
  

 

 

 

 

 



  

Med ”PlayHippo” eller ”Bolaget” avses koncernen bestående av 
moderbolaget Playhippo AB (publ) med organisationsnummer 556706-
8720, dotterbolaget Future Gaming Group Int. AB med organisationsnummer 
559044-1951 samt de maltesiska dotterbolagen Gaming United LTD och PH 
Entertainment LTD. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB med 
organisationsnummer 556112-8074. Med ”Partner Fondkommission” avses 
Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737–7121. 
 
Med ”detta memorandum”, ”Memot”, eller, om annat inte följer av 
sammanhanget ”detta dokument”, avses föreliggande memorandum. Med 
”Erbjudandet” avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta 
memorandum. Memot har upprättats med anledning av att det vid extra 
bolagsstämma i Bolaget 2016-12-13  beslutades att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 
 
Med ”SEK” avses svenska kronor, ”KSEK” avses tusen svenska kronor; ”MSEK” 
avses miljoner svenska kronor; ”MDEUR” avses miljarder euro; och ”GBP” 
avses British Pound. 
 

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. 
Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 
nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det 
belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv 
månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande 
emission. 
 
För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i 
detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 

Memorandumet finns tillgängligt på PlayHippos hemsida 
www.playhippoab.se, TecknaEmissions hemsida www.tecknaemission.se 
samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 
 

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler 
utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver 
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i 
sådant land.  
 

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av 
Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, 
verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och 
genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa 
ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med 
osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” återges en beskrivning över de 
faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av 
Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom. 
 

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående 
källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om PlayHippo anser 
att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför 
riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa 
siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller 
inte synes summera korrekt. 
 
 
 

PlayHippo använder Capval Corp AB, med organisationsnummer 559084-
5821, som projektledare i förevarande emission. Capval har bistått ledningen 
för PlayHippo med tjänster rörande upprättande av memorandum samt 
övriga frågeställningar i genomförandet av företrädesemissionen. 
Föreliggande information och beskrivning av Bolaget har erhållits av 
PlayHippo. Även om det får anses rimligt att informationen är korrekt, 
friskriver sig Capval Corp från allt ansvar från innehållet i memorandumet. 
Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Partner Fondkommission. 
 

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom 
hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets 
revisor.  
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AKTIETORGET 

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på 
marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
  
Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma 
till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är 
noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget dock 
infört genom sitt noteringsavtal. 
  
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som anslutna till NASDAQ Stockholm. Det innebär att den som vill 
köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida 
(www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Styrelsen för PlayHippo AB beslutade i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämman den 13 december 2016, om nyemission av 
aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 17 februari 2017 var registrerade aktieägare i Bolaget. Innehav av nitton (19) 
aktier ger rätten att teckna tre (tre) nyemitterade aktier, till kursen 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 21 februari – 
7 mars 2017. Bolagets aktier handlas på AktieTorget under kortnamnet PLAY. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 
 

Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 902 785,80 kronor genom nyteckning av 
högst 30 092 860 aktier. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 7 523 215 kronor före emissions- och garantikostnader. 
Emissions- och garantikostnaderna beräknas vid fulltecknad emission att uppgå till cirka 1 500 000 kronor. Företrädesemissionen är garanterad 
till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår 
till cirka 47,6 MSEK.  
 
Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 13,63 procent av 
kapitalet och cirka 13,63 procent av rösterna i Bolaget. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan 
teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Se ”Villkor och Anvisningar” för fullständig beskrivning. Aktieägare som väljer 
att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. 
 
Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna nya aktier i 
Bolaget i nyemissionen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ”Villkor och anvisningar” för fullständiga villkor 

 

ANSVAR 

Styrelsen för PlayHippo AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse 
att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 

Stockholm den 17 februari 2017  

TECKNINGSPERIOD: 21 februari 2017 – 7 mars 2017 
TECKNINGSKURS: 0,25 kronor per aktie 
EMISSIONSVOLYM: 7 523 215 kronor 

AVSTÄMNINGSDAG: 17 februari 2017 

ANTAL AKTIER INNAN EMISSION: 188 988 116 aktier 
HANDEL MED TR: 21 februari – 3 mars 2017 

HANDEL MED BTA: Från 21 februari 2017 till dess att Bolagsverket har 
registrerat emissionen 

FÖRETRÄDESRÄTT: Nitton (19) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att 
teckna tre (3) nya aktier 

ISIN-KOD AKTIEN: 
ISIN-KOD TR: 
ISIN-KOD BTA: 

SE0002209155 
SE0009637416 
SE0009637424 

TECKNINGSANMÄLAN 
INSÄNDES TILL: 

Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2,  
411 09 Göteborg  
Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20      E-post: 
emissioner@partnerfk.se  

TOBIAS FAGERLUND 
(styrelseordförande) 

BJÖRN MANNERQVIST 
(styrelseledamot och VD) 

CHRISTIAN BÖNNELYCHE 
(styrelseledamot) 

STEFAN VILHELMSSON 
(styrelseledamot) 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
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RISKFAKTORER 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, 
vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte 
sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte 
uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets 
verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna 
bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan 
andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Bolagets framtida 
utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är ägande av aktier alltid förenat med risk och 
innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information som ges i memorandumet, göra en egen bedömning 
av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling. 
 

BOLAGSSPECIFIKA RISKER 
Sökmotorsoptimering 
PlayHippo lanserade i februari 2017 en affiliatewebbsida 
(happycasinoslots.se) och avser att lansera fler inom detta område. 
Prestationsbaserade marknadsföring (affiliate) hänvisar 
onlinebesökare på Bolagets webbsidor vidare till dess kunder, 
varav majoriteten, både i termer av resultat och antal, är 
speloperatörer inom den Internetbaserade spelindustrin 
(”iGaming”). Bolagets affiliateverksamhet är därmed i hög grad 
beroende av Bolagets förmåga att generera internettrafik till sina 
affiliatewebbsidor. Detta kräver i sin tur att Bolaget, utöver att 
erbjuda affiliatewebbsidor med ett innehåll som väcker 
besökarnas intresse och uppfyller deras specifika krav, också är 
framgångsrik med att få onlinebesökare att hitta Bolagets 
affiliatewebbsidor när de använder sökmotorer som Google, 
Yahoo! Och Bing. Detta uppnås framförallt genom 
sökmotoroptimering (”SEO”).  
 
Om ett affiliatebolag hindras från att marknadsföra via betalda 
sökord alternativt om endast iGamingoperatörer har möjlighet att 
bedriva marknadsföring via ex. Google AdWords, kommer det ha 
en direkt negativ påverkan på affiliatebolagens möjligheter att 
generera internettrafik till dess kunder. En sådan utveckling kan ha 
en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat samt 
finansiella ställning. 
 
Finansieringsbehov och kapital  
Bolagets snabba expansion och marknadssatsningar innebär 
ökade kostnader för Bolaget. En försening av 
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära 
resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden 
kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte 
garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.  
 
Nyckelpersoner och medarbetare  
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång 
erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en 
eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat.  
 
Konkurrenter  
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med 
stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och 
produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av 
försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet 
som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig 
för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad 
konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och 
resultateffekter för Bolaget i framtiden.  
 
Konjunkturutveckling  
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och 
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, 
försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter 
och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står 
utom Bolagets kontroll.  

 
 
Valutarisker  
Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar 
kan ha inverkan på rörelse- kostnader, försäljningspriser och 
aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan 
bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. 
En stor del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i euro och 
SEK. Valutakurser kan väsentligen förändras.  
 
Marknadstillväxt  
Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren 
dels genom att öka marknadsandelarna i de länder där Bolaget 
redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya 
länder. En etablering i nya länder och regioner kan medföra 
problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar 
försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt 
kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. 
Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt 
integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som 
resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra 
problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter att 
rekrytera rätt personal, dels genom att en snabb expansion kan 
medföra problem för organisationen. 
 
