Årsredovisning

2008

❞ Redbet Holding AB

äger och förvaltar bolag
inom internetspel och
sportspel.

Redbet Holding på 30 sekunder
Redbet Holding AB äger och förvaltar bolag inom internetspel och
sportspel. I koncernen ingår förutom moderbolaget fyra bolag som
erbjuder spelupplevelser via poker, kasino, bingo och sportspel.
Redbet Holdings aktier är sedan 14 juli 2006 listade på Nasdaq OMX
First North.
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2008 i korthet
Nettointäkterna för helåret 2008 uppgick till 68,6 Mkr (33,4 Mkr)
Rörelseresultatet för helåret 2008 uppgick till 11,0 Mkr ( 0,6 Mkr)
Antalet registrerade kunder för samliga bolag inom koncernen ökade
till 128 167 (103 477)
SIA Teletoto erhöll tillstånd för spel på Internet och lanserade
www.optibet.com
Maltabaserade Redbet Gaming Ltd bildades för att etablera spelverksamhet på Malta. Företaget erhöll under hösten Letter of Intent för
spellicenser avseende poker, kasino och sportsbetting från Lotteries
and Gaming Authority på Malta

117%
ökade intäkter mot föregående år

24%

fler kunder mot föregående år

68,6Mkr 11,0Mkr
uppgick nettointäkterna för 2008 till

❞

uppgick rörelseresultatet för 2008 till

Bolaget har framgångsrikt arbetat med
affiliates, vilket har ökat intäkterna på
ett kostnadseffektivt sätt.
Torvald Bohlin, VD för Redbet Holding
Läs mer sidan 2
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2008 – ett framgångsrikt
år för Redbet Holding
Redbet är idag en aktör inom spel över Internet,
med ett produktutbud som innefattar sportsbetting, poker, kasino och bingo som kan nås av
kunderna via ett flertal spelnätverk.
Sedan lanseringen av oddsbörsen under 2004 har Redbet arbetat konsekvent med att bli en komplett aktör på marknaden. 2008
fortsatte Redbet i denna riktning och redovisade en nettointäkt på
68,6 Mkr och en rörelsemarginal på cirka 16 procent. Ambitionen är
att växa snabbare än marknaden på vägen mot att bli en betydande
aktör på onlinespel
Marknaden för onlinespel har vuxit stadigt under de senaste åren
och enligt flera prognoser ser utvecklingen ut att hålla i sig. Onlinespel är fortfarande i en mycket tidig tillväxtfas på de flesta marknader. Redbet har på fem år etablerat sig som en aktör med en hög
tillväxtambition.
Torvald Bohlin, nytillträdd vd i Redbet Holding
”Inom Redbet finns en gedigen branschkunskap och bolaget har
framgångsrikt arbetat med affiliates, vilket har ökat intäkterna på
ett kostnadseffektivt sätt. Redbet har fortfarande bara skrapat på
ytan vad gäller både segment och geografisk spridning. Nu har vi
nått en kritisk massa och kan lägga i nästa växel för fortsatt tillväxt.
Vidare väntas en konsolidering av bolagets varumärken och en
tydligare varumärkesstrategi bidra till Redbets fortsatta expansion.
Redbet är idag en stor aktör inom poker, men inför bolagets fortsatta expansion och givet att vi har nått en storlek som möjliggör
ökad aktivitet, kommer vi att ta ett strukturerat grepp om hur vi ska
positionera och marknadsföra våra olika spelformer när vi nu tar
nästa steg. Vi har en bra utveckling i ryggen och vårt mål är klart –
att fortsätta växa snabbare än marknaden”.

❞
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Ambitionen är att växa snabbare än marknaden på vägen
mot att bli en betydande aktör på o
 nlinespel.
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Vision, affärsidé
och strategi
Vision

Affärsidé

Strategi

Koncernens bolag ska
vara betydande aktörer
inom internetspel på de
marknader där de bedriver spel i egen regi.
Redbet-koncernen ska
också vara en ledande
integratör och leverantör
av kompletta lösningar för
speltjänster på Internet.

Redbet Holdings affärsidé är att äga och förvalta
bolag inom spelindustrin. Dessa bolag ska
utveckla och licensiera
spelprodukter inom samtliga spelområden över
Internet, samt i egen regi
bedriva spelverksamhet.

Under 2009 ska Redbet
visa tillväxt under lönsamhet samt ett positivt
kassaflöde. Redbetbolagen ska ha de mest nöjda
spelarna, både egna och
via partners.

Vårt breda produktutbud

Redbetkoncernens
bolag

Tillväxtstrategi

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.

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.

Redbet ska bredda utbudet
och öka antalet marknader där
vi är verksamma genom egna
bolag, partners eller affiliates
för att växa snabbare än marknaden.

Kundstrategi
För att lyckas krävs att vi har
de mest nöjda kunderna på
alla marknader där vi är etablerade. Detta uppnår vi genom
att ständigt förbättra samarbetet med våra kunder samt
genom att ständigt förenkla
och förbättra vårt erbjudande.
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Verksamheten
Redbet Holding AB är ett förvaltningsbolag med inriktning på
spelmarknaden. Bolaget äger
och förvaltar företag inom spelindustrin och förädlar dem för
att genom tillväxt i dotterbolagen skapa värde till aktieägarna.
Bolaget har i sig ingen produkt
eller tjänst för försäljning men
Redbetkoncernens olika bolag
erbjuder spelupplevelser via poker, kasino, bingo och sportspel
både på Internet och via lokala
spelombud.
Redbet Holding AB skapar aktieägarvärde
genom tillväxt i dotterbolagen.
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.

spelarkonto. Förutom de ökade spelmöjligheterna med fler spelbord, fler turneringar
och flera potentiella motspelare så är en av
de absoluta fördelarna att spelaren sänker
sina transaktionskostnader då man slipper
byta operatör när man vill spela på ett annat
nätverk. Denna tjänst är mycket uppskattad
av spelarna.
Medan både www.redbet.com och
www.whitebet.com erbjuder andra spel förutom poker, är det egna varumärket
www.totalpoker.com en renodlad pokerprodukt som erbjuder spel på Boss IPN-nätverket. Totalpoker riktar sig till den central- och
sydeuropeiska spelaren till skillnad från
Whitebet och Redbet som främst attraherar
skandinaviska spelare.

