellan
olika operatörer och nätverk.
Under 2007 slöt Redbet Ltd ytterligare ett avtal om pokertjänster denna gång med ett av världens största pokernätverk –
Ongame Networks. Möjligheten att spela på Ongame-nätverket
lanserades på www.whitebet.com under hösten.
Under 2007 introducerade Redbet Ltd också en för företaget
helt ny spelprodukt - online bingo. Bingo kompletterar verksamheten eftersom den spelformen attraherar en kundgrupp
som traditionellt sett inte är intresserad av de tjänster Redbet
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Under året har Redbet Ltd utvecklat ett nytt aﬀärsområde
riktat mot företagskunder. Företag ges möjlighet att distribuera
Redbet Ltd:s speltjänster under eget varumärke. Möjligheten
att använda den färdiga helhetslösningen innebär att partnern
inte behöver investera tid och kapital för att bygga upp en egen
plattform, utan kan på kort tid erbjuda slutanvändare en stabil,
säker, funktionell och likvid speltjänst.
Lösningen bygger på en egenutvecklad plattform som
innefattar spelprodukterna Poker, Kasino och Sportspel samt
stödtjänsterna Betalningslösningar och Facility management.
Redbet Ltd erbjuder hela eller delar av lösningen till partners.
Under året lanserades www.nextpoker.com och www.legatopoker.com som första samarbeten i detta nya aﬀärsområde.
SÄKERHET

Arbete med att förhindra olika typer av bedrägerier på Internet
är något som alltid prioriterats av Redbet Ltd. Bolaget ligger
långt framme och har lyckats mycket väl med att förhindra
bedrägerier. www.redbet.com har extremt låg andel chargebacks
(transaktioner som betalas tillbaka efter att en kund blivit felaktigt debiterad), 0,02% att jämföra med branschsnitt på 0,5%.
Redbet Ltd:s konsekventa säkerhetsarbete är högt uppskattat
av såväl spelare som företagskunder och är därmed en viktig
konkurrensfördel.

Organisation
LEGAL STRUKTUR OCH ORGANISATION

Av Redbetkoncernens 83 anställda arbetar huvuddelen på
SIA Teletoto i Lettland med försäljning och administration av
betting. Merparten av koncernens övriga anställda arbetar med
teknisk utveckling och projektledning av spel och kundplattformar samt försäljning och kundrelationer.

Redbet Holding AB

Redbet Technology AB

Redbet Ltd

Redbet sportsbetting
Redbet casino
Redbet poker
MingelBingo.com

Redbet Finance Ltd

Pullman Gaming NV

Gold Club Casino
Total Poker
Gold Club Games

SIA Teletoto

Optibet
Latbet
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Styrelse, ledning och revisorer
JONAS SUNDVALL

Född 1966,
verkställande direktör.
Jonas har erfarenhet från bland annat
JP Nordiska Fondkommission AB och
Hagströmer & Qviberg Fondkommission
AB, där han bland annat grundade H &
Q Online. Jonas är även grundare och
var verkställande direktör för Aktiedirekt
Fondkommission AB. Jonas har varit
engagerad i Redbet sedan 2004. Jonas
Sundvall med familj äger 65 000 aktier i
Redbet Holding AB.
MARTIN STRÖMBERG

Född 1966,
styrelseledamot sedan 2007.
Martin Strömberg är VD och styrelseledamot i Bozoka.com Sweden AB
samt styrelseledamot i Tarifa Ventures
BV. Strömberg innehar 12 400 aktier i
Redbet Holding AB.
MICHAEL NIKLASSON

Född 1964,
styrelseledamot sedan 2007.
Michael Niklasson är verksam som
advokat i egen verksamhet och har
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andra styrelseuppdrag i bl. a Svenssonkoncernen och Swecard AB. Michael
Niklasson med familj äger 3000 aktier i
Redbet Holding AB.
PETER MELLQVIST

Född 1966,
styrelseledamot sedan 2007.
Peter Mellqvist är VD för Brandbooster
AB och innehar styrelseuppdrag i bl. a
Steve Perryman Sports Travel Group AB.

Lars Ekstedt har varit engagerad i
Redbet genom Redbet Ltd sedan 2004.
Han har en lång erfarenhet från svenska
finansiella institutioner, däribland SEB,
JP Bank/Matteus JP, Nordiska Fondkommission, Stadshypotek Bank AB,
Merchant Fondkommission, Carnegie
Fondkommission AB och Paynova AB.
Lars Ekstedt med familj äger 46 239
aktier i Redbet Holding AB.
OLOF NORD

LEIF T CARLSSON

Född 1942,
styrelseledamot sedan 2005,
styrelseordförande sedan 2008.
Leif Carlsson har lång internationell
erfarenhet som verkställande direktör
och styrelseledamot i olika branscher
bland annat inom Telecom och hotell.
Carlsson är även styrelseledamot i Ariel
Way Inc., Compeo Communications AB,
samt Finnicka Invest AB. Leif T Carlsson
äger 10 054 aktier i Redbet Holding AB.
LARS EKSTEDT

Född 1956,
styrelseordförande 2005–2008.