Målsättningar 
Det finns risk att PlayHippos målsättningar inte kommer att uppnås 
inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än 
planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan 
påverka PlayHippos verksamhet negativt. 
 

LEGALA OCH POLITISKA RISKER 
Monopolmarknad  
Det är ej klarlagt huruvida de statliga monopolen strider mot EG-
rätten. Skulle samstämmighet råda om att monopolen inte strider 
mot EG-rätten kan koncernen komma att påverkas negativt då 
denna samstämmighet skulle gälla inom hela EU. EU-
kommissionen har i ett flertal länder påbörjat undersökningar om 
huruvida de nationella lagstiftningarna är förenliga med EG-rätten.  
 
Legala aspekter kring spelverksamhet  
PlayHippos maltesiska dotterbolag är aktiva på 
onlinespelsmarknaden som präglas av en mycket varierande grad 
av legal reglering där lagar och regler ofta förändras. På många 
nationella marknader är marknadsföringsåtgärder och/eller 
erbjudande av speltjänster noggrant reglerat eller generellt 
förbjudet. Ofta skiljer sig praxis på marknaden (både hos 
myndigheter och operatörer) från den formella regleringen. 
 
Poker-, kasino-, bingo- och oddsverksamhet är i de flesta länder 
reglerat i lag och spelverksamhet och är ofta tillståndspliktig eller 
underkastad olika begränsningar. För internetbaserade 
spelverksamheter råder osäkerhet om vilket lands lag som ska 
tillämpas då verksamheten ofta kan härledas till flera jurisdiktioner. 
Spellagstiftning är ofta inte särskilt anpassad till verksamhet på 
Internet. Lagstiftningen rörande spel via Internet är inom många 
jurisdiktioner under utredning och lagstiftningen kan komma att 
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ändras i framtiden. I exempelvis Danmark infördes från och med 
den 1 januari 2012 krav på spellicenser för de operatörer som är 
verksamma i landet. En motsvarande lagändring på den svenska 
marknaden kan medföra en försämrad legal situation för 
spelbolag.  
 
I september 2015 beslutade den svenska regeringen att tillsätta en 
särskild utredning med uppdrag att lämna förslag till en ny 
spelreglering som ska präglas av ett högt konsumentskydd, hög 
säkerhet i spelen samt tydliga förutsättningar för aktörerna på 
spelmarknaden. 
 
Den framtida utvecklingen och dess konsekvenser för 
onlinespelsmarknaden är således osäker. PlayHippos bedömning 
är att både omreglering och införande av lagstiftning, såväl inom 
som utanför EU, eller förändringar i nationell lagstiftning avseende 
insatsnivåer, marknadsföring, restriktioner avseende onlinespel 
eller skatter etc. i jurisdiktioner där Bolagets onlinespel kan 
tillgängliggöras kan medföra en väsentlig negativ inverkan på 
PlayHippos verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Överträdelser av befintlig lagstiftning kan även leda till betydande 
böter för PlayHippo. 
 
Spelberoende  
Det finns exempel på personer som, efter att ha drabbats av 
spelberoende, stämmer spelbolag för orsakande av missbruk. 
Även om PlayHippo skulle motsätta sig sådana eventuella anspråk 
kan det komma att ge upphov till legala kostnader och ett minskat 
förtroende för Bolaget och/eller dess dotterbolag. Detta kan i 
förlängningen påverka PlayHippo negativt.  
 
Cyklisk verksamhet  
Så gott som samtliga aktörer redovisar ett omsättningstapp i sin 
omsättning under juli och augusti månad, motsvarande omkring tio 
procent. Förklaringen anses bero på semestertider. Då PlayHippo 
har för avsikt att i framtiden verka på flera nationella marknader 
bedömer PlayHippos styrelse att konjunkturutvecklingen i något 
enskilt land inte kommer att ha en betydande påverkan på 
Bolagets ekonomi.  
 
Konkurrens  
PlayHippo konkurrerar med befintliga och mer etablerade 
underhållningsprodukter och tjänster. Bolagets framgång kommer 
att styras av bland annat sin förmåga att förbättra sina produkter 
och förnya sin produktportfölj. Om Bolaget inte gör detta kan den 
hårda konkurrensen göra att PlayHippo marknadsandelar snabbt 
tas över av andra aktörer. 
 
Risker associerade med företagsförvärv 
PlayHippo kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det 
föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, 
avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma 
Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets 
framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 
 

AKTIERELATERADE RISKER 
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen 
kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet 
hos Bolagets aktier. Nedgångar i renovering eller nybyggnad av 
främst kommersiella fastigheter är exempel på faktorer som kan 
påverka marknadens bedömning, och följaktligen kan värdet i en 
investering i Bolagets aktie försämras.  
 
Handel på Aktietorget  
AktieTorget är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En 
marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget 
avseende bl a informationsgivning, genomlysning eller 
bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier 
är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats (”börs”). En placering 
i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.  
 
Likviditet i handeln  
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. 
Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad 
likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att 
sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i PlayHippo kan 
säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.  
 
Kontroll över Bolaget  
Då Bolagets aktie är noterad kan ägarstrukturen komma att 
förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande 
sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras i 
takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets 
verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag 
utstakats av Bolagets styrelse.  
 
Kursrisker  
Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en 
investering är förknippad med hög risk och att det inte finns några 
garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. 
Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer hänförliga till 
verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget 
inte har möjlighet att påverka. Allt företagande och ägande av 
aktier är förenat med risktagande och i detta avseende utgör 
ägande i PlayHippo inget undantag. Aktieägare i Bolaget löper risk 
att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.  
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VD HAR ORDET 
2017 blir ett spännande år för Playhippo! Under slutet av 2016 
förvärvades Future Gaming Group vilket medförde nya långsiktga 
huvudägare i New Equity Venture och jag som tillträdande VD 
kunde tillsammans med styrelsen ta fram en ny strategi för 
bolagets framtid. 
 
På operatörssidan (casino & bingo) har vi fortfarande stor, 
outnyttjad potential i alla våra varumärken och genom ökade 
marknadsföringsåtgärder och affiliatesamarbeten kommer 
bolaget att öka kundantal och spelvolymer. Vi har också tekniska 
möjligheter, att förädla den mobila spelupplevelsen är ett 
fokusområde bolaget prioriterar högt samt att förenkla 
bonussystem för spelarna. 
 
2017 blir också året då Playhippo utökar sin verksamhet genom att 
starta med prestationsbaserad marknadsföring, kanske mer känt 
som affiliatemarknadsföring. Bolaget har redan lanserat sina första 
affiliatesidor och kommer att fortsätta att släppa nya, 
egenproducerade affiliatevarumärken under året. Jag ser detta 
som en mycket intressant utveckling där vi kan utnyttja den 
spetskompetens som finns i bolaget inom digital marknadsföring 
och skapa ett mycket lönsamt nytt ben i bolaget. 
 
I styrelsens nya strategi finns det också ett tydligt mål om att 
bolaget ska göra förvärv under året. Bolaget ska i den processen 

inte begränsa sig till endast speloperatörer eller affiiliates, utan ha 
ett öppet sinne för olika branscher och affärsmodeller där vi känner 
att vi kan uträtta stora saker framöver. 
 
Den föreslagna emissionen kommer att ge oss möjligheten att 
omedelbart inleda de projekt som jag berättat om ovan, 
marknadsföring- och affiliatesatsningen kommer kunna bära frukt 
på kort sikt och framöver med de medel som allokeras till detta. 
Playhippo kommer även kunna investera i fler resurser för att 
snabbare driva bolagets varumärken framåt samt göra bolagets 
kapitalstruktur mer stabil.  
 