Dotterbolagen bedriver spelverksamhet dels
direkt mot spelare via egna spelsajter eller
spelombud och dels via samarbeten med
partners där företag använder en av Redbets
spellösningar i kombination med stödtjänsterna facility management och betalningslösningar.
Poker
Pokerintresset världen över ökar och
Redbetbolagen upplever en tillströmning av
registrerade pokerspelare.
Enkelhet och säkerhet för kunderna har
alltid varit ledord för Redbet. Det har resulterat
i kundfördelar som möjlighet att ha koddosa
för inloggning, snabba utbetalningar av vinstpengar och svenskspråkig kundsupport både
per telefon och via e-post.
Som pokerspelare hos något av Redbet
bolagen har man stora valmöjligheter att
själv välja den pokersajt som passar en bäst.
Poker kan spelas antingen direkt i webbläsaren eller genom att ladda ned pokerklienten
i datorn.
Varumärket www.whitebet.com ingår
i världens största pokernätverk Ongame
Network och har under året lockat en stark
spelargrupp
www.redbet.com erbjuder de båda nätverken Entraction och Boss IPN från samma

Kasino
Den klassiska kasinokänslan kan också
upplevas på nätet. Spelautomater, roulette,
poker och skraplotter är exempel på spel
som återfinns i Redbets olika kasinon.
Det egna varumärket www.goldclubcasino.
com är ett av världens första onlinekasinon
och etablerades redan 1997. Designen av
Gold Club Casino speglar den flärd som är
förknippad med kasino på kontinenten överflyttad till internetmiljö. Under 2008 relanserades Gold Club Casino med en stark tillväxt av

Legal struktur
Av Redbetkoncernens
cirka 100 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
Sverige

Redbet Ltd
Storbritannien

Redbet Technology AB
Sverige

Redbet Finance Ltd
Storbritannien

Redbet Malta Holding Ltd
Malta

SIA Teletoto Ltd
Lettland

Redbet Gaming Ltd
Malta
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❞
Verksamhetsområden

Poker
Kasino
Sportspel
Bingo
spelare som följd. www.goldclubcasino.com
inriktar sig främst till central- och sydeuropeiska spelare.
Kasinospelens betydelse som sidospel
på www.redbet.com och www.whitebet.com
har under året ökat i betydelse. Antalet
aktiva spelare har ökat i takt med lansering
av nya spel och kasinoturneringar. Kasino
spelen på www.redbet.com levereras
av NetEntertainment medan spelen på
www.whitebet.com levereras av Play’n Go.
Sportspel
Sportspel är Redbets grundidé och det
ursprungliga spelerbjudandet var sportspel
på Redbet Ltds egenutvecklade oddsbörs.
Spelarna bestämmer själva oddsen och
deras odds matchas mot varandra på börsen.
Redbet tar ingen bookmakerrisk utan får
intäkter via kommission från vinsten på varje
bet. Oddsbörsen vänder sig främst till mer
avancerade användare som spelar mycket
och är intresserade av bra odds och stor
valfrihet när det gäller spelmöjligheter. På
www.redbet.com kan man även lägga bet
på så kallade multiplar vilket innebär spel på
flera matcher i samma bet.

❞

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.
Under 2008 har själva spelplattformen för
sportspel genomgått en genomgripande
revidering och uppgradering och resultatet av
detta arbete lanserades på www.goalwin.net i
samarbete med Goal Ventures.
Det lettiska dotterbolaget SIA Teletoto
har under många år erbjudit sportspel till den
lettiska marknaden via lokala spelombud.
Intresset för såväl internationella sportevenemang som nationella serier är stort i Lettland
och bolagets varumärke Optibet är starkt.
SIA Teletoto, som sedan tidigare innehar
den enda licensen för sportspel i Lettland,
fick under 2008 också nödvändiga tillstånd
för att kunna erbjuda sportspel på Internet.
Under sensommaren lanserades sportspel
på www.optibet.com.
Bingo
Bingo på nätet är en relativt ny företeelse
jämfört med sportspel och vadslagning
och attraherar spelare som hittills inte varit
intresserade av de övriga spel som Redbet
kunnat erbjuda. De traditionella bingohallarna har i stor utsträckning flyttat över till
Internet där bingosajterna fyller samma sociala funktion. För bingospelaren är det lika
viktigt att kunna umgås med sina motspelare
som att spela bingo. Därför är chattrummet
Bingosalongen en viktig samlingsplats på
Redbets spelplats www.mingelbingo.com
som återfinns i bingonätverket St Minver.

Partnersamarbeten
Inom ramen för partnersamarbeten ges
företag möjlighet att distribuera Redbets
speltjänster under eget varumärke. Möjligheten att använda färdiga helhetslösningar
innebär att partnern inte behöver investera tid
och kapital för att bygga upp en egen plattform utan kan på kort tid erbjuda spelaren en
stabil, attraktiv, säker, funktionell och likvid
speltjänst.
Lösningen bygger på en egenutvecklad
integration av spelprodukterna poker, kasino
och sportspel samt stödtjänsterna betalningslösningar och facility management. Hela eller
delar av lösningen erbjuds till partners. Under
2008 lanserades både www.goalwin.net och
www.pokermambo.com som resultat av samarbeten mellan Redbets spelerfarenhet och
knowhow och partnerföretagets marknadskunskap och kundbas.
Licenser och säkerhet
Arbete med att förhindra olika typer av bedrägerier på Internet är något som alltid prioriterats av Redbet. Bolaget ligger långt framme
och har lyckats mycket väl. www.redbet.com
har extremt låg andel chargebacks1. Redbets
konsekventa säkerhetsarbete är högt uppskattat av såväl spelare som företagskunder
och därmed en viktig konkurrensfördel.
Andel korttransaktioner som betalas tillbaka efter att
kund blivit felaktigt debiterad

1

Möjligheten att använda färdiga
helhetslösningar innebär att partnern inte
behöver investera tid och kapital för att
bygga upp en egen plattform.
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Marknad
Under 2009 förväntas marknaden för internetspel växa med
14 procent enligt Global Betting
and Gaming Consultants. Redbet avser att växa snabbare än
internetspelmarknaden.
Redbets position är starkast på den nordiska
marknaden och växer i en allt snabbare takt i
övriga Europa. www.redbet.com erbjuds idag
på tio språk.
Regulatoriska frågor
Under 2008 har utvecklingen i Europa på den
legala fronten vad gäller internetspel både
gått framåt och stannat upp. Under första
halvan av 2008 fick Sverige, Tyskland, Grekland och Nederländerna ett formellt brev med
kritik av Europakommisionen. Under andra
halvan av 2008 har processen att Europadomstolen ska ta upp fall mot medlemsstater
för eventuellt brott mot EU-lagen vad gäller
monopolsituationen, inte gått framåt utan
stött på politiska problem.
Under början av 2009 uttalade Frankrike sig om att introducera ett regelverk
för Internetspel såsom gjorts av Irland och
Spanien. I motsats till dessa länder visar
såväl Sverige, Finland, Nederländerna som
Norge tendenser att fortsätta med monopolsituationen.

❞
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Innan Europadomstolen har gett klarhet om
vad som gäller i monopolsituationen i Europa
kommer medlemsländerna att skilja sig
mycket vad gäller synen på monopol inom
spelindustrin.
I USA har vindarna börjat blåsa i motsatt
riktning vad gäller UIGEA1 som slog igenom
inom spelindustrin med full kraft i oktober
2006. Kongressledamot Barney Frank,
Ordförande av Representanthusets Financial
Services Committee har tillkännagivit sin
intention att introducera ett nytt lagförslag
som upphäver UIGEA1 och lägga en grund
för ett regelverk att legalisera och licensiera
internetspel i USA.
Vid tidpunkten då penningtransaktioner
till internetspelbolag förbjöds i oktober 2006
stod marknaden för internetspel i USA för
mer än 50 procent av dess totala spelmarknad.
1

Unlawful Internet Gambling Enforcement Act

Redbets position är starkast på den
nordiska marknaden och växer i en
allt snabbare takt i övriga Europa.