Född 1974,
finanschef.
Olof var tidigare ekonomichef för Luftfartsverket Division Stockholm och
Alpharma AB samt Business Controller för Green Cargo AB. Olof anställdes
som finanschef i Redbet Holding AB
den 1 juni 2006. Olof Nord äger 5 000
aktier och innehar optioner att teckna
45 000 aktier i Redbet Holding AB.
REVISOR
Anders Bergman
SET Revisionsbyrå AB

Aktie och ägare
AKTIEKAPITALET

Redbet Holding AB har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt
till andel i Redbet Holding AB:s 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.

BEMYNDIGANDE

Vid ordinarie bolagsstämma 2007 beslutades att bemyndiga
styrelsen för Redbet Holding att besluta om nyemission av
aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2008 och möjliggör
för styrelsen att besluta om ytterligare emission eller emissioner
som medför ökning av aktiekapitalet.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

ÅR

Ökning av
antalet aktier

TRANSAKTION

Totalt
antal aktier

Ökning av aktie
kapitalet, kr

Totalt aktiekapital, kr

Kvotvärde kr/aktie

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

2007

Nyemission vid förvärv

238 000

1 770 722

238 000

1 770 722

1,00

2007

Nyemission vid förvärv

294 117

2 064 839

294 117

2 064 839

1,00

KURSUTVECKLING

Redbet Holdings aktie är sedan 14 juli 2006 noterad på First
North. Kursutvecklingen under 2007 var mycket god och
marknadsvärdet på bolaget ökade under året från 50 Mkr
till 223 Mkr per 31 december 2007. Under första kvartalet
utvecklades kursen från 32,50 SEK till 53,00 SEK. Under andra
och tredje kvartalet noterades högsta betalkurs till 62,25 SEK
och lägsta till 45,60 SEK. Under fjärde kvartalet hade aktien
en mycket positiv kursutveckling och årets högsta betalkurs på
118,50 SEK noterades den 13 december.

2007

2008

300%

130

250%

110

AKTIEÄGARE PER 31 DEC 2007 OCH DÄREFTER
KÄNDA FÖRÄNDRINGAR (TOM 7 MARS)

Redbet Holding AB har ett 100-tal aktieägare.
Antal aktier

Andel av
röster och
kapital

Niklas Braathen

629 666

30,5%

Övriga utländska ägare och
förvaltare

416 364

20,2%

Eric Leijonhufvud

176 798

8,6%

Johan Zetterberg

127 557

6,2%

Peteris Smidre

102 072

4,9%

89 336

4,3%

Joel Jacobsson

72 066

3,5%

Jonas Sundvall m familj

65 000

3,1%

Lars Ekstedt m familj

46 239

2,2%

ÄGARE

Pullman Associates Limited

200%
90
150%

Edgars Beitans

34 290

1,7%

Övriga

305 451

14,8%

Totalt

2 064 839

100,00%

70
100%
50

50%
0%

30
jan
2007

apr

jul

okt

jan
2008
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Finansiella nyckeltal
NYCKELTAL KONCERNEN
Koncernen

Moderbolaget

2007

2006

2007

2006

1%

–57%

–114%

–483%

Avkastning på eget kapital, %

1,6%

–314,7%

–22,4%

–147,1%

Avkastning på totalt kapital, %

0,9%

–118%

–19%

–115%

1,88

2,07

0,15

0,19

34 574

8 270

31 247

10 294

60%

46%

88%

78%

Antal anställda, årsmedel

54

8

3

2

Antal anställda vid periodens slut

83

11

3,0

3,0

Rörelsemarginal, %

Kapitalomsättningshastighet

Eget kapital, Tkr
Soliditet, %

Antal aktier vid årets slut, st

2 064 839

1 532 722

2 064 839

1 532 722

Antal aktier årsmedel, st

1 887 467

1 399 000

1 887 467

1 399 000

Eget kapital per aktie, kr

16,74

5,40

16,55

7,36

0,18

–7,58

–2,46

–5,41

0

0

0

0

Resultat per aktie, kr
Utdelning per aktie, kr

Årets kassaflöde, Tkr

7 477

12 224

Kassaflöde från de löpande verksamheten, Tkr

6 652

–2 065

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

RÖRELSEMARGINAL (%)

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET

RESULTAT PER AKTIE (KR)

Periodens rörelseresultat i procent av
rörelsens intäkter för perioden

(GGR)

Periodens nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier under året

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)
EGET KAPITAL (TKR)
Eget kapital vid periodens slut

Eget kapital vid årets slut dividerat med
antal utestående aktier vid periodens slut

AVKASTNING PÅ TOTALT

SOLIDITET (%)

UTDELNING (KR)

KAPITAL (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Periodens utdelning dividerat med antal
utestående aktier vid periodens slut

Nettoresultat i procent av genomsnittligt
totalt kapital
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EGET KAPITAL PER AKTIE (KR)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt
eget kapital

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Redbet Holding AB
(publ), organisationsnummer 556685-0755, avger härmed sin
årsredovisning för verksamhetsåret 2007.