Vidare har den nya styrelsen gjort en prövning av moderbolagets 
balansräkning och ser ett eventuellt behov av nedskrivning på upp 
till 10,5 MSEK, det kan komma att påverka moderbolagets resultat 
negativt, men utan påverkan på kassaflöde. Nedskrivningen avser 
främst aktier i dotterbolagen PH Entertainment och Gaming United. 
Prövningen kan även innebära nedskrivning på koncernnivå på 
max 1,7 miljoner SEK. 

Sammantaget känner jag, huvudägarna och styrelsen att Playhippo 
har enorm potential och vi ser tillsammans fram mot resan vi nu 
inleder med övertygelsen om att vi kommer skapa stort värde för 
aktieägarna framöver. Med stor tillförsikt välkomnar jag alla 
aktieägare att följa med på resan! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Björn Mannerqvist 

VD  Playhippo AB 
Stockholm februari 2017
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GARANTITECKNING 
 

EMISSIONSGARANTIER MED ERSÄTTNING 
Emissionen är garanterad upp till 7 523 215 kronor, fördelat på  
5 800 000 kronor av emissionsgarantier med ersättning samt  
1 723 215 kronor genom teckningsförbindelser, vilket motsvarar 
100 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till garanterna 
är tio (10) procent på garanterat belopp och erläggs kontant.  
 
PlayHippo har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell 
nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Bolaget bedömer 
att nedan nämnda parter har god kreditvärdighet och således 
kommer att kunna infria sina respektive åtaganden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garant Datum för 

avtal 
Garanterat  
belopp 
(SEK) 

 Äger sedan 
tidigare 
 antal aktier  

Göran Månsson 2017-01-18 3 000 000 - 
Gösta Jansson 2017-01-17 500 000 - 
Modelio Equity AB 2017-02-02 500 000 - 
4X Kapital AB 2017-01-18 300 000 - 
Investoria of Sweden AB 2017-01-18 250 000 - 
Stockholm Bergteknik AB 2017-01-18 250 000 - 
Karin Södervall 2017-01-18 250 000 - 
Inna Jansson 2017-01-18 250 000 - 
Katia Barros 2017-01-18 200 000 - 
BlueBat AB 2017-01-18 200 000 - 
Richard Näsström 2017-01-18 100 000 - 
SUMMA  5 800 000  

 
 
 

TECKNINGSFÖRBINDELSE 
PlayHippo har erhållit teckningsförbindelser om 1 723 215 kronor, 
motsvarande cirka 23 procent av den initiala emissionsvolymen. 
Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och 
Bolaget. Ingen garantiprovision utgår för teckningsförbindelserna. 
Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via 
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.  
 
 

Garant 
(utan ersättning)  

Datum för 
avtal 

Garanterat  
belopp  
(SEK) 

 Äger sedan 
tidigare 
 antal aktier  

New Equity Venture Int. AB 2017-01-17 1 723 215 43 636 364 
SUMMA  1 723 215  
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BAKGRUND OCH MOTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKGRUND 
PlayHippo har som målsättning att äga och förvalta en diversifierad 
portfölj med varumärken som skall attrahera en bred målgrupp. I 
dagsläget har Bolaget sex starka varumärken. Bolaget grundades 
2006 under namnet United Media Sweden AB och Bolagets aktier 
noterades på marknadsplatsen AktieTorget under sommaren 2012.  
Bolaget genomförde ett namnbyte till Playhippo AB i början av 
2015; detta i samband med att dåvarande United Media Sweden 
AB förvärvade rättigheterna till PlayHippo.com. Bolaget har sedan 
bildandet fokuserat på att leverera modern spelglädje till 
slutkonsument. 
 
Bolagets sajter återfinns bl.a. i de bingonätverk som drivs av 
Functional Games och på EveryMatrix’s casinoplattformar. Bolaget 
arbetar under de spellicenser som dessa bolag innehar. Future 
Gaming Group driver sina operatörer genom licens från High Web 
Ventures N.V. Av legala skäl återfinns all operativ verksamhet i de 
maltesiska dotterbolagen Gaming United Ltd och PH 
Entertainment Ltd.  
 
Enligt H2 Gambling Capital i en analys genomförd i september 
2016 har den europeiska onlinespelmarknaden vuxit från 6,9 
MDEUR 2008 till 17,0 MDEUR 2015, vilket motsvarar en årlig 
tillväxttakt om 13,8 procent i genomsnitt. Marknaden för onlinespel 
är liten jämfört med den traditionella landbaserade spelmarknaden 
och beräknas enligt H2 Gambling Capital utgöra 20,1 procent av 
den totala europeiska spelmarknaden 20161. 
 
Bolaget breddade sin verksamhet i februari 2017 och 
tillhandahåller därmed sin första affiliatesajt. Bolaget har sedan 
tidigare marknadsfört sig via affiliatebolag och dessa står för en 
stor del av de kunder som besöker Bolagets webbsidor. Bolagets 
egna affiliatesajter kommer att marknadsföras genom 
sökmotoroptimering och kanaler som webb-tv och PlayHippo 
räknar med att sajterna genererar intäkter redan under andra 
kvartalet 2017. Marknaden för affiliatebolag på 
onlinecasinomarknaden förväntas växa med 7,1 procent i 
genomsnitt per år t.o.m. 2018 enligt Catena Medias prospekt januari 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTIV 
PlayHippo förvärvade under 2016 Future Gaming Group Int. AB och 
casinooperatören Grandwild.com; vilket har varit i linje med 
Bolagets mål att växa ytterligare genom investeringar i lotteri- och 
casinospelsajter och databaser, Future Gaming Group Int. AB äger 
tre speloperatörer (paradisewin.com, mywin24.com, 
vipstakes.com) som alla har ett bra och brett spelutbud från NetEnt 
och Microgaming samt livecasino vilket är det snabbast växande 
casinosegmentet i industrin.  
 
PlayHippo har nu, i samband med att den nyvalda styrelsen blivit 
tillsatt i december 2016, inlett arbetet med att förändra och 
förbättra sin kapitalstruktur med målet att minska skulderna och på 
sikt bli skuldfritt. PlayHippo ska bredda sin förvärvsstrategi med 
målsättningen att inte bara leta efter möjliga speloperatörer att 
förvärva utan också inleda arbetet med att hitta intressanta och 
potentiella förvärv inom andra delar av gamingsektorn såsom 
affiliateområdet och mjukvaruleverantörer.  
 
PlayHippo lyckades genomföra detta redan i februari 2017 när de 
breddade sin verksamhet när de lanserade sin första sajt inom 
prestationsbaserad marknadsföring riktad mot iGaming: 
Happycasinoslots.se. Detta är en första av flera lanseringar av 
affiliatevarumärken, Playhippo kommer fortsätta att producera 
både svenska och internationella sajter under första kvartalet för 
2017. Andra affiliateområden än onlinecasinomarknaden ser 
Bolaget även möjlighet att rikta sig mot; såsom t.ex. mot finans, 
hälsa och valutahandel. 

 

KAPITALANVÄNDNING 

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 7,5 MSEK före 
emissions- och garantikostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,5 
MSEK. Följaktligen förväntar PlayHippo att genom Erbjudandet 
erhålla en nettolikvid uppgående till cirka 6 MSEK. 
Emissionskursen är satt till 0,25 SEK/aktie och Bolaget har försökt 
att prissätta aktie så nära marknadsvärdet som möjligt. 
Prissättningen vid nyemissionen avspeglar det pris Bolaget 
handlats till under den senaste perioden. 
 