Marknaden

Världsmarknaden för internetspel
förväntas ha växt till 4,9 procent av
den totala spelmarknaden till ett
värde av 103 miljarder SEK under
2008. Den totala spelmarknaden
estimerades under 2008 till 1 950
miljarder SEK.2
Den viktigaste marknaden för spel
industrin är Europa med 49 procent
av spelmarknaden följt av Nordamerika med 25 procent samt Asien
och Mellan Östern med tillsammans
14 procent av den totala marknaden.2
De viktigaste produktområdena
inom internetspel är sportsbetting
med 30 procent, lotterier 21 procent, kasino 20 procent, poker 18
procent och bingo med 6 procent
följt av skill games med 5 procent
av den totala online marknaden. 2
Under 2009 förväntas marknaden
för internetspel växa med 14 procent enligt Global Betting and Gaming Consultants. Redbet avser att
växa snabbare än internetspelmark
naden.
Redbet är starkast på den nordiska marknaden och växer i en
allt snabbare takt i övriga Europa.
Redbet.com erbjuds idag på tio
språk.
2

Global Betting and Gaming Consultants oktober 2008
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Styrelse, ledning
och revisorer

Styrelse
Leif T Carlsson
Född 1942, styrelseledamot sedan
2005.

Mats Enquist

Anders Alsing

Eric Leijonhufvud

Född 1961, styrelseordförande sedan
2008.

Född 1965, styrelseledamot sedan
2008.

Född 1967, styrelseledamot sedan
2008.

Mats Enquist har en lång erfarenhet
från främst IT-branschen via chefsoch vd-uppdrag inom bl a Programator, Cap Gemini och Saab Combitech. Han var med och grundade
Technology Nexus AB och var vd,
vice vd och styrelseledamot i bolaget
under åren 1993 – 2001. Han har efter
detta varit Generalsekreterare och
CEO för Svenska Golfförbundet under
åren 2001– 2008. Han är Styrelseordförande i Svenska Golftourerna
AB samt styrelseledamot i bl a PGA
of Sweden och SGF Golfsystem
AB. Mats Enquist äger 6 000 aktier i
Redbet Holding AB.

Anders Alsing, har sin bakgrund
i den Svenska finansbranschen.
Under åren 1986 – 2002 arbetade
Anders för PM Fondkommission AB,
Arapt Partners Fondkommission
AB, Servisen Fondkommission AB,
Skandia Banken Fondkommission
AB, Aragon Fondkommission AB,
Erik Penser Fondkommission AB
med ansvar för handel med aktier
och derivat (optioner). Sedan 2002 är
Anders egen företagare med finansiell
inriktning. Han är också vd i det egna
bolaget Sweden Hockey Institute AB
och innehar diverse styrelseuppdrag.
Anders Alsing äger 25 000 aktier i
Redbet Holding AB.

Eric Leijonhufvud är en av grundarna
av Redbet och har sedan tidigare lång
erfarenhet av spelverksamhet, framförallt inom kasino- och oddsspel.
Eric har en bakgrund inom media
och marknadsföring men driver nu
eget företag Hufvudkonsult AB i byggbranschen. Eric var tidigare medlem
av Redbets styrelse under åren 2005 2006. Eric Leijonhufvud äger 200 000
aktier i Redbet Holding AB.

Leif Carlsson har lång internationell
erfarenhet som vd och styrelse
ledamot i olika branscher bland annat
inom telecom och hotell. Carlsson
är även styrelseledamot i Ariel Way
Inc., Compeo Communications AB,
3Sagas AB samt Finnicka Invest AB.
Leif T Carlsson äger 10 054 aktier i
Redbet Holding AB.

Ledning
Martin Strömberg

Peter Mellqvist

Torvald Bohlin

Född 1966, styrelseledamot sedan
2007.

Född 1966, styrelseledamot sedan
2007.

Född 1950, verkställande direktör
fr o m 3 mars 2009.

Revisorer
Mats Jakobsson, BDO. Huvudansvarig revisor vald av bolagsstämman
maj 2008.

Martin Strömberg är vd och styrelseledamot i Bozoka.com Sweden AB
samt styrelseledamot i Tarifa Ventures
BV. Martin Strömberg innehar 12 400
aktier i Redbet Holding AB.
		

Peter Mellqvist är vd för Brandbooster
AB och innehar styrelseuppdrag i bl a
Steve Perryman Sports Travel Group
AB. Peter Mellqvist innehar 0 aktier i
Redbet Holding AB.

Torvald Bohlin har mångårig erfarenhet från ledande positioner i såväl
publika som privata bolag, bland
annat som vd för Neonet, vice vd för
Telia och vd för Aftonbladet. Torvald
har också bl a varit styrelseordförande
i Comhem och Eniro och styrelseledamot i Tradedoubler. Torvald Bohlin
äger 900 aktier i Redbet Holding AB.
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Aktien 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 årsstämma. Aktierna är denominerade i svenska kronor och registrerade i ett avstämningsregister
som förs av Euroclear, VPC AB. Aktien handlas på Nasdaq OMX First
North.

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

Apportemission

238 000

1 770 722

238 000

1 770 722

1,00

2007

Apportemission

294 117

2 064 839

294 117

2 064 839

1,00

2008

-

-

2 064 839

-

2 064 839

1,00

KURSENS UTVECKLING

Aktieägare per 31 december 2008 och därefter

Redbet-aktien är sedan 14 juli 2006 noterad på First North. Kortnam-

kända förändringar tom 6 maj 2009

net är RBET. Aktiekapitalet uppgår till 2 065 Tkr fördelat på 2 064 839

Redbet Holding har ett 100-tal aktieägare.

aktier med ett kvotvärde på 1 SEK. Alla aktier har samma rösträtt och
lika andelar i bolagets tillgångar och resultat.

Ägare

Kursutvecklingen under 2008 var stark under andra kvartalet för
att avmattas under andra halvåret. Lägsta betalkurs noterades den
8 april 2008 med 60 SEK och högsta betalkurs var 142 SEK vilken
noterades den 27 maj 2008. Bolagets marknadsvärde uppgick vid
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maj-07

sep-07

Redbet
First North All Share Index

8

jan-08

maj-08

sep-08

jan-09

Ägarandel

Niklas Braathen

371 512

18,0%

Eric Leijonhufvud

200 000

9,7%

Michael Pettersson

128 000

6,2%

Johan Zetterberg

årsskiftet till 134 214 535 SEK.