Redbet Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta
bolag inom spelbranschen. Koncernen bestod vid utgången av
2007 av, förutom moderbolaget Redbet Holding AB, de fem
helägda dotterbolagen Redbet Ltd, Pullman Gaming NV, SIA
Teletoto, Redbet Technology AB samt Redbet Finance Ltd.
Dotterbolagen, Redbet Ltd, Pullman Gaming NV samt
SIA Teletoto bedriver spelverksamhet. Redbet Technology AB
bedriver viss utvecklingsverksamhet men bolaget är under avveckling. Redbet Finance Ltd har ej bedrivit någon verksamhet
under 2007.
Inom koncernens bolag ﬁnns totalt 103 477 kunder registrerade. (Redbet Ltd 43 630 , Pullman Gaming 59 847)

lanserades hösten 2007, som ett resultat av ett avtal med det
världsledande pokernätverket Ongame Networks. Redbet Ltd
erhöll under hösten 2007 en spellicens, ”Combined Remote
Operating License”, enligt det nya engelska licensförfarandet av
den Brittiska spelkommissionen.
Under året har den tidigare licensverksamheten avseende
oddsbörsplattformen utvecklats till ett aﬀärsområde för
företagstjänster där Redbet Ltd erbjuder helhetslösningar för
spelprodukter och stödtjänster till företag som vill erbjuda
speltjänster på Internet under eget varumärke. Möjligheten att
använda den färdiga helhetslösningen som bygger på Redbet
Ltd’s utvecklade plattform innebär att ett intresserat företag på
kort tid kan erbjuda sina kunder en stabil, säker, funktionell
och likvid speltjänst. Den tekniska plattformen i Redbet Ltd
består av stödtjänster som betalningssystem, back oﬃce, CRM
funktioner, ekonomi, statistik, samt anslutningen av pokernätverken samt kasino och sports betting.

PULLMAN GAMING NV

REDBET TECHNOLOGY AB

Pullman Gaming NV, registrerat i Nederländska Antillerna,
förvärvades den 17 april 2007 i syfte att ge Redbet koncernen
en bredare bas för att växa internationellt. Bolaget erbjuder
poker och kasinospel på Internet under varumärkena www.
goldclubcasino.com, www.goldclubgames.com och www.
totalpoker.com. Pullman Gaming NV:s kunder återﬁnns huvudsakligen i Tyskland, Mellan- och Syd-Europa samt delar av
Asien. Pullman Gaming NV innehar en spellicens på Curacao,
Nederländska Antillerna.

I Redbet Technology AB sker viss utveckling av mjukvara för
kommunikation och transaktionslösningar. Verksamheten har
under året varit inriktad på att förbättra informationshanteringen, vilket varit framgångsrikt. Styrelsen har beslutat avveckla Redbet Technology AB under 2008 för att omlokalisera
verksamheten till andra länder.

VERKSAMHETEN

SIA TELETOTO

SIA Teletoto, verksamt på den Lettiska marknaden för sportspel under det välkända varumärket Optibet, förvärvades 2
maj 2007. Bolaget innehar sedan 1999 den enda i Lettland
utfärdade licensen för sportspel (National Gaming License) och
bedriver sin verksamhet via lokala spelombud i ett ﬂertal städer
i Lettland. Förvärvet av SIA Teletoto har givit koncernen en
stark närvaro på den snabbväxande lettiska marknaden och är
ett viktigt steg för vidare expansion till närliggande marknader. Inom Teletoto ﬁnns kompetens för sportspel och systemutveckling.
REDBET LTD

Redbet Ltd, med säte i UK, bedriver spelverksamhet på
Internet. Under 2007 har Online Bingo under www.mingelbingo.com adderats till de tidigare poker-, kasino- och sportspelstjänsterna. Ytterligare ett varumärke, www.whitebet.com

PRODUKTER

Redbet Ltd och Pullman Gaming NV erbjuder poker, kasino,
sportspel och bingo på nätet, SIA Teletoto erbjuder sportspel
ofﬃne via lokala spelombud i Lettland. Redbet Ltd erbjuder
också helhetslösningar för spelprodukter och stödtjänster till
företag som vill erbjuda speltjänster på Internet under eget
varumärke. Den tekniska plattformen i Redbet Ltd består av
stödtjänster som betalningssystem, back oﬃce, CRM funktioner, ekonomi, statistik, samt anslutningen av pokernätverken
samt kasino och sportsbetting.
VIKTIGA HÄNDELSER 2007
FÖRETAGSFÖRVÄRV