Hela emissionsbeloppet är säkrat genom garantiåtaganden och 
teckningsförbindelser från Bolagets största ägare. 
Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig 
verksamhet för den kommande tolvmånadersperioden och nedan 
presenteras mer detaljerat vad emissionslikviden kommer 
användas till: 
 Affiliatevarumärken – cirka 30 % av emissionslikviden vid 

fullteckning (cirka 1,8 MSEK) 
 Marknadsföring – cirka 30 % av emissionslikviden vid 

fullteckning (cirka 1,8 MSEK) 
 Löpande kostnader för operatörsverksamheten – cirka 20 % 

av emissionslikviden vid fullteckning (cirka 1,2 MSEK) 
 Utöka organisationen – cirka 20 % av emissionslikviden vid 

fullteckning (cirka 1,2 MSEK) 

                                                                        
 
1 H2GC September 2016 

 Under 2016 och starten på 2017 genomfördes ett flertal förvärv som stärker PlayHippos ställning och bidrar 
positivt till Bolagets kraftiga expansion; bl.a. förvärvades casinooperatören Grandwild.com och Future Gaming 
Group och lansering av Happycasinoslots.se som är Bolagets första lansering inom affiliates 

 Den globala spelmarknaden når för varje år nya nivåer och trenden visar på fortsatt uppgång, främst inom 
segmentet onlinespel där PlayHippo har en stark närvaro. 

 Bolaget genomför en nyemission om drygt 7,5 MSEK. PlayHippo avser att använda likviden till att stödja 
Bolagets nästa steg i utvecklingen med fortsatta investeringar i spelupplevelse och produktutbud.  
 



 

10 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
Erbjudandet i korthet 
Styrelsen i Playhippo AB beslutade den 16 januari 2017 i enlighet 
med bemyndigandet från den extra bolagsstämman 13 december 
2016 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 
aktieägare i Bolaget om högst 30 092 860 aktier. Innehav av nitton 
(19) aktier på avstämningsdagen den 17 februari 2017 berättigar till 
teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per 
aktie. Teckningsperioden löper från och med den 21 februari till och 
med den 7 mars 2017. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs 
Bolaget 7 523 215,00 SEK före emissionskostnader. Om 
Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 931 615,34 
SEK, från 5 900 230,50 SEK till högst 6 831 845,84 SEK, genom 
nyemission av högst 30 092 860 aktier. 
 

Aktie 
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Playhippo AB, ISIN-kod 
SE0002209155. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning 
och är denominerade i SEK. 
 

Teckningsrätter (”TR”) 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier som de innehar på 
avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på 
avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) 
teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av 
tre (3) nya aktier.  
 

Viktig information avseende handel i 

teckningsrätter 
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och 
med den 21 februari till och med den 3 mars 2017. 
Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet PLAY TR 
med ISIN-kod SE0009637416.  
 

Teckningskurs 
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej. 
 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka 
personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är 
den 17 februari 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive 
rätt att deltaga i Erbjudandet är den 15 februari 2017. Första dag för 
handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet 
är den 16 februari 2017. 
 

Teckningsperiod 
Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 
21 februari till och med den 7 mars 2017. Efter teckningsperiodens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från 
Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i 
Playhippo AB har rätt att förlänga tecknings- och 
betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av 
teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast 
den 9 mars 2017. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen 
ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för 
att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana 
omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller 
politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.  
 

Utspädning 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i 
Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 30 092 860 aktier, 
vilket motsvarar 13,64 procent av Erbjudandet (beräknat som 
antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier 
och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).  
 

Information från Euroclear Sweden i 

hänsyn till Erbjudandet och 

ansökningsblanketter 

Direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd 
avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för 
Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna 
aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear 
Sweden: 

 Sammanfattning 
 en emissionsredovisning med bifogad förtryckt 

inbetalningsavi, 
 en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld 

inbetalningsavi, samt 
 en anmälningssedel för teckning av aktier utan 

företrädesrätt.  

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna 
teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken 
anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas 
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav i Playhippo AB är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning 
eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då 
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 
 

Teckning av nya aktier med stöd av 

teckningsrätt 
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 
betalning senast den 7 mars 2017. Teckning genom kontant 
betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin 
som medföljer emissionsredovisningen eller med den 
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 
enligt följande alternativ: 

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast 
den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel ska ej användas. 

2. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 
ska den särskilda anmälningssedeln användas som 
underlag för teckning genom kontant betalning. 
Anmälning om teckning genom betalning ska ske i 
enlighet med anvisningar på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska 
därför inte användas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld 
anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post 
eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner 
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 7 mars 2017. 
Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för 
att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild 
anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) 
särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 
avseende. 
 
Partner Fondkommission AB 
Ärende: Play Hippo 
Lilla Nygatan 2 
SE-411 09 Göteborg 
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Tel: +46 31 761 22 30 
Fax: +46 31 711 11 20 
E-post: info@partnerfk.se 
 

Teckning av aktier utan stöd av 

teckningsrätter 
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma 
period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det 
vill säga från och med den 21 februari till och med den 7 mars 2017. 
Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att 
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas till Partner 
Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan 
erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller 
genom att ladda ned den från Playhippo AB:s hemsida. Ingen 
betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan 
företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda 
senast klockan 15:00 den 7 mars 2017. Anmälningssedlar som 
skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst 
före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att 
beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende. 
Observera att anmälan är bindande. 
 

Tilldelning 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter 
ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens 
högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas 
utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det 
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske 
till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter 
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande 
till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta 
inte kan ske genom lottning. 
 

Bekräftelse om tilldelning och betalning 

av tilldelade aktier utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked 
i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något 
meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. 
Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till 
någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende 
av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av 
överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller 
ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. 
 
 

 

Aktieägare bosatta utanför Sverige 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, 
Australien, Japan eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt 
eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att 
teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission 
enligt ovan för information om teckning av betalning. 
 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att 
inbokning i BTA skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade 
aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir 
registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav 
registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller 
information från respektive förvaltare.  
 

Handel med BTA 
Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 
21 februari 2017 till dess att Erbjudandet registreras hos 
Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att 
handlas under kortnamnet PLAY BTA med ISIN-kod 
SE0009637424. 
 

Leverans av nya aktier 
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket 
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear 
Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat 
kommer information från respektive förvaltare. 
 

Offentliggörande av utfallet i 

Erbjudandet 
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 9 
mars 2017 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. 
Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.  
 

Rätt till utdelning på de nya aktierna 
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att 
Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att 
de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan 
utdelning. 
 

Övrig information 
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier 
kommer Playhippo AB ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer 
att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 
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VERKSAMHETEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETEN 
PlayHippo har som målsättning att äga och förvalta en diversifierad 
portfölj med varumärken som skall attrahera en bred målgrupp. I 
dagsläget har Bolaget sex starka varumärken, dessa presenteras 
på sid. 14 – 15. Bolaget grundades 2006 under namnet United 
Media Sweden AB och Bolaget genomförde ett namnbyte till 
Playhippo AB i början av 2015, detta i samband att dåvarande 
United Media Sweden AB förvärvade rättigheterna till 
PlayHippo.com. 
 
Bolaget tillhandahåller sedan januari 2008 bingo & casinospel på 
Internet genom sina maltesiska dotterbolag. Bolagets maltesiska 
dotterbolag förvärvade en databas innehållande mobilnummer till 
450 000 svenska personer i februari 2015 och har sedan bildandet 
fokuserat på att leverera modern spelglädje till slutkonsument 
 
Genom åren har Bolaget genomfört ett flertal förvärv i syfte att 
stärka sin marknadsposition och har idag även breddat sin 
verksamhet till att även inkludera affiliates. I februari 2017 
lanserade Bolaget sin första affiliatesajt där de jämför olika casino- 
och bingosajter och kampanjer. 
 
 

VISION 

Styrelsens vision är att PlayHippo ska vara ett naturligt 
förstahandsval för spelare och marknadsledande på 
spelupplevelser, tjänster, kundnytta och säkerhet. PlayHippo ska 
växa med fokus på kvalitet och lönsamhet, med en utveckling som 
överstiger branschgenomsnittet. PlayHippo ska på ett ansvarsfullt 
sätt erbjuda spel och underhållning till Bolagets kunder och driva 
en kundanpassad produktutveckling. Bolaget ska växa såväl 
organiskt som genom förvärv och skapa aktieägarvärde. 