Antal aktier

120 307

5,8%

Övriga

1 245 020

60,3%

Totalt

2 064 839

100,0%
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Finansiella nyckeltal
Nyckeltal Koncernen
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Rörelsemarginal, %

11,0%

1,2%

–32,7%

–113,8%

Avkastning på eget kapital, %

28,5%

2,0%

–49,3%

–22,4%

Avkastning på totalt kapital, %

15,1%

1,8%

–33,5%

–19,0%

1,33

1,35

0,24

0,15

45 205

34 574

18 892

31 247

48%

60%

50%

88%

Antal anställda vid periodens slut

93

83

4

3

Antal anställda i genomsnitt

90

54

4

3

Antal aktier vid årets slut, st

2 064 839

2 064 839

2 064 839

2 064 839

Antal aktier årsgenomsnitt, st

2 064 839

1 887 467

2 064 839

1 887 467

21,89

16,74

9,15

15,13

Kapitalomsättningshastighet

Eget kapital, Tkr
Soliditet, %

Eget kapital per aktie, kr
Resultat per aktie, kr

4,44

0,18

–5,98

–2,46

Utdelning per aktie, kr

0,00

0,00

0,00

0,00

Årets kassaflöde, Tkr

27 072

7 477

3 994

282

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr

32 612

6 652

–2 076

292

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Rörelsemarginal (%)
Periodens rörelseresultat i procent av rörelseintäkterna
för perioden

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt
eget kapital

Avkastning på totalt kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt
totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Periodens rörelseintäkter dividerat med genomsnittlig
balansomslutning

Eget kapital (tkr)
Eget kapital vid periodens slut
Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Resultat per aktie (kr)
Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
antal aktier under året

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

Utdelning per aktie (kr)
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid
periodens slut
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Redbet Holding AB (publ), organisationsnummer
556685-0755, avger hämed sin årsredovisning
för verksamhetsåret 2008.
Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning
daterad den 28 april 2009. Ny årsredovisning har upprättats efter
att det framkommit att den tidigare upprättade årsredovisningen
innehållit väsentliga felaktigheter avseende framförallt kostnadsperiodiseringar och värdering av vissa balansräkningsposter. Ny
bokslutskommuniké publicerades den 29 maj 2009.
Justeringsposterna har lett till en försämring av tidigare redovisat
resultat för 2008 men påverkar inte koncernens likviditet. Nettointäkterna av spel har reducerats med 4,8 Mkr till 68,6 Mkr till följd
av korrigering av sådana kostnader som reducerar nettointäkter .
Personalkostnader och övriga rörelsekostnader i spelverksamheten
har ökats med 2,4 Mkr. Övriga 0,6 Mkr avser justering av värdet av
aktiverat arbete. Sammantaget har justeringen av nettointäkterna
och rörelsekostnaderna försämrat det tidigare redovisade resultatet
med 7,8 Mkr. Härutöver har anläggningstillgångarnas värde justerats
ned med 6,2 Mkr avseende nedskrivning av goodwill för dotterbolaget Pullman. Nedskrivningen baseras på nya marknadsbedömningar
för den i bolaget bedrivna verksamheten. Totalt har resultatet före
skatt för 2008 minskats med 14,0 Mkr från tidigare redovisade 25,4
Mkr till 11,4 Mkr.
VERKSAMHETEN
Redbetkoncernens verksamhet är inriktad på spel i olika former
både över Internet och via fysiska spelombud. Moderbolaget, Redbet Holding AB, äger och förvaltar bolag inom spelbranschen men
bedriver ingen spelverksamhet. Koncernen bestod vid utgången av
2008 av, förutom moderbolaget, de helägda dotterbolagen Redbet
Ltd, Redbet Malta (Hldg) Ltd, Pullman Gaming NV, SIA Teletoto
Ltd, Redbet Technology AB och Redbet Finance Ltd samt Redbet
Gaming Ltd, dotterbolag till Redbet Malta (Hldg) Ltd.
Dotterbolagen Redbet Ltd, Redbet Gaming Ltd, Pullman
Gaming NV samt SIA Teletoto Ltd bedriver spelverksamhet. Redbet
Technology AB bedriver utvecklingsverksamhet. Redbet Finance Ltd
har ej bedrivit någon verksamhet under 2008.
Inom koncernens bolag fanns per 31 december totalt 128 167
registrerade kunder.
REDBET LTD
Redbet Ltd, med säte i UK, bedriver spelverksamhet med bingo,
poker, kasino och sportsbetting på Internet.
Under hösten initierades en genomgripande översyn och
utveckling av redbet.com för att kunna erbjuda kunderna en bättre
spelupplevelse. Redbet Ltds affärsområde för företagstjänster
har under 2008 etablerat två partnersamarbeten avseende
helhetslösningar för spelprodukter. I juni lanserades goalwin.net i
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samarbete med Goal Ventures och i december lanserades www.
pokermambo.com i samarbete med Prime Time Sports.
REDBET GAMING LTD
Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, bildades i mars 2008 med
syfte att bedriva spelverksamhet utifrån Malta. Under hösten erhöll
bolaget fyra olika Letter of Intent för spellicenser från the Lotteries
and Gaming Authority of Malta avseende sportsbetting, poker
och kasino. Etablering av spelverksamheten på Malta inklusive
personalbemanning påbörjades under året och beräknas vara
avslutad under första halvåret 2009.
PULLMAN GAMING NV
Pullman Gaming NV, registrerat i Nederländska Antillerna,
förvärvades i april 2007 i syfte att ge Redbet koncernen en
bredare bas för att växa internationellt. Bolaget erbjuder poker
och kasinospel på Internet. 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. Verksamheten i Pullman
Gaming har utvecklats positivt under året. Dock har nya
marknadsförutsättningar lett till att styrelsen beslutat att göra en
nedskrivning av goodwill förknippat till Pullman Gaming NV med
6,2 Mkr.
SIA TELETOTO LTD
SIA Teletoto, verksamt på den lettiska marknaden för sportspel
under det välkända varumärket Optibet, förvärvades i 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. Under 2008 erhöll
SIA Teletoto alla nödvändiga tillstånd för att bedriva spel på Internet
och lanserade i juni 2008 www.opibet.com.
REDBET TECHNOLOGY AB
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.
Produkter
Redbet Ltd och Pullman Gaming NV erbjuder poker, kasino,
sportspel och bingo på nätet, SIA Teletoto erbjuder sportspel såväl
offline via lokala spelombud i Lettland som via nätet. 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.
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Viktiga händelser 2008
MARKNADSKANALER OCH PARTNERS
Redbet Ltd har inlett två nya samarbeten för leverans av speltjänster, dels med det irländska företaget Goal Ventures, avseende
www.goalwin.net, dels med det spanska sportmanagementföretaget
Prime Time Sport, avseende www.pokermambo.com.
Under hösten beslutade styrelsen att inte förlänga samarbets
avtalet med företaget Abbantina avseende spelsidorna
www.nextpoker.com och www.legatopoker.com varefter sidorna
upphörde i oktober 2008. Det är styrelsens bedömning att det
avslutade samarbetet inte påverkat bolagets resultat i någon större
utsträckning.
VÄSENTLIGA AVTAL INOM KONCERNEN
Under hösten tecknade Redbet Gaming Ltd avtal med det Växjö
baserade mjukvaruföretaget Digital Fish Software avseende leverans av kasino, bingo och vissa backoffice tjänster.
VARUMÄRKEN INOM KONCERNEN
Inom Redbetkoncernen fanns vid utgången av 2008 totalt åtta
varumärken.
Tvister
I januari 2008 meddelades dom avseende Unibets talan mot Redbet
Holding AB och Redbet Ltd med anledning av Redbet Ltd:s kampanj
www.stannahemma.com. 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 rättegångskostnader. För Redbetkoncernen innebar domen att koncernen skulle ersätta Unibet för rätte
gångskostnader uppgående till 10 000 kr.
Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i
EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet
löstes under hösten genom förlikning. Redbet Holding AB ersatte
EB Nordics ägare med 2 Mkr att jämföra med det ursprungliga
ersättningskravet om 12,8 Mkr.
Unibets talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende
varumärkesintrång kvarstår. Tingsrättens handläggning har
försenats och målet beräknas komma upp för handläggning under
2009. Redbet bedömer inte risken för betydande skadestånd vara
överhängande.
Bolagsstyrning
Årsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande instans. Moderbolagets
årsstämma hölls den 6 maj 2008. Årsstämman 2008 fastställde
de framlagda resultat- och balansräkningarna, beslutade att ingen
aktieutdelning skulle ske för 2007 samt beviljade ansvarsfrihet för
styrelse och verkställande direktör. Vidare beslutade årsstämman
om arvode för styrelseledamöter och att avslå det av styrelsen
framlagda förslaget rörande emissionsbemyndigande.