Pullman Gaming NV förvärvades den 17 april. Finansieringen
skedde genom emittering av 238 000 Redbet aktier, vilket
motsvarar en utspädning om 13,4%.
SIA Teletoto förvärvades den 2 maj. Finansiering av förvärvet skedde genom nyemittering av 294 117 Redbet aktier, vilket
motsvarade en utspädning om 14,2%.
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NYA MARKNADSKANALER OCH PARTNERS

I början av året inledde Redbet Ltd ett samarbete med en
företagskonstellation där bl a. Holdem Consulting AB ingick.
Då detta samarbete inleddes beslutade styrelsen för Redbet Holding att inte fullfölja den option på förvärv av Holden Consulting AB som företaget innehade. Samarbetet gjorde det möjligt
för Redbet Ltd att presentera spelsidorna www.nextpoker.com
och www.legatopoker.com vilka har varit mycket framgångsrika
under sista halvåret av 2007. Samarbetet fortsätter oförändrat
under 2008.

gångskostnader. För Redbetkoncernen innebar domen att koncernen skall ersätta Unibet för rättegångskostader uppgående
till 10 000 kr.
Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna
i EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet kvarstår oförändrad. Målet beräknas komma upp för
handläggning i Tingsrätten under 2008. Redbet Holding
AB bestrider ersättningsskyldighet och gör bedömningen att
bolaget hade grund för att återkalla erbjudandet. Skadeståndskravet uppgår till 12,8 Mkr men styrelsen bedömer inte risken
betydande att bli skyldiga att betala detta.

VÄSENTLIGA AVTAL INOM KONCERNEN

9 juli tecknade Redbet Ltd avtal med Ongame Networks, ett av
världens största pokernätverk för lansering av nya speltjänster.

BOLAGSSTYRNING
ÅRSSTÄMMA

Genom företagsförvärven har koncernen fått tillgång till varumärkena Optibet, Latbet, GoldClubCasino samt TotalPoker.
Redbet Ltd har dessutom lanserat www.whitebet.com och www.
mingelbingo.com. Inom Redbetkoncernen fanns vid utgången
av 2007 totalt 8 varumärken.

Årsstämman är bolagets högsta beslutande instans. Moderbolagets årsstämma hölls den 29 maj 2007. Årsstämman 2007
fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna,
beslutade att ingen aktieutdelning för skulle ske för 2006 samt
beviljade ansvarsfrihet för av styrelse och verkställande direktör.
Vidare beslutade årsstämman om arvode för styrelseledamöter,
och emissionsbemyndigande.

ÄGANDE REDBET HOLDING AB

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET OCH ARBETS-

Under 2007 har Niklas Braathen inträtt som storägare i Redbet
Holding AB. Niklas Braathen ägde vid årets slut totalt 634 666
aktier motsvarande 30,7 procent av Redbet Holding AB:s totala
aktiekapital och röstetal.

ORDNING

NYA PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN

KONSOLIDERING AV TEKNISKA PLATTFORMAR

Under året inleddes ett arbete med att konsolidera och modernisera de olika tekniska plattformar som ingår i koncernens
bolag för att uppnå en rationellare drift och ett attraktivare
erbjudande till bolagens kunder.

Styrelsen har under året haft 15 protokollförda styrelsemöten.
Styrelsens huvudfrågor har under året varit strategi för framtida
marknads- och produktutveckling, företagsförvärv samt
uppföljning och utvärdering av dotterbolagens utveckling. Styrelsens arbetsordning fastställs i anslutning till årsstämman och
innehåller bland annat instruktioner om ansvarsfördelningen
mellan styrelsen, ordföranden och verkställande direktören.
Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan med en fast
dagordning på varje möte. Samtliga styrelsemedlemmar har
närvarat vid alla styrelsemöten.

TVISTER

Unibet lämnade i september 2006 in två stämningsansökningar
gentemot Redbet Holding AB resp Redbet Ltd med anledning
av Redbet Ltd:s kampanj www.stannahemma.com.
Under året har Unibet dragit tillbaka sin talan i Tingsrätten
gentemot Redbet Holding AB avseende varumärkesintrång.
Talan gentemot Redbet Ltd kvarstår. Tingsrätten förväntas
sätta ut målet till förhandling under 2008. Redbet bedömer inte
risken för betydande skadestånd vara överhängande.
Förhandlingarna i Marknadsdomstolen inleddes under hösten
2007 och de meddelades i januari 2008. Marknadsdomstolen
lämnade Unibets talan mot Redbet Holding AB utan bifall och
Unibet dömdes att ersätta Redbet Holding AB dess rättegångskostnader. Redbet Ltd förbjöds vid vite att vid marknadsföring
av speltjänster använda de formuleringar som prövats i målet.
Redbet Ltd dömdes att ersätta Unibet för hälften av dess rätte-
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen i Redbet Holding AB har under 2007 bestått av 5
ordinarie ledamöter. Kompetensen i styrelsen speglar bolagets
strategi att dels kunna växa organiskt dels genom förvärv. Moderbolagets styrelse har under året förändrats. Vid årsstämman
den 29 maj omvaldes Leif T Carlsson och Lars Ekstedt, Eric
Leijonhufvud avgick och till nya ledamöter invaldes Michael
Niklasson, Peter Mellqvist och Martin Strömberg.
NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSENS KOSTNADER OCH
RÖRELSERESULTAT