 
 
MÅL 

PlayHippos styrelse har som mål att skapa bestående värden för 
Bolagets aktieägare genom att vara en av de bästa leverantörerna 
av Internetrelaterade nöjesspel. 
 

 

Produktverifiering  
För att öka den genomsnittliga intäkten per kund, det som brukar 
benämnas Average Revenue per User (ARPU), har styrelsen inlett 
åtgärder för att öka Bolagets satsning på casino och sidospel. 
Styrelsen har valt att inte prioritera sportsbetting då denna 
delmarknad ger höga fluktuationer i fråga om intäkterna, till  

 
 
skillnad från bingo, casino och poker som historiskt sett gett 
jämnare kassaflöden till spelföretagen. 
 
 

AFFÄRSOMRÅDEN 
Onlinecasino & onlinebingo 
Bolaget erbjuder spelunderhållning på Internet och mobil till 
privatpersoner över 18 år. Bolaget tillhandahåller bingo & 
casinospel på Internet genom sina maltesiska dotterbolag. 
 
Affiliates 
Prestationsbaserad marknadsföring, ”affiliate”, är en 
samarbetspartner som driver kunder till hemsidor i utbyte mot en 
provision på intäkterna eller på de belopp som kunden deponerar 
på hemsidan. Affiliates är en viktiga marknadsföringskanal på 
Internet och dessa står för merparten av de kunder som besöker 
Bolagets hemsidor. Affiliates används ofta av bolag verksamma 
inom casino och bingo. PlayHippo lanserade i början av februari 
2017 sin första sajt inom affiliateverksamheten: 
Happycasinoslots.se. 
 
 

LEVERANTÖRER 
Speloperatörer köper in spel, tjänster och systemlösningar från 
leverantörer och kan därmed med hjälp av egna system och 
plattformar tillhandahålla ett spelerbjudande till slutanvändare. 
Operatörerna skiljer sig åt i sitt spelerbjudande, där det finns 
operatörer som erbjuder såväl onlinecasino, sportspel, poker som 
andra spel till renodlade onlinecasinooperatörer.  
 
PlayHippo använde sig tidigare utav IGT (tidigare GTECH) som 
bingoleverantör men bytte under 2016 till plattformsleverantören 
Functional Games efter omfattande tekniska problem hos IGT 
under verksamhetsåret 2014. Functional Games använder en tredje 
parts spelleverantör, NetEnt, och med den nya plattformen 
anpassas produktutbudet mer mot vad kunderna efterfrågar och 
HappyBingo.com kan nu erbjuda en fortsatt bra bingolösning samt 
ett NetEnt Casino. Då NetEnt casinot är den produkt som står för 
merparten av spelandet hos PlayHippo.com finns det goda 
möjligheter att återaktivera inaktiva kunder från både 
HappyBingo’s spelardatabas men även från PlayHippo.com’s. 
 
I och med den nya plattformen som ligger på en ny spellicens kan 
HappyBingo.com acceptera spelare från fler länder inklusive 
Norge och Finland som är sedan tidigare stora marknader för 
koncernen. Bolaget ser stor potential i varumärket, inte minst 
utanför dess nordiska kärnmarknader. Bolaget räknar med att 

AFFÄRSIDÉ 
Bolagets affärsidé går ut på att 

investera i och utveckla produkter för 
casino & lotterispel på Internet. 

PlayHippo-koncernen äger och driver 
idag bl.a sajterna PlayHippo.com, 

HappyBingo.com, LyckoBingo.com, 
Grandwild.com, MyWin24.com, 

Paradisewin.com samt 
VipStakes.com. 

STRATEGI 
Styrelsens uppdrag är att positionera 

PlayHippo som en ledande leverantör av 
spel- och underhållningsprodukter i en 

trivsam och kontrollerad miljö. Strategin är att 
växa och att diversifiera PlayHippos befintliga 
verksamhet genom att ta fram nya produkter 
och expandera på nya marknader. Styrelsen 
anser att detta kommer att leda till att öka 

Bolagets omsättning under det  
att lönsamhet uppnås. 

 



 

13 

kunna bredda sin kundbas samtidigt som Bolaget kommer vara i 
en bra position att växa i norden 
 
EveryMatrix är en modern leverantör som tillsammans med sina 
kunder skräddarsyr en lösning för att passa kundens marknad och 
behov. Tillsammans med EveryMatrix har PlayHippo tagit fram 
PlayHippo.com för att maximera det roliga i ett onlinecasino. 
EveryMatrix är modernt och anpassningsbart att PlayHippo enkelt 
kan konfigurera sidan så att den inom några minuter är anpassad 
till vad som anses vara det senaste inom design och spelteknik. 
 
1clickgames.com är en plattformsleverantör till Bolagets senast 
tillagda varumärken; Grandwild.com, Paradisewin.com, 
mywin24.com samt Vipstakes.com. 1clickgames.com har spel från 
NetEnt och Microgaming samt livecasino vilket är det snabbast 
växande casinosegmentet i industrin. 
 
Med dessa leverantörer har PlayHippo en stark grund att jobba på 
och bygga starka varumärken med. 
 

KUNDER  
Bolagets kunder är slutanvändarna som spelar och använder sig 
utav speloperatörernas tjänster, det vill säga privatpersoner över 
18 år. I takt med att spelandet på Internet har blivit mer socialt 
accepterat ökar även ålderspannet på spelarna.  
 
Parlay Entertainment, en av världens största 
programvarutillverkare av bingoplattformar genomförde tidigare 
en studie i Storbritannien som visar på att kvinnor ägnar mer än 50 
procent mer tid än män åt onlinebingo. Samma studie kartlade 
även att spelandet främst sker nattetid och att den genomsnittliga 
deltagaren lägger ned 120 GBP per månad på onlinebingo. 
Onlinebingo är ett spel som i första hand attraherar kvinnliga 
spelare, då många av dessa inte uppskattar den råare ton som 
förekommer inom onlinepoker. Såväl William Hill som Cashcade 
angav för några år sedan att den genomsnittliga spelaren är en 
kvinna i i åldern 25 till 45 år. Omkring 70 procent av spelarna 
återfinns i detta ålderspann. Mycket tyder också på att 
ålderspannet har breddats uppåt på samma sätt som hos de flesta 
onlinetjänster. Såväl William Hill som Cashcade angav för några år 
sedan att den genomsnittliga spelaren är en kvinna i i åldern 25 till 
45 år. Omkring 70 procent av spelarna återfinns i detta ålderspann. 
 
 

KONCERNSTRUKTUR 
PlayHippo AB med org. nr. 556706-8720 är moderbolag i en 
koncern som även omfattar dotterbolagen Future Gaming Group 
Int. AB med org. nr. 559044-1951 samt de maltesiska dotterbolagen 
PH Entertainment LTD (C 69198) och Gaming United Ltd (C42816). 
Av legala skäl återfinns all operativ verksamhet i dotterbolagen 
Gaming United Ltd och PH Entertainment Ltd. Bolaget har idag två 
medarbetare som är verksamma i Sverige i det svenska bolaget.  
 
 

 
 
 
  

Playhippo AB

PH 
Entertainment 

LTD

Gaming United 
LTD

Hembingo LTD

Future Gaming 
Group Int. AB
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PlayHippo.com är en utav Sveriges roligaste och snällaste 
onlinecasinon. 
 

PlayHippo.com har funnits sedan 2012 och tillför spelglädje 
till tiotusentals glada spelare över hela världen varje dag. 
PlayHippo är Bolagets starkaste varumärke och växer idag 
snabbare än flera utav dess konkurrenter. PlayHippo.com är 
även det senaste att läggas till i listan över 
framgångsrika varumärken inom koncernen.  

 
LyckoBingo.com är en utav Sveriges största bingosidor på 
Internet. 
 