Styrelsens arbete under året och arbetsordning
Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten.
Styrelsens huvudfrågor har under året varit strategi för framtida
marknads- och produktutveckling, samt uppföljning och utvärdering
av dotterbolagens utveckling. Styrelsens arbetsordning fastställs vid
konstituerande styrelsesammanträden 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.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen i Redbet Holding AB har under 2008 bestått av sex
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 6 maj invaldes Mats Enquist, Anders Alsing samt Eric
Leijonhufvud till nya styrelseledamöter. Leif T Carlsson, Peter
Mellqvist och Martin Strömberg omvaldes och Michael Niklasson
avgick ur styrelsen. Till ny styrelseordförande valdes Mats Enquist.
Rörelseintäkter, rörelsens kostnader och
rörelseresultat
Koncernens nettointäkter uppgick 2008 till 68,6 Mkr (31,6 Mkr).
Kostnaderna uppgick till 57,6 Mkr (30,9 Mkr) och består främst av
marknadsföring och personal. Rörelseresultatet för helåret 2008
blev 11,0 Mkr (0,6 Mkr).
Koncernen har bytt princip för intäktsredovisningen, vilket innebär
att spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster,
bonus, lojalitetsprogram och spelskatter.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var
32,6 Mkr (6,7 Mkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 december
till 45,2 Mkr (34,6 Mkr) vilket motsvarar ett eget kapital på 21,89 kr
(16,74 kr) per aktie. Soliditeten uppgick till 48 procent (60 procent).
Likvida medel uppgick till 47,0 Mkr (19,7 Mkr) varav 25,2 Mkr (16,1
Mkr) utgjordes av klientmedel.
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 90 (59) stycken varav 54 (35)
kvinnor.
Investeringar
Investeringarna för koncernen uppgick till 5 540 Tkr (1 406 Tkr)
och för moderbolaget 244 Tkr (10 Tkr). Härav avser för koncernen
2 409 Tkr (0) och för moderbolaget 0 (0) aktiverade egna kostnader
inom bolaget Redbet Technology AB. Aktivering görs av utgifter
som uppstår vid utveckling av spelplattformar och stödsystem för
spelverksamheten.
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Utdelning
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ) föreslår att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2008.
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond:
Balanserat resultat:
Årets resultat:

29 182 852 kr
0 kr

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar företagets räntenetto negativt. Koncernens har inga väsentliga
räntebärande skulder. Tillgångar som löper med ränta är företrädelsevis placerade på bankkonto.

–12 356 096 kr
16 826 756 kr

Styrelsen och VD föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden som därefter uppgår till 16 826 756 kr.
Inför 2009
Styrelsen avser inte lämna någon prognos för 2009.
Viktiga händelser efter årets utgång
Den 3 mars 2009 tillträdde Torvald Bohlin som ny VD för Redbet
Holding AB.
Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker så som marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och
prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter
på finansiellt resultat och ställning.
Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som
uppstår från olika valutaexponeringar framförallt avseende EUR.
Någon säkring sker för närvarande inte när det gäller valutarisker.
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Prisrisk
Koncernen exponeras för närvarande inte för prisrisk hänförbar till
finansiella tillgångar.

Kreditrisk
Kreditrisk avser risken att motparten i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed orsaka
företaget förlust. Maximal kreditrisk motsvaras av det bokförda
värdet på koncernens finansiella tillgångar, vilket per balansdagen
uppgick till 71,6 Mkr (32,0 Mkr) varav 47,1 Mkr (19,7 Mkr) utgjordes
av kassa och banktillgodohavanden. Kreditrisken bedöms vara
begränsad.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att företaget får svårigheter att få fram
pengar att möta åtaganden. Likviditetsrisken vid bokslutstidpunkten
bedöms vara rimligt låg.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING
Koncernen
NOT

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

94 222

50 796

0

0

5 900

96

8 935

3751

100 122

50 892

8 935

3 751

Driftskostnader i spelverksamheten

–31 514

–19 288

0

0

Bruttoresultat (Nettointäkter)

68 608

31 604

8 935

3 751

Rörelsens intäkter

Intäkter av spelverksamhet

1

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Driftskostnader

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

2

–28 892

–16 079

–6 054

–3 776

Personalkostnader

3

–19 907

–11 593

–5 659

–4 159

2 409

0

0

0

22 218

3 932

–2 778

–4 184

–11 240

–3 305

–141

–86

10 978

627

–2 919

–4 270

Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar

8–10

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i dotterbolag

4

0

0

–9 161

–364

Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

400

119

33

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–3

–115

–310

–23

11 375

631

–12 356

–4 647

–2 232

–297

0

0

28

0

0

0

9 171

334

–12 356

–4 647

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel av årets resultat
Årets resultat
Resultat per aktie, kr

7

4,44

0,16

Antal utestående aktier (tusental)

2 065

2 065

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)

2 065

2 065

Någon utspädningseffekt föreligger inte.
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Balansräkning
Koncernen
NOT