Koncernens omsättning uppgick 2007 till 71,0 Mkr (18,7 Mkr).
Kostnaderna uppgick till 70,3 Mkr (29,2 Mkr) och består
främst av marknadsföring. Rörelseresultatet för helåret 2007
blev 0,6 Mkr ( –10,6 Mkr).

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Kassaﬂödet från den löpande verksamheten inom koncernen
var 6,7 Mkr. Det egna kapitalet uppgick per 31 december till
34,6 Mkr vilket motsvarar ett eget kapital på 16,74 kr (5,40 kr)
per aktie. Soliditeten uppgick till 60 % (46 %). Likvida medel
uppgick till 19,7 Mkr (12,2 Mkr) varav 16,1 Mkr (4,9 Mkr)
utgjordes av klientmedel.

dande för de olika bolagens kunder. Resultatet av detta arbete i
kombination med den bredd i produktutbudet som ﬁnns inom
koncernens bolag gör att styrelsen bedömer att tillväxt som
präglade koncernens bolag 2007 ska fortsätta främst på de kontinentala och baltiska marknaderna. Styrelsen avser inte lämna
någon prognos för 2008.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

Medelantalet anställda uppgår till 54 stycken varav 35 kvinnor.
Ökningen av antalet anställda i koncernen är huvudsakligen
hänförlig till förvärvet av SIA Teletoto. Vid utgången av 2007
uppgick antalet anställda till 83 varav 57 kvinnor.

Vid styrelsemöte den 30 januari 2008 avgick Lars Ekstedt som
styrelseordförande och styrelseledamot för att fokusera på sin
uppgift som VD för Redbet Ltd. Styrelsen består därefter av
fyra styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande valdes Leif T
Carlsson.

KURSENS UTVECKLING

FINANSIELLA RISKFAKTORER

Redbet-aktien är sedan 14 juli 2006 noterad på First North. En
börspost utgörs av 100 aktier. Kortnamnet är RBET. Aktiekapitalet uppgår till 2 065 Tkr fördelat på 2 064 839 aktier med ett
kvotvärde på 1 SEK. Samma aktier har samma rösträtt och lika
andelar i bolagets tillgångar och resultat.
Kursutvecklingen under 2007 var stark under första kvartalet
och fjärde kvartalet. Lägsta betalkurs noterades 3 januari 2007
med 30,70 SEK och högsta betalkurs var 118,50 SEK vilket
noterades 13 december 2007. Bolagets marknadsvärde uppgick
vid årsskiftet till 223 Mkr.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika ﬁnansiella
risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och
prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk.

PERSONAL

MARKNADSRISK
Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker
från olika valutaexponeringar, framförallt avseende EUR och
USD. För närvarande är nettoexponeringen i respektive valuta
begränsad. Koncernen har därför inte som policy att säkra
exponeringen.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Antalet aktier uppgår efter emissionen om 238 000 aktier vid
förvärvet av Pullman Gaming NV samt efter emissionen om
294 117 aktier vid förvärvet av SIA Teletoto till 2 064 839
aktier och ett aktiekapital på 2 064 839 SEK.

Ränterisk

Ränterisk är risken att värdet på ﬁnansiella instrument varierar
på grund av förändringar i marknadsräntor. Några räntebärande ﬁnansiella skulder ﬁnns inte. Koncernen har heller inga
ﬁnansiella anläggningstillgångar som är räntebärande.

UTDELNING

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.
RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond:
Balanserat resultat:
Årets resultat:

41 400 Tkr
–7 571 Tkr
–4 647 Tkr
29 182 Tkr

Prisrisk

Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk avseende aktier
klassiﬁcerade som ﬁnansiella instrument värderade till verkligt
värde via resultaträkningen eller ﬁnansiella tillgångar som kan
säljas.
KREDITRISK

Det föreligger inte några kreditrisker, geograﬁskt eller till ett
visst kundsegment.
LIKVIDITETSRISK

Styrelsen och VD föreslår att balanserat resultat och årets
resultat avräknas mot överkursfonden som därefter uppgår till
29 182 Tkr och som överförs i ny räkning.
INFÖR 2008

Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha
tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper alternativt
avtalade kreditmöjligheter för att kunna klara att betala uttag
beställda av kunder. Likviditetsrisken bedöms i nuläget vara låg,
främst beroende på koncernens goda likviditet.