LyckoBingo är ett starkt varumärke som har funnits i 
koncernen i flera år och har vuxit starkt ända sedan starten. 
LyckoBingo har Sverige som sin primära marknad. 
 

 
HappyBingo.com är en utav världens starkaste domännamn 
för en onlinebingo-sida. 
 
Varumärket HappyBingo har funnits i koncernens ägo sedan 
starten 2006 och man har idag Sverige sin primära marknad 
men som tidigare kommunicerat i Pressmeddelanden så 
kommer en stor internationell satsning på varumärket göras 
inom kort för att säkra marknadsandelar i bl.a. Storbritannien.  
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Casinooperatören Grandwild.com lanserades i 
september 2016 och har sedan dess redan cirka 10 
000 spelare och har idag ett nätverk av affiliates. 
 

Vipstakes.com har över 52 000 registrerade spelare, och 
varit aktiva sedan juli 2014, har en omsättning på årsbasis 
på drygt 200 000 euro och positivt resultat om cirka 156 
000 euro per år.Vipstakes.com har idag ett nätverk om 
392 stycken affiliates.  

Paradisewin har idag över 55 000 registrerade spelare och 
intäkter på årsbasis på omkring 156 000 euro med ett resultat 
på omkring 50 000 euro.  
 
Mest populära spel under 2016 har varit: Starburst, Maverick 
Saloon och Golden India. Under kvartal två 2016 hade 
Paradisewin omkring 45 000 besökare och majoriteten 
kommer från länder som Australien (23 %), Tyskland (15 %) och 
Canada (5 %). 

Mywin24.com har över 25 000 registrerade spelare, 
och varit aktiva sedan januari 2015. Mywin24.com har 
en omsättning på årsbasis på drygt 65 000 euro och 
ett positivt resultat om cirka 30 000 euro per 
år. Mywin24.com har idag ett nätverk om 163 stycken 
affiliates  

 
  

http://www.vipstakes.com/sv
http://partners.vipaffs.com/affiliates/
http://www.paradisewin.com/
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MARKNADEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelmarknaden kan delas upp i två primära led; landbaserat 
spelande och onlinespelande. Båda levererar samma typ av spel 
såsom casino, lotteri, bingo, poker, spelautomater m.fl. Den enda 
skillnaden är att onlinespel erbjuds på Internet genom t.ex. 
surfplattor, mobil och datorer Enligt H2 Gambling Capital är 
onlinespel fortfarande liten jämfört med traditionella landbaserade 
spelmarknaden och beräknas utgöra 20,1 % av den totala 
europeiska marknaden. Den totala europeiska marknaden 
förväntades omsätta 95,4 MDEUR 2016, där landbaserat spel och 
onlinespel  
 
Mintel International Group uppmärksammade redan för några år 
sedan att omsättningen för de landbaserade bingohallarna i 
Storbritannien skulle sjunka med så pass mycket som 17 procent, 
ned till två miljarder GBP. Orsakerna är flera, dels finns det 
konjunkturella orsaker, men dessutom påverkas omsättningen 
negativt av faktorer som rökförbud och en ny införd spelskatt som 
introducerades i april 2009. Mitch White, VD på 
spelutvecklingsföretaget CYOP hävdar att en av orsakerna till 
minskningen hos de landbaserade bingohallarna beror på att 
spelarna är trötta på att spela samma spel hela tiden, att de kräver 
variation, något som går att uppfylla med hjälp av Internet.  
 
Med hjälp av den skalbarhet och teknik som finns på Internet går 
det snabbt att ändra utseende på en hemsida och det är också 
möjligt att erbjuda varianter av bingospel samt variera 
prissummorna på ett helt annat sätt än för ett landbaserat casino 
eller en bingohall. Att det går att erbjuda spelare gratisspel samt 
ett socialt utbud i form av olika typer av chattrum anses också vara 
bidragande orsaker till att spelandet av onlinebingo ökar.  
 
Att kommunicera med andra spelare under tiden som dessa spelar 
anses i en landbaserad bingohall vara att etikettsbrott. Det kan här 
också vara värt att uppmärksamma Svenska Spels stora satsning 
på bingohallar för ett antal år sedan. Trots den stora jättens 
resurser och marknadskraft blev det ett totalt misslyckande. Dels 
hindrades den planerade utrullningen av juridiska hinder, men även 
att de bingohallar som lanserades var några framgångar. Detta 
samtidigt som onlinebingo blev populärare än någonsin. De 
senaste årens tillväxt inom onlinebingo förklaras till stor del av att 
detta segment i en högre utsträckning än andra delmarknader 
attraherar tillfällighetspelare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden för onlinespel 
Spel online växer betydligt mycket snabbare än landbaserat spel 
och utgör en allt större del av den totala spelmarknaden. Under de 
senaste åren har kasino varit en av onlineproduktkategorierna med 
högst tillväxt och växte enligt H2GC med en genomsnittlig 
årstillväxt om 17,2 % mellan 2008 och 2015, jämfört med 13,8 % för 
den totala marknaden för onlinespel. Marknadsstorleken för 
onlinecasino beräknas 2016 uppgå till 5,7 MDEUR. Med en 
uppskattad genomsnittlig årstillväxt om 8,3 % mellan 2016 och 
2020 förväntas onlinecasino uppgå till 7,9 MDEUR 2020. Casino 
beräknas 2020 utgöra omkring 29,8 % av marknaden för 
onlinespel*. 
 
Bruttointäkterna (satsade pengar, minus vinster, men inklusive 
bonusar) på den globala onlinespelmarknaden ökade med 3,4 % 
och nådde 24,6 MDEUR under 2011. Bingo och liknande spel samt 
lotterier växte alla med dubbelsiffriga procentsatser. 
Bruttointäkterna för poker föll med 18,6 % på grund av nedgången 
i USA, vilket var en följd av att myndigheterna stängde ner ett antal 
populära sajter. Betting-segmentet av spelmarknaden växte med 
omkring 5 % och casino med 8 %. Onlinebingo utgör en 
betydelsefull men fortfarande mindre andel av den globala 
onlinespelsmarknaden. Dess högre tillväxt i kombination med 
pokerns tillbakagång gör emellertid att onlinebingomarknaden 
växer i betydelse. Europa fortsatte under 2011 att utgöra den 
största delmarknaden på den globala onlinespelsmarknaden och 
som framgår av prognoserna från H2 Gambling Capital så kommer 
den positionen att behållas. Den globala onlinespelsmarknaden 
utgjorde 8,6 % av den globala spelmarknaden under 2011. Detta var 
något lägre än 2010 då den stod för 9,1 %. Detta var en kombination 
av en mycket stark uppgång i landbaserat spel i Singapore och 
Macau, och en nedgång i onlinepoker i USA. Trenden går 
emellertid åt onlinespel som kan ses nedan.  
 

Marknaden för onlinebingo  
Spelmarknaden i stort har en relativt hög nivå av reglering. Bingo 
tenderar dock att lyda under något lättare regleringar, då den ofta 
bedöms tillhöra kategorin ”soft gaming”. Till skillnad från 
exempelvis poker som ofta klassas hårdare. Onlinebingo utgör en 
mindre andel av den globala onlinespelsmarknaden, speciellt vid 
betraktande av den globala marknaden exkluderat USA, där 
siffrorna idag är väldigt annorlunda på grund av regleringar. H2 
Capital Gaming uppskattar en genomsnittlig årlig tillväxt för 
onlinebingo på den globala marknaden, exkluderat USA, på 7,7 % 
mellan 2009 och 2015, där marknaden år 2015 beräknas vara värd 
3,5 miljarder dollar.  
 