08-12-31

07-12-31

Moderbolaget
08-12-31

07-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

8

5 108

2 749

0

0

Goodwill

9

13 862

20 356

0

0

18 970

23 105

0

0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

10

1 713

1 935

364

261

1 713

1 935

364

261

27 665

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

0

0

20 587

Uppskjutna skattefordringar

12

1 167

0

0

0

Andra långfristiga fordringar

13

209

209

209

209

1 376

209

20 796

27 874

18

162

0

0

0

0

12 000

6 685

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

Kassa och Bank

14

15, 18

SUMMA TILLGÅNGAR

5 971

0

64

0

18 033

11 783

177

188

550

450

264

182

24 572

12 395

12 505

7 055

47 033

19 701

4 427

433

93 664

57 345

38 092

35 623

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital

2 065

2 065

2 065

2 065

2 065

2 065

2 065

2 065

Överkursfond

0

0

29 183

41 400

Balanserat resultat

0

0

0

-7 571

33 969

32 175

0

0

9 171

334

-12 356

-4 647

Fritt eget kapital

Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintresse

43 140

32 509

16 827

29 182

45 205

34 574

18 892

31 247

26

50

0

0

0

350

0

0

0

350

0

0

691

1 126

64

379

0

0

15 824

1 902

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder

15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 001

0

49

0

29 013

17 805

395

254

9 729

3 440

2 869

1 841

48 433

22 371

19 200

4 376

93 664

57 345

38 092

35 623

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

14

18

259

259

259

259

inga

inga

inga

inga

redbet Holding årsredovisning 2008

Kassaflödesanalys
Koncernen
NOT

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

11 375

631

–12 356

–4 647

–67

0

–15

0

0

9 161

0

11 240

3 305

141

86

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster
Betald skatt
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Nedskrivning aktier i dotterföretag
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

44

0

22 592

3 936

–3 069

–3 630

931

Förändring av fordringar

–6 490

–8 799

–5 387

2 447

Förändring av skulder

16 510

11 515

12 707

1 475

10 020

2 716

7 320

3 922

32 612

6 652

4 251

292

–4 813

–664

0

0

–727

–742

–244

–10
0

Förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar

0

0

0

0

2 231

–13

0

–5 540

825

–257

–10

Förändring långfristiga skulder

0

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

0

282

Förvärv av dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

19

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

PERIODENS KASSAFLÖDE

27 072

7 477

3 994

Valutakursdifferens i likvida medel

260

0

0

0

Likvida medel vid periodens början

19 701

12 224

433

151

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

47 033

19 701

4 427

433
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Redovisningsprinciper
Redbet Holding AB, org nr 556685-0075, är ett
aktiebolag registrerat i Sverige. Moderbolagets
säte är Stockholm. Bolagets aktier är listade på
Nasdaq OMX First North.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. 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.
Ändrade redovisningsprinciper
Koncernen har bytt princip för intäktsredovisningen, vilket innebär
att spelintäkterna redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster,
bonus, lojalitetsprogram och spelskatter.
Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk och
kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat vilket representerar det resultat som
genereras av transaktionerna med kunderna.
Uppgifter från föregående år har omräknats för jämförelseändamål.
De förändrade redovisningsprinciperna har inte medfört någon
effekt på eget kapital.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka
moderbolaget direkt eller indirekt innehar 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
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mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet
vid förvärvstidpunkten på förvärvade identifierbara nettotillgångar
utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som redovisas som tillgång i
balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet
som intäkt i resultaträkningen.
Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och
skulder ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det
upphör. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande vinster
elimineras i sin helhet.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i koncernens nettovinst. Minoritetens andel i dotterföretagets eget kapital
redovisas i separat post i koncernens balansräkning.
Omräkning av utländska verksamheter
Icke monetära poster i integrerade dotterföretag, vars funktionella
valuta är en annan än svenska kronor, omräknas till investeringskurs
medan monetära poster omräknas till balansdagens kurs. Intäkter
och kostnader i dessa verksamheter omräknas till genomsnittskurs.
I självständiga dotterföretag, vars valuta är en annan än svenska
kronor, omräknas balansräkningen till balansdagens kurs medan
resultaträkningen omräknas till genomsnittlig valutakurs. Kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser,
förs direkt mot eget kapital.
Intäkter
Som intäkter redovisas intäkter från koncernens spelverksamheter.
Spelintäkterna redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster,
bonus, lojalitetsprogram och spelskatter.
Speltransaktioner där koncernens intäkt utgörs av en kommission, rakeback, fast vinstprocent eller liknande redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att
intäkten kommer att tillfalla koncernen. Intäkter avseende speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas
netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram och
spelskatter som är beräknade på utfallet av spelet.
Den del av intäkterna som avsätts för kunders bonuspoäng i
Redbets lojalitetsprogram redovisas som intäkt först när kunden
utnyttjar poängen.
Övriga rörelseintäkter
Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från licensierad drift av
spelverksamhet samt från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet.
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Skatter
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år. Aktuell skatt kan även vara justeringar av aktuell skatt
hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma
till exempel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång eller när
tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot
vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning avser periodens direkta utgifter
för löner och andra personalrelaterade kostnader, vilka hänförts till
utvecklingsprojekt som redovisas som tillgång i balansräkningen.
Den kostnadsminskning som detta medför rapporteras öppet på
egen rad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs
systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, vilken
bedömts vara 3 – 5 år.
Bedömningen av tillgångarnas eventuella restvärde och nyttjandeperiod görs årligen och justeras vid behov.
Nedskrivning
Finns indikation på att tillgångar i koncernen har ett för högt bokfört
värde görs en analys där återvinningsvärdet beräknas. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet,
där nyttjandevärdet mäts som förväntade framtida diskonterade
kassaflöden. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört
värde och återvinningsvärdet.
Närståendetransaktioner
Under året har inga närstående transaktioner förekommit.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utveckling aktiveras som tillgång i balansräkningen i den
mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar.
Tillgången tas upp från den tidpunkt beslut fattas om att fullfölja
respektive projekt och det föreligger förutsättningar för att göra det.
Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, köpta tjänster,
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till
tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Utvecklingskostnaderna är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt
över förväntad nyttjandeperiod vilken bedömts vara 5 år.
Goodwill
Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband
med företagsförvärv och består av varumärken och licenser. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningarna görs systematiskt över förväntade nyttjandeperiod.
Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats, framförallt
i form av licenser och varumärken, kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år.
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Noter
Löner, ersättningar m.m.

Not 1 Rörelsens intäkter
Spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram och spelskatter.
Den marknad som koncernens spelbolag vänder sig till är Europa. Spelare
från USA accepteras inte, detta på grund av juridiska restriktioner gällande spel
över Internet. Koncernens intäktsgenererande verksamhet utgörs enbart av spelverksamhet. Någon uppdelning av intäkter i rörelsegrenar eller dylikt rapporteras
därför inte i årsredovisningen.
Av moderbolagets intäkter avser 100% (100%) försäljning till koncernföretag. I
moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag.