Inom koncernen återﬁnns ett ﬂertal olika egenutvecklade och
innovativa plattformar och tekniska lösningar som framgångsrikt konsoliderats till en mer rationell drift och bättre erbju-
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RESULTATRÄKNINGAR
Koncernen
NOT

Moderbolaget

2007

2006

2007

2006

70 854

18 548

3 729

1 282

96

126

22

70 950

18 674

3 751

1 282

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

1

Övriga rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader

2

–55 425

–23 744

–3 776

–5 238

Personalkostnader

3

–11 593

–4 246

–4 159

–2 150

Avskrivningar och nedskrivnigar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

–3 305

–1 252

–86

–84

–70 323

–29 242

–8 021

–7 472

627

–10 568

–4 270

–6 190

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag

4

-

–364

–1 634

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

119

25

10

253

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–115

–58

–23

Resultat efter fi nansiella poster

Skatt
Minoritetens andel av årets resultat

–33

–377

–1 381

–10 601

–4 647

–7 571

–4 647

–7 571

–297
-

-

334

–10 601

Resultat per aktie, kr

0,18

–7,58

Resultat per aktie efter utspädningar, kr

0,18

–7,58

Antal utestående aktier (tusental)

2 065

1 533

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)

1 887

1 399

Antal utestående aktier efter utspädning (tusental)

1 887

1 399

ÅRETS RESULTAT
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4
631

BALANSRÄKNINGAR
Koncernen
NOT

2007

2006

Moderbolaget
2007

2006

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

7

2 749

1 748

-

-

Goodwill

8

20 356

1 215

-

-

23 105

2 963

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

1 935

1 428

261

337

1 935

1 428

261

337

27 665

2 996

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

Andra långfristiga fordringar

11

209

209

209

209

209

209

27 874

3 205

162

228

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

Kassa och Bank

12

13, 17

-

-

6 685

9 118

11 783

535

188

355

450

330

182

29

12 395

1 093

7 055

9 502

19 701

12 224

433

151

57 345

17 917

35 623

13 195

2 065

1 533

2 065

1 533

2 065

1 533

2 065

1 533

Överkursfond

41 400

16 332

41 400

16 332

Balanserat resultat

–9 225

1 006

–7 571

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

14

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Minoritetsintresse
Långfristiga skulder

334

–10 601

–4 647

32 509

6 737

29 182

–7 571
8 761

34 574

8 270

31 247

10 294

50
15

Övriga skulder

350

-

-

-

350

-

-

-

1 126

2 379

379

1 964

-

-

1 902

-

17 805

5 315

254

69

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 440

1 953

1 841

868

22 371

9 647

4 376

2 901

57 345

17 917

35 623

13 195

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

17

50

50

50

50

inga

inga

inga

inga
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
NOT

2007

2006

631

–10 601

3 305

1 252

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

–42

Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar

–8 799

657

Förändring av skulder

11 515

6 669

6 652

–2 065

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

–664

–2 038

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–742

–1 130

2 231

1 490

825

–1 887

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag

–209
18

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Emissionslikvider

22 060

Emissionskostnader

–5 884

Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-

16 176

7 477

12 224

Likvida medel vid periodens början

12 224

-

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

19 701

12 224

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

1 533

16 332

–7 571

532

25 068

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
(TKR)

Aktiekapital

Moderbolaget
Ingående balans
Emission dotterbolagsförvärv
Årets resultat

–4 647
2 065

41 400

–7 571

1 533

16 332

–9 595

532

25 068

–4 647

Koncernen
Ingående balans
Emission
Omräkningsdifferens

420

Minoritetsintresse

-50

Peridens resultat

334
2 065

16

41 400

–9 225

334

Redovisningsprinciper
ALLMÄNT

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA VERKSAMHETER

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.

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.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inﬂyta.

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 anskaﬀningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INTÄKTER

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

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

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
(Redbet Ltd 5 år, SIA Teletoto 10 år,
Pullman Gaming NV 10 år)
Balanserade utgifter för utveckling
Inventarier

5–10 år

5 år
3–5 år
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NOT 1. NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
Koncernen
2007

2006

70 854

18 548

-

-

Moderbolaget
2007

Av koncernens totala utgifter för löner och sociala utgifter aktiverades
1 207 266 kr i posten balanserade utgifter för utvecklingskostnader under
2006, inget aktiverades för 2007.

