
Spiffbet har gjort ett strategiskt förvärv som innebär en rejäl 
omsättningsökning. Nu vill vi fortsätta växa globalt.
Spiffbet är idag inte bara en innovativ leverantör av spel utan i och med förvärvet av 
Metal Casino även kasinooperatör. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva både 
kasinooperatörer och speltillverkare. För att finansiera verksamheten och den fortsatta 
expansionen genomför Spiffbet en emission med företrädesrätt till befintliga aktieägare 
om 26,5 miljoner kronor under perioden 1 – 15 juni. Emissionskursen är satt till 0,27 kronor 
per aktie vilket motsvarade en rabatt om cirka 46% mot marknadskursen när erbjudandet 
presenterades. Totalt innebär emissionen en utspädning om 67 procent, viket betyder att 
man som investerare får en stor andel av bolaget. Läs mer om emissionen på spiffbet.se.

Företrädesemission 2020 
Teckningsperiod 1 - 15 juni

Spiffbets verksamhet har genomgått en markant 
omstöpning under det senaste året. Bolaget 
har utvecklats från en nischad aktör fokuserad 
på sportsbettingspel till en spelleverantör med 
fokus på kasinospel. Fokus är kasinospel för den 
internationella spelmarknaden till låga kostnader 
och med bra intäktspotential. Spelportföljen har 
även breddats genom förvärv av en spelstudio med 
en attraktiv spelportfölj. Verksamheten har tydligare 
fokuserats på utvecklingsmarknader i Latinamerika, 
Asien och Afrika, där en rad avtal har slutits med 
speldistributörer.

Den 12 mars 2020 presenterade Spiffbet ett 
erbjudande om att förvärva Metal Casino. Spiffbet 
erbjöd aktieägarna i Metal Casino att genom en 
apportemission byta sina aktier i Metal Casino mot 
nyemitterade aktier i Spiffbet. I och med förvärvet 
av Metal Casino blir Spiffbet en aktör med två olika 
verksamhetsgrenar – en inom spelutveckling och 
en inom speloperatörsverksamhet. Spiffbet har inlett 
förhandlingar med andra operatörer om förvärv och 
samgåenden. Det finns signifikanta synergier med 
att förvärva fler kasinooperatörer och synergier med 
Spiffbets spelutvecklingsverksamhet.
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Operatörsverksamhet  
- Metal Casino
Metal Casino är Spiffbets nyförvärvade 
operatörsverksamhet. Metal Casino har 
som affärsidé att erbjuda underhållning 
och en förstklassig spelupplevelse i 
en ansvarsfull miljö. Verksamheten startades 2017 för att 
erbjuda ett unikt varumärke för onlinekasino. Metal Casino 
har sedan dess utvecklats till ett väletablerat onlinekasino 
med ett brett kunderbjudande och ett unikt varumärke 
som är globalt gångbart. 

Metal Casino är verksamt i tre länder (Sverige, 
Storbritannien och Finland med lokala sajter) och har 
nyligen lanserat i Japan. Metal Casino har framförallt 
etablerat en stark ställning i Norden och Storbritannien. 
Metal Casino har sedan starten lockat mer än  
50 000 deponerande spelare som tillsammans gjorde 
spelarinsättningar om 147 miljoner kronor under 2019. 
Under samma period uppgick spelaröverskottet (vilket 
ungefär motsvarar bolagets omsättning) till 26 miljoner 
kronor.

Spelproduktion
Spiffbets spelproduktionsverksamhet är fokuserad på 
att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som 
passar olika kunder och marknader. Totalt har bolaget 
fyra produktportföljer:

 » Spiffbet Sports, en produktfamilj med innovativa 
sportspel

 » Spiffbet Casino, en produktfamilj inom traditionella 
bordsspel som roulette, Black Jack, videopoker och 
videoslotar

 » STHLM Gaming, en produktfamilj med spel riktade 
främst mot den relativt sofistikerade europeiska 
marknaden

 » Copacabana Gaming, en produktfamilj från en 
brasiliansk spelutvecklare som ägs till 45,2 procent av 
Spiffbet med främst lokala latinamerikanska spel

Spiffbet distribuerar också spel tillverkade av tredje part, 
exempelvis MrSlotty och Lady Luck Games via den egna 
spelplattformen.

Bakgrund och motiv
Syftet med denna nyemission är att skapa förutsättningar för att genomföra flera förvärv av ett 
antal mindre kasinooperatörer samt finansiera en expansion av Spiffbets och Metal Casinos 
verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. Emissionslikvidens tilltänkta användning:

 » Finansiera verksamheten i Metal Casino och Spiffbet under innevarande år med ambition 
att nå lönsamhet under 2021

 » Finansiera en expansion av Metal Casino i Asien, Latinamerika och Afrika 

 » Förvärv av ytterligare onlinekasino-operatörer

 » Förvärv av ytterligare spelutvecklingsverksamheter

 » Fortsatt breddning av Spiffbets existerande spelportfölj

 » Etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming

 » Återbetala brygglån om totalt 8 miljoner kronor per den 31 mars 2020

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 
15 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden 
och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i 
teckningsperioden och offentliggöras av bolaget.

Teckning
Teckna aktier via Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
på https://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 var 
aktieägare i Spiffbet äger företrädesrätt att teckna 
aktier, i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) 
innehavd aktie på avstämningsdagen ger rätt till 
teckning av två (2) aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,27 kronor per aktie. 
Courtage utgår ej.

Villkor och anvisningar

Läs mer om emissionen på spiffbet.se