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

Koncernen
2008

SET Revisionsbyrå
Harmer Slater
Övriga

2007

Moderbolaget
2008

2007

200

0

200

Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Löner och ersättningar
Pensionskostnader

0

Sociala kostnader
Summa styrelsen, VD och
övriga

109

0

0

0

0

428

0

389

213

388

0

0

28

19

0

0

550

835

200

389

BDO Nordic Stockholm

35

BDO Stoy Hayward LLP

Övriga

0

35

0

342

0

342

0

37

0

37

0

0

8

0

0

415

8

415

0

Sverige
Storbritannien

Koncernen totalt

4 277

3 520

3 068

2 360

679

435

679

435

4 956

3 955

3 747

2 795

10 445

5 092

626

483

-

-

-

-

10 445

5 092

626

483

4 133

2 502

1 195

881

19 535

11 549

5 568

4 159

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade
till en normal arbetstid.
2008

varav
kvinnor

2007

varav
kvinnor

Sverige

3,7

1,0

3,2

1,2

Totalt moderbolaget

3,7

1,0

3,2

1,2

Sverige

5,2

0,0

3,0

0,0

Storbritannien

7,8

2,0

4,0

2,0

Lettland

73,0

56,0

43,7

32,1

Dotterbolag totalt

85,9

58,0

50,7

34,1

Koncern totalt

89,6

59,0

53,9

35,3

Moderbolaget

Dotterbolag

Styrelsen har bestått av sex ledamöter, samtliga män.
Övriga ledande befattningshavare har varit två till antalet, båda män.

3 508

3 390

0

0

769

130

4 277

3 520

Varav löner och ersättningar för övriga anställda i:
Sverige
Storbritannien
Lettland
Koncern totalt

Not 3 Personal
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2007

Varav löner och ersättningar för styrelsen och VD i:

Lettland

Andra uppdrag

SET Revisionsbyrå

2008

Styrelsen och VD:

Revision
BDO Nordic Stockholm

2007

Övriga anställda:

not 2 Revisionsarvode

BDO Attard Buttigieg
Psaila & Co

Moderbolaget

2008

5 652

2 698

0

0

4 793

2 394

10 445

5 092

Ersättningsprinciper
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga
förmåner (bilförmån), övriga ersättningar (bonus) och pension. Med ledande
befattningshavare avses ekonomichef som tillsammans med VD har utgjort
företagsledningen.
Befattningen som VD har under 2008 innehafts av Jonas Sundvall. Ersättning
till Sundvall har utgjorts av grundlön, bonus och premiebestämd pension. Sundvall lämnade befattningen i början av mars 2009 och erhöll då en bonus avseende
2008 om 550 Tkr samt avgångsvederlag och pensionsförmån motsvarande tolv
månader. Uppsägningslön har inte utgått eftersom Sundvall under en övergångstid varit fortsatt verksam inom företaget med delvis omförhandlade villkor.
Positionen Övrig ledande befattningshavare avser ekonomichef vilken lämnade
sin befattning vid årsskiftet 2008/2009. Den 3 mars 2009 tillträdde Torvald Bohlin
som ny VD. Ersättning till VD utgörs av grundlön, övriga förmåner i form av bland
annat bilförmån, premiebestämd pensionsförmån motsvarande 20 procent av
grundlön, samt prestationsbaserad bonus om högst 50 procent av grundlön. För
Bohlin har avtalats om ömsesidig uppsägningstid om sex månader varvid fulla
förmåner utgår. Vid händelse av uppsägning från arbetsgivarens sida under första
anställningsåret utgår inget avgångsvederlag. Efter första anställningsåret utgår
vid uppsägning från bolagets sida avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner utöver uppsägningslön. Efter anställnings upphörande är Bohlin under sex
månader förbunden att avhålla sig från engagemang i konkurrerande verksamhet
och erhåller som en följd av detta, under sexmånadersperioden, en månatlig
ersättning motsvarande som högst 60 procent av senaste månadslön reducerad
med inkomst från eventuell annan tjänst.

redbet Holding årsredovisning 2008

Utbetalda arvoden, löner och förmåner till styrelsen, verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare.

2008

Grundlön /
Styrelse- Pensionsarvode
kostnad

Not 6 Räntekostnader
Koncernen

Övrig
Övrig
förmåner ersättning

Ordförande – Mats Enquist

0

0

0

0

Ledamot – Anders Alsing
(fr o m 2008-05-06)

0

0

0

0

Ledamot – Martin Strömberg

80

0

0

0

Ledamot – Peter Mellqvist

80

0

0

0

Ledamot – Erik Leijonhufvud
(fr o m 2008-05-06)

0

0

0

0

Ledamot – Leif T Carlsson
(styr ordf t o m 2008-05-06)

87

0

0

0

80

0

0

0

1 020

514

0

981

739

165

0

2

2 086

679

0

982

Ordförande – Leif T Carlsson

100

0

0

0

Ledamot – Martin Strömberg

80

0

0

0

Ledamot – Peter Mellqvist

80

0

0

0

Ledamot – Michael Niklasson

80

0

0

0

1 020

240

0

200

791

195

0

9

2 151

435

0

209

0

–307

0

–3

–4

–3

–3

0

–36

0

0

Valutakursförlust

0

–75

0

–20

–3

–115

–310

–23

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

–3 400

–297

0

0

1 167

0

0

0

–2 232

–297

0

0

not 8 Balanserade utgifter för
Koncernen

Not 4 Resultat från andelar i dotterbolag

Nedskrivning av andelar i dotterbolag

2007

–9 161

–364

–9 161

–364

not 5 Ränteintäkter
Koncernen
2008

2007

2007

4 840

2 185

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Omklassificering
Årets förvärv

Utgående balans

0

916

4 813

1 739

142

0

9 796

4 840

Ingående balans

–2 091

–437

Omklassificering

0

–549

Årets avskrivning

–1 614

–1 105

–911

0

Nedskrivning

Moderbolaget
2008

2008

Avskrivningar

De i tabellen angivna beloppen utgör vad som utbetalats eller förmåner som
åtnjutits under året. Det av årsstämman 2008 beslutade totala styrelsearvodet
för mandatåret 2008/2009 uppgår till 650 Tkr.

Valutakursvinst

0

Övriga finansiella kostnader

Omräkningsdifferens

Andra ledande
befattningshavare

Övriga ränteintäkter

2007

Räntekostnader från
koncernföretag

	utvecklingsarbeten

2007

Ränteintäkter från
koncernföretag

2008

Not 7 Skatt på årets resultat

Andra ledande
befattningshavare

Verkställande direktör –
Jonas Sundvall

2007

Övriga räntekostnader

Ledamot – Michael Niklasson
(t o m 2008-05-06)
Verkställande direktör –
Jonas Sundvall