2006
Styrelsen, VD samt ledande befattningshavare:

Spelintäkter
Övriga intäkter

Löner och ersättningar
3 729

2007

2006

1 282
Moderbolaget

Rörelsens intäkter

70 854

18 548

3 729

1 282

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

Sverige

2 360

1 380

Totalt moderbolaget

2 360

1 380

Dotterbolag
Sverige

NOT 2. REVISIONSARVODE
Koncernen
2007

2006

Moderbolaget
2007

2006

Revision
SET

428

50

389

25

Övriga

407

120

-

-

835

170

389

25

-

325

-

325

Övriga

8

112

-

-

8

437

-

325

130

-

Dotterbolag totalt

1 160

450

Koncern totalt

3 520

1 830

Löner och ersättningar

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått
med följande belopp:
Koncernen
2007

2006

Moderbolaget
2007

Sverige

483

171

Totalt moderbolaget

483

171

2 215

2 068

England

-

-

Lettland

2 394

-

Dotterbolag totalt

4 609

2 068

Koncern totalt

5 092

2 239

3 520

1 830

2 360

1 380

435

275

435

275

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

Övriga anställda:

2007
5 092

2 239

483

171

Pensionskostnader
Sociala kostnader

2006

2006

Styrelsen, VD samt ledande
befattningshavare:

Löner och ersättningar

2007

Moderbolaget

Sverige

Löner, ersättningar m.m.

Pensionskostnader

-

Lettland

Dotterbolag

NOT 3. PERSONAL

Löner och ersättningar

450

-

Övriga anställda:

Andra uppdrag
SET

1 030

England

2 502

1 338

881

567

varav
kvinnor

2006

varav
kvinnor

Moderbolaget
Sverige

3,20

1,20

1,50

0,25

Totalt moderbolaget

3,20

1,20

1,50

0,25

Dotterbolag
Sverige

3,00

-

2,75

-

England

4,00

2,00

3,25

0,75

Lettland

43,67

32,05

Dotterbolag totalt

50,67

34,05

6,00

0,75

Koncern totalt

53,87

35,25

7,50

1,00

Styrelsen består av 4 ledamöter, samtliga män.
Företagsledningen består av 4 befattningshavare, varav en kvinna.
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NOT 4. RESULTAT FRÅN ANDELAR I

NOT 8. GOODWILL

KONCERNFÖRETAG

Koncernen
Moderbolaget
2007

Nedskrivning av andelar i koncernföretag

2006

2007

2006

1 518

-

Anskaffningsvärde

–364

–1 634

Ingående balans

–364

–1 634

Årets förvärv

20 834

1 518

Utgående balans

22 352

1 518

Avskrivningar

NOT 5. RÄNTEINTÄKTER
Koncernen

Moderbolaget

2007

2006

2007

2006

-

-

-

239

Övriga ränteintäkter

86

25

4

14

Valutakursvinst

33

-

6

-

119

25

10

253

Ränteintäkter från
koncernföretag

Ingående balans

–303

-

Årets avskrivning

–1 693

–303

Utgående balans

–1 996

–303

Utgående
bokfört värde

20 356

1 215

NOT 9. INVENTARIER
Koncernen

NOT 6. RÄNTEKOSTNADER
Räntekostnader från
koncernföretag

Koncernen

2007

Moderbolaget

Moderbolaget

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

–4

–3

–3

-

Ingående balans

1 939

-

421

-

Övriga finansiella kostnader

–36

-

-

-

Omklassificering

–916

-

-

-

Valutakursförlust

–75

–55

–20

-

Årets förvärv

1 382

1 939

10

421

-

Utgående balans

2 405

1 939

431

421

Övriga räntekostnader

–115

–58

–23

Anskaffningsvärde

Avskrivningar

NOT 7. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
2007

2006

Ingående balans

–511

-

–84

-

Omklassificering

549

-

-

-

Årets avskrivning

–508

–511

–86

–84

Utgående balans

–470

–511

–170

–84

1 935

1 428

261

337

Anskaffningsvärde
Ingående balans

2 185

Omklassificering

916

Utgående bokfört värde

Årets förvärv

1 739

2 185

Utgående balans

4 840

2 185

Avskrivningar
Ingående balans

–437

Omklassificering

–549

Årets avskrivning

–1 105

–437

Utgående balans

–2 091

–437

2 749

1 748

Utgående
bokfört värde
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NOT 10. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
BOLAG
Redbet Technology AB

Org nr

Säte

Andel %

Andel st

Bokf 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

0

Pullman Gaming NV

100374

Nederländska

100%

3 000

11 091

98,64%

986 424

Antillerna
SIA Teletoto

40003462947

Lettland

13 578
27 665

Moderbolaget
2007

2006

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets förvärv

4 630

-

24 669

1 789

Aktieägartillskott till Redbet Technology AB
Utgående balans

364

2 841

29 663

4 630

Nedskrivningar
Ingående balans

–1 634

0

Årets nedskrivning

–364

–1 634

Utgående balans

–1 998

–1 634

Utgående bokfört värde

27 665

2 996

NOT 11. ÖVRIGA FINANSIELLA

NOT 12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
2007
Ingående balans
Betald deposition
Utgående balans
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OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Moderbolaget

Koncernen

2006

Moderbolaget

2006

2007

209

-

209

-

-

209

-

209

Hyra

209

209

209

209

Server

134

-

-

-

Övriga poster

134

271

182

29

450

330

182

29

Marknadsföring

2007

2006

2007

2006

-

59

-

-

182

-

182

-

NOT 13. KASSA OCH BANK

NOT 17. STÄLLDA SÄKERHETER OCH

Av posten Kassa och bank avser 16 104 Tkr (4 908 Tkr) redovisningsmedel
tillika klientmedel vilka också återfinns i posten övriga skulder.