 

 

 

TOTALA EUROPEISKA 

SPELMARKNADEN 2016* 

95,4 MDEUR  

Landbaserat spel 

76,2 MDEUR 

ONLINEspel 

19,2 MDEUR 

*H2 Gambling Capital September 2016 
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MARKNADEN För AFFILIATE 
I takt med att fler onlinecasinooperatörer etableras ökar 
efterfrågan på affiliatebolagens tjänster. Trafiken som drivs till 
onlinecasinooperatörer via affiliatebolag är enligt Bolaget ett väl 
etablerat och effektivt sätt att marknadsföra sig genom inom 
iGamingbranschen. Enligt en PwC-rapport gjord för Catena Media 
prospekt januari 2016 och H2 Gambling Capital uppskattas värdet 
på den totala underliggande onlinecasinomarknaden på dess 
huvudmarknader (Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och 
Storbritannien) uppgå till 1,6 MDEUR år 2015. 
 

 

Mogna marknader fortsätter att växa  
Hög bredbandspenetration och pålitliga internetuppkopplingar är 
förutsättningar för en tillväxt av onlinespel, vilket tillväxten i bland 
annat Europa tydligt har visat, en region där internetpenetrationen 
länge har varit hög. Under de senaste åren har marknadens aktörer 
kunnat höra kommentarer om att onlinespelsmarknaden i västra 
Europa och Skandinavien är mättad. Unibet och andra aktörer på 
marknaden kan emellertid konstatera när de tittar på de faktiska 
siffrorna så visar de tydligt att tillväxten fortsätter. En förklaring är 
att det finns en fördröjning mellan framväxten av bredband och att 
användarna känner sig komfortabla med tekniken. Skandinavien 
har kommit mycket långt, en absolut majoritet använder Internet. 
Men till skillnad från tillväxten av onlinepoker där kunderna till stor 
del utgjordes av unga och datorvana personer, så vänder sig 
onlinebingo och andra spelformer till en betydligt bredare grupp. 
Det är en sak att vara komfortabel med att surfa på nätet och ta del 
av information, men för en stor del av befolkningen som inte lever 
dygnet runt med Internet så tar det lite längre tid att känna sig 
komfortabel med att hantera pengar online, vilket är en 
förutsättning för att kunna spela.  
 

En växande mobil marknad  
Det finns många anledningar till att spel på mobila enheter blivit 
populärt bland slutanvändarna. Enheterna är användarvänliga och 
det är enkelt att ladda ner applikationer för spel på telefonerna, 
tekniken har förbättrats och människors vanor har förändrats (fler 

och fler använder smartphones och surfplattor i sin vardag för 
såväl jobb som underhållning). Att det också går att spela var och 
när som helst på sin mobila enhet är en annan bidragande orsak. 
Utvecklingen medför att alltmer av spelandet online går till mobilt 
spelande. H2 Gambling Capital beräknade att marknaden för 
mobilspel uppgick till 2,9 miljarder euro under 2012. Mobilt 
spelande antas stå för merparten av tillväxten på marknaden för 
onlinespel de närmaste åren. År 2016-2020 förväntas spel på 
mobila enheter växa med en tillväxt per år i genomsnitt om 17,6 
procent och spel på dator om 3,9 procent. Under samma period 
antas mobilt spel på kasino växa med 18,2 procent. Den europeiska 
marknaden för mobilt spelande förväntas vara värd 10,7 miljarder 
euro 2020 och utgör då 40,2 procent av den totala europeiska 
marknaden för onlinespel. 
 

Andra företag på marknaden  
Det brittiska spelföretaget William Hill rapporterade för Q1 2012 
ökade nettointäkter för sina onlinespel på 19 %. Casinospel var upp 
26 %, bingo steg med 7 % medan poker sjönk med 8 %. Trenden att 
spelare migrerar bort från poker och nya spelare framförallt 
lockades till andra spelformer. När det gäller den mobila 
marknaden så lanserade företaget bingo under kvartalet. Den stora 
internationella aktören 888.com meddelade under första kvartalet 
2012 att de ska utöka sin bingotjänst med så kallade minispel och 
progressiva jackpots, allt för att öka spelupplevelsen för spelarna. 
Det är funktioner som PlayHippo redan tidigare identifierade och 
införde på Happy Bingo och Lyckobingo. Den i Sverige 
börsnoterade aktören Unibet rapporterade att bingo under 2011 
visade en betydande tillväxt, både för varumärket Unibet och 
varumärket Maria som primärt vänder sig till kvinnor. Detta trots att 
det ekonomiska klimatet i samhället varit osäkert.  
 
Under de senaste åren har ett flertal iGaming aktörer börsnoterat 
sig i Sverige; bl.a. LeoVegas och Catena Media. LeoVegas På 
samma marknadsplats som PlayHippo handlas på återfinns bl.a. 
Cherry. Mr Green är en annan iGaming aktör som nyligen bytt 
marknadsplats från AktieTorget till.Nasdaq Stockholm.  
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HISTORISK ÖVERSIKT 
XXX 
 

 

. 

 
 

 

 

  

2008 
PlayHippo erhåller en licens av klass 

 tre utfärdad av LGA på Malta, och startar 
därefter sin förstahemsida för onlinebingo 

på den svenska marknaden under 
varumärket Hembingo 
(www.hembingo.com).  

 
www.HappyBingo.com, som ingår i det 

internationella nätverket St Minver, 
började verka även under deras licens. 
HappyBingo lanserades på de danska  

och tyska marknaderna.  

2009 
Bolaget lanserar sin första 

casinosajt, www.carolascasino.com, 
och sajten kunde snabbt etablera 

sig tack vare en aktiv 
korsförsäljning mot befintliga 

kunder. Bolaget drev även sajten 
lyckocasino.com för att bredda 

utbudet av casinotjänster. 

2010 
St Minver (nu IGT) integrerade 

sin onlinebingoverksamhet 
Hembingo.com med den 
gibraltarbaserade sajten 

Happybingo.com 

2011 
PlayHippo genomför ett förvärv från Keynote 

Media Group vilket trefaldigade Bolagets 
omsättning utan ytterligare personalbehov. De 

tillförda verksamheterna bestod av två 
bingosajter, minbingo. com samt 

lyckobingo.com. Minbingo.com migrerades in i 
Happybingo.com medan 

domänenLyckobingo.com behölls och 
integrerades i den befintliga teknikplattformen. 

 
 Den danska verksamheten upphörde vid 

årsskiftet2011/2012 på grund av förändrad 
lagstiftning. 

2012 
PlayHippos aktie noteras vid 

AktieTorget.  
 

Kunddatabasen från den nedlagda 
danska verksamheten avyttras.  

 
Förhandlingar om förvärv av 

Caliberbingo.com inleds, men 
avslutas under början av 2013 sedan 
en nyemission av ett konvertibelt lån 

inte inbringar nödvändig likvid för 
fullföljande av köpet. 
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2013 
 Under sommaren tappar PlayHippos 
maltesiska dotterbolag flera av dess 

storspelare vilket resulterar i lägre 
omsättning och vinst.  

 
Spelandet ökade lite under September och 
Oktober för att sedan rasa igen. P.g.a. dåliga 

och kostsamma marknadsinsatser har 
PlayHippo och dess dotterbolag svårt att nå 
ut till nya kunder vilket gör att den negativa 

trenden håller i sig vid årets slut. 

2014 
Bolagets dotterbolag rapporterar ett skifte i spelandet  

då flera av dess kunder numera hellre spelar casinospel  
än bingospel som tidigare var det mest populära. Bolaget  

beslutar i april att lägga ner den satsning man i sitt dotterbolag hade 
gjort på ett Facebook-baserat casino. Spelandet börjar stabilisera sig 

under april/maj  
 

 I juni hade den neråtgående trenden vänt och Bolagets dotterbolag 
hade den högsta spelomsättningen sedan 2013. PlayHippos dotterbolag 
ser för första gången en ökad tillströmning av kunder sedan våren 2013.  

 
PlayHippo förlänger avtalet med sin f.d. bingoleverantör IGT  

som lovar Bolaget en ny plattform i slutet av september.  
Dock låg IGT delvis nere under slutet av året som 
 påverkade negativt på dotterbolagens intäkter. 