Moderbolaget

2008

Moderbolaget
2008

2007

0

0

0

0

400

86

33

4

0

33

0

6

400

119

33

10

Omräkningsdifferens
Utgående balans
Utgående bokfört värde, netto

–72

0

–4 688

–2 091

5 108

2 749

Av årets förvärv om 4 813 Tkr (1 739 Tkr) utgörs 2 409 Tkr (0) av aktiverat arbete
för egen räkning.
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not 9 Goodwill

not 10 Inventarier
Koncernen
2008

Koncernen

2007

Anskaffningsvärde
Ingående balans

Utgående balans

2007

2008

2007

Anskaffningsvärde
22 352

1 518

Ingående balans

2 405

1 939

431

421

0

20 834

Omklassificering

0

–916

0

0

1 850

0

Försäljning/utrangeringar

–89

0

0

0

24 202

22 352

Årets förvärv

727

1 382

244

10

Årets förvärv
Omräkningsdifferens

Moderbolaget

2008

Omräkningsdifferens
Avskrivningar

Utgående balans

218

0

0

0

3 261

2 405

675

431

–84

Ingående balans

–1 996

–303

Årets avskrivning

–2 441

–1 693

Årets nedskrivning

–5 242

0

Ingående balans

–470

–511

–170

–661

0

Omklassificering

0

549

0

0

–10 340

–1 996

73

0

0

0

–1 032

–508

–141

–86

13 862

20 356

–120

0

0

0

–1 549

–470

–311

–170

1 713

1 935

364

261

Omräkningsdifferens
Utgående balans

Avskrivningar

Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivning

Utgående bokfört värde, netto

Omräkningsdifferens
Utgående balans
Utgående bokfört värde,
netto

not 11 Andelar i koncernföretag
Bolag

Org nr

Säte

Redbet Technology AB

556676-3495

Stockholm, Sverige

100

1 000

100

Redbet Ltd

4503068

Storbritannien

100

1 082 000

2 896

Redbet Finance Ltd

5837838

Storbritannien

100

1 001

0

Pullman Gaming NV

100374

Nederländska Antillerna

100

3 000

4 000

98,64

986 424

13 579

100

1 200

12

SIA Teletoto

40003462947

Lettland

Redbet Malta (Hldg) Ltd

C43730

Malta

C43731

Malta

Andel %

Andel st

Bokf värde

Dotterbolag till Redbet Malta (Hldg):
Redbet Gaming Ltd

20 587
Moderbolaget
2008

2007

Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets förvärv
Aktieägartillskott
Utgående balans

29 663

4 630

12

24 669

2 070

364

31 746

29 663

–1 634

Nedskrivningar
Ingående balans

–1 998

Årets nedskrivning

–9 161

–364

Utgående balans

–11 159

–1 998

20 587

27 665

Utgående bokfört värde, netto
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not 16 Eget Kapital

not 12 Uppskjuten skattefordran
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

0

0

0

0

Förändring via
resultaträkningen

1 167

0

0

0

Utgående balans

1 167

0

0

0

Ingående balans

Uppskjuten skattefordran avser orealiserade valutakursförluster.

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

32 175

334

34 574

334

–334

Aktiekapital

Fria
reserver

2 065

Koncernen
Ingående balans 1 januari 2008
Disposition av årets resultat
Omräkningsdifferens

1 460

Årets resultat
Utgående balans
31 december 2008

2 065

33 969

0
1 460

9 171

9 171

9 171

45 205

not 13 Övriga finansiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

Aktiekapital

2008

2007

2008

2007

Ingående balans

209

209

209

209

Moderbolaget

Utgående balans

209

209

209

209

Ingående balans
1 januari 2008

2 065

Över- Balan
Summa
kursserat
Årets
eget
fond resultat resultat kapital

41 400

–7 570

–4 647

–12 217

7 570

4 647

0

–12 356

–12 356

–12 356

18 892

Vinstdisposition enligt
beslut av årsstämma:

0

Disposition av årets resultat

not 14 Förutbetalda kostnader

Årets resultat

och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Förutbetald lokalhyra

229

182

220

182

Förutbetalda kostnader
för server hosting

151

134

0

0

Övriga poster

171

134

44

0

550

450

264

182

Utgående balans
31 december 2008

31 248

2 065

29 183

Antal utestående aktier uppgår till 2 064 839 med kvotvärde 1 kr.

not 17 Upplupna kostnader och
	förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007
1 440

not 15 Kassa och bank

Personalrelaterade kostnader

3 021

2 045

2 486

Av posten Kassa och bank avser 25 203 tkr (16 104 tkr) redovisningsmedel tillika
klientmedel, vilka också återfinns i posten Övriga skulder.

Marknadsföring

1 113

0

0

0

Övriga poster

5 595

1 395

383

401

9 729

3 440

2 869

1 841
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not 18 Ställda säkerheter

NOT 19 Förvärv av dotterföretag

och ansvarsförbindelser

Koncernen

Redbet Holding AB har deponerat säkerhet om 259 tkr (259 tkr) i form av
spärrade bankmedel.

2008

2007

Anskaffningsvärde
Goodwill

-

20 834

Anläggningstillgångar

-

1 903

Kortfristiga fordringar

-

2 534

Likvida medel

-

811

Erhållen kompensation för nettokassa

-

1 421

Korta skulder

-

–1 411

-

–26 091

–12

1 421

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

Stockholm den 15 juni 2009

Mats Enquist,
styrelseordförande

Peter Mellqvist,
styrelseledamot

Martin Strömberg
styrelseledamot

Anders Alsing,
styrelseledamot

Leif T Carlsson,
styrelseledamot

Eric Leijonhufvud,
styrelseledamot

Torvald Bohlin,
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 15 juni 2009.

BDO Nordic Stockholm AB
Mats Jakobsson,
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Redbet Holding AB (publ)
Org.nr. 556685-0755

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen (sid 10 – 22) och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Redbet Holding AB (publ) för år 2008-01-01 – 2008-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss 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 våra uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 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.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Denna revisionsberättelse ersätter den tidigare avgivna revisionsberättelsen daterad 2009-04-28. Ny revisionsberättelse har avgivits eftersom
Redbet Holding AB (publ) avgivit ny årsredovisning efter att det framkommit väsentliga felaktigheter i den tidigare upprättade årsredovisningen.
Av förvaltningsberättelsen framgår vilka felaktigheter som har rättats.

Stockholm den 15 juni 2009
BDO Nordic Stockholm AB

Mats Jakobsson
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.
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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
2008
De Maltabaserade bolagen Redbet Malta Ltd (Hldg) och Redbet
Gaming Ltd bildas. Företagen inleder processen med att söka spellicens på Malta och erhåller under hösten Letter of Intent avseende
poker, kasino och sportsbetting från The Lotteries and Gaming
Authority på Malta.
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 – 24H 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.
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 och
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 och
Redbet Finance Ltd
St James House
13 Kensington Square
London W8 5HD
England
E-post: info@redbet.com
www.redbet.com
www.mingelbingo.com
www.whitebet.com

SIA Teletoto
Brivibas iela 99
Riga, LV-1001
Latvia
Tel: (+371) 7313434
Fax: (+371) 7313435
E-post: 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

Redbet Malta (hldg) Ltd och
Redbet Gaming Ltd
Vincenti Buildings, Suite 576
14/19 Strait Street
Valletta VLT 1432
Malta
E-post: info@redbet.com

Grafisk form och produktion: Narva Foto: Magnus Skoglöf

Tryck: AlfaPrint

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