NOT 14. EGET KAPITAL

ANSVARSFÖRBINDELSER
Redbet Holding AB har deponerat säkerhet om 50 Tkr.

NOT 18. FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

För förändring i eget kapital se sid 18.

2007

2006

20 834

471

Anskaffningsvärde
Goodwill

NOT 15. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Av posten Långfristiga skulder förfaller samtliga inom 5 år.

Anläggningstillgångar

1 903

956

Kortfristiga fordringar

2 533

1 750

811

1 490

Likvida medel
Erhållen kompensation
för nettokassa

1 421

NOT 16. UPPLUPNA KOSTNADER OCH
Korta skulder

FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Personalrelaterade
kostnader

2006

2007

2006

2 045

1 224

1 440

788

Marknadsföring
Övriga poster

Moderbolaget

2007

-

484

-

-

1 395

245

401

80

3 440

1 953

1 841

868

–1 411

–2 978

–26 091

–1 689

1 421

-

810

1 490

2 231

1 490

Erlagd köpeskilling
genom:
Utgivande av egna aktier
Utbetald köpeskilling
(erhållen kompensation)
Likvida medel i förvärvade företag
Påverkan kassaflöde

Stockholm den 31 mars 2008

Leif T Carlsson, styrelseordförande

Jonas Sundvall, VD

Martin Strömberg, styrelseledamot

Michael Niklasson, styrelseledamot

Peter Mellqvist, styrelseledamot
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Redbet Holding AB (publ) org nr: 556685-0755

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen (sid 11–21) och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Redbet Holding AB för räkenskapsåret 2007-01-01–2007-12-31. 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 31 mars 2008

Anders Bergman
Auktoriserad revisor
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Ordlista och förklaringar
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.

23

Historik
2007

Redbet Ltd tecknar avtal med Ongame Networks för att kunna erbjuda poker under namnet Whitebet.
I början av maj slutför Redbet Holding AB förvärvet av det lettiska spelbolaget SIA Teletoto som driver
verksamhet vid ett tjugotal lokala spelombud i Lettland under varumärket Optibet.
I slutet av april lanserar Redbet Ltd en ny produkt www.mingelbingo.com – bingo på nätet.
Redbet Holding AB förvärvar Pullman Gaming NV som driver och äger varumärkena Gold Club
Casino, Gold Club Games och Total Poker.

2006

I november lanserar Redbet Ltd möjligheten att via www.redbet.com spela poker på ﬂera olika pokernätverk – 24 H och Boss media IPN.
Den 14 juli listas Redbet Holding AB aktien på First North.
Redbet inleder en ny fas i och med att den egenutvecklade oddsbörsen börjar säljas in till andra spelaktörer. I mars sluts det första avtalet med 24hPay Ltd som är dotterbolag till speloperatören 24hPoker AB.
Redbet Holding AB förvärvar alla aktier i Redbet Ltd.

2005

Redbet Holding AB förvärvar Redbet Technology AB.
Kasino- och pokertjänster lanseras på www.redbet.com och framför allt pokertjänsten blir snabbt
mycket framgångsrik.
Redbet Holding AB registreras hos Bolagsverket.
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2004

I augusti lanseras webbplatsen www.redbet.com och det blir möjligt att spela på odds via oddsbörsen.

2003

Systemet används och testas.

2002

Redbet Ltd bildas i Storbritannien och utveckling av en oddsbörs inleds. Bakom satsningen stod ett
antal svenska entreprenörer, dataprogrammerare och professionella spelare med gedigen erfarenhet från
spelbranschen.

Adresser
Redbet Holding AB

Redbet Technology AB
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
Sweden
Tel +46 8 5000 69 60
E-post: investor@redbet.com
Org nr: 556685-0755 Redbet Holding
www.redbetholding.se

Redbet Ltd

Redbet Finance Ltd
St James House
13 Kensington Square
London W8 5HD
England
E-post: info@redbet.com
www.redbet.com
www.mingelbingo.com

SIA Teletoto

Brivibas iela 99-2
Riga, LV-1001
Latvia
Phone (+371) 7313434
Fax (+371) 7313435
E-mail: info@optibet.lv
www.optibet.com

Pullman Gaming N.V

De Ruyterkade 52
Curacao
Netherlands Antilles
E-post: info@pullmangaming.com
www.goldclubcasino.com
www.goldclubgames.com
www.totalpoker.com

Narva
Redbet Holding AB Sveavägen 39 111 34 Stockholm 08-5000 69 60