2015 
Dåvarande United Media förvärvar 

Playhippo.com och byter i 
samband med förvärvet namn till 

Playhippo AB i maj 
 

Bolaget implementerar ett nytt 
affiliatesystem för hela  

koncernen 
 

2016 
PlayHippo AB har tecknat ett avtal med 

plattformsleverantören Functional Games, i och 
med detta flyttar man den nuvarande 

bingoverksamheten med fokus på 
HappyBingo.com till den nya plattformen samt får 

tillgång till NetEnt’s casinoprodukter. 
 

Playhippo förvärvar Future Gaming Group som 
äger tre speloperatörer; paradisewin.com, 
mywin24.com samt vipstakes.com. Alla tre 

varumärken har spel från Netent och 
Microgaming samt livecasino. De tre operatörerna 

har totalt 122 000 registrerade spelare samt ett 
nätverk om cirka 400 affiliates. 

 
Bolaget förvärvar casinooperatören 

Grandwild.com 
 

2017 
Ny VD Björn Mannerqvist tillträder i 

februari 
 

Bolaget presenterar att lanserat 
deras första affiliatesajt; 

happycasinoslots.se 
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STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 
Nedan följer en beskrivning av PlayHippos styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. PlayHippos styrelse består av 
styrelseledamöterna Tobias Fagerlund (ordförande), Björn Mannerqvist (VD), Christian Bönnelyche och Stefan Vilhelmsson. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.  
 
 
 
 
 

 

TOBIAS FAGERLUND (ORDFÖRANDE) 

Tobias Fagerlund, född 1971, är styrelseordförande i PlayHippo 
sedan november 2014. Tobias Fagerlund har en Jur. kand från 
Stockholms Universitet och har över tio års erfarenhet av spel-
branschen. Bl.a som verkställande direktör för Entraction Ltd, 
iGame Malta Ltd, Nordenchef för Betclic/EverestGroup och som 
medgrundare av Relax Gaming. Tobias är idag VD för First North-
noterade SpiffX AB och styrelseledamot i Net Gaming Europe AB 
som är marknadsnoterat på Aktietorget. 
 
Aktieinnehav i PlayHippo: 1 500 000 aktier via bolag (Invika AB) 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:  

Bolag Tidsperiod 

Invika AB Pågående 
Bryngan Invest AB Pågående 
LearnLand AB Pågående 

 
 
 
 
 
 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

YouC Media AB Styrelsesuppleant Pågående 
Net Gaming Europe AB Styrelseledamot Pågående 
Global Gaming 555 AB Styrelseledamot Pågående 
SPIFFX AB Styrelseledamot/VD Pågående 
INVIKA AB Styrelseledamot Pågående 
Dream of Sweden AB Styrelseordförande Pågående 
SPIFFX FÖRVALTNING AB Styrelsesuppleant Pågående 
LearnLand AB Styrelseordförande Pågående 
Future Gaming Group Int. AB Styrelsesuppleant Pågående 
Hands Up Stockholm AB Styrelsesuppleant Pågående 
Relax Tech Sweden AB Styrelseledamot Pågående 
Bryngan Invest AB Styrelseledamot Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs 

Tobias Fagerlund har under de senaste fem åren inte varit 
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

BJÖRN MANNERQVIST (VD) 
Björn Mannerqvist, född 1979, är styrelseledamot sedan december 
2016 och VD i PlayHippo sedan februari 2017. Björn är specialist 
inom digital marknadsföring, sökmotoroptimering och webbanalys. 
Under mer än elva år har Björn bland annat varit ansvarig för 
trafikanskaffning från digitala kanaler på världens största 
affiliatebolag och drivit egna konsultbolag som haft några av 
Sveriges mest kända varumärken som kunder. Björn driver idag 
konsultbolaget Ayima Nordic som hjälper stora bolag och start-up 
bolag med digital strategiimplementering för att öka kundernas 
trafik och vinst från webb och mobila kanaler 
 
Aktieinnehav i PlayHippo: 10 909 092 aktier via bolag (Digital Spine 
AB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:  

Bolag Tidsperiod 

Digital Spine AB Pågående 
Ayima Nordic AB Avslutad 
Future Gaming Group Int. AB Avslutad 

 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

Tourn International AB Styrelseledamot Pågående 
Ayima Nordic AB Styrelseledamot Pågående 
Digital Spine AB Styrelseledamot Pågående 
Tourn Media AB Styrelsesuppleant Pågående 
Fastout Int. AB Styrelseledamot Pågående 
Future Gaming Group Int. AB Styrelseledamot Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs 

Björn Mannerqvist har under de senaste fem åren inte varit 
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
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CHRISTIAN BÖNNELYCHE 

Christian Bönnelyche, född 1959, är styrelseledamot i PlayHippo 
sedan november 2015 samt suttit som VD i PlayHippo mellan maj 
2014 och februari 2017. Christian har flerårig erfarenhet av 
spelbranschen samt 30 års erfarenhet av marknadsföring. Christian 
har tidigare arbetat som Sverigechef på Unitbet, Nordenchef på 
Expect (BetClic/Everest Group) samt som Sverigechef på 
ComeOn.com. Han har också stor erfarenhet från detaljhandel och 
media (reklamchef Statoil och marknadschef Expressen) samt som 
konsult inom media och reklam (mediabyrån Media Broker som 
vice VD och projektledare på reklambyrån SWE). 
 
Aktieinnehav i PlayHippo: 20 236 277 aktier genom bolag 
(Consumer Minds i Djursholm AB) 
 
 
 

 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:  

Bolag  Tidsperiod 

Consumer Minds I Djursholm AB  Pågående 

 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

Consumer Minds I Djursholm AB Styrelseledamot/VD Pågående 
Bra Balans I Sverige AB Styrelseledamot Pågående 
Delta Environmental Projects AB Styrelseledamot/VD Pågående 
Bönan Konsult Innehavare Pågående 
Barholm och Bönnelyche 
Bildminnet AB 

 
Styrelseledamot 

 
Avslutad 

 
Tvångslikvidation och konkurs 

Christian Bönnelyche har under de senaste fem åren inte varit 
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 

 
 

 

 

STEFAN VILHELMSSON 
Stefan Vilhelmsson, född 1961, är styrelseledamot i PlayHippo 
sedan december 2016. Stefan är verksam inom distribution och 
sitter i styrelsen för ett flertal noterade bolag. 
 
Aktieinnehav i PlayHippo: 0 aktier 
 
Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bolagsengagemang de senaste fem åren: 

Bolag Position Tidsperiod 

PromikBook AB Styrelseledamot Pågående 
Falvir AB Styrelseledamot Pågående 
Roxi Stenhus AB Styrelsesuppleant Pågående 
Trimera AB Styrelseordförande Pågående 
Entreprenadgruppen I 
Skåne AB 

 
Styrelsesuppleant 

 
Pågående 

e37 System AB Styrelseledamot Pågående 
GoldX International AB Styrelseledamot Pågående 
Grandira Consulting AB Styrelsesuppleant Pågående 
ECITY Venture AB Styrelseordförande Pågående 

 
Tvångslikvidation och konkurs 

Stefan Vilhelmsson har under de senaste fem åren inte varit 
inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning

Ledande befattningshavare  
BJÖRN MANNERQVIST – styrelseledamot och VD 
Björn Mannerqvist är Bolagets verkställande direktör sedan februari 2017. 
För mer information om Björn, se ovan. 
 

REVISOR 

Bolagets revisor är det auktoriserade revisionsbolaget Set Revisionsbyrå 
med Carl Gustaf Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Fredstrand 
är auktoriserad revisor och medlem av Far. Postadressen till revisorn är Set 
Revisionsbyrå, Box 1317, 111 83 Stockholm.  
 

ÖVRIG INFORMATION OM 

STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under 
de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av 
förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, 
likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; 
(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 
organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt 
reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud. 
 
Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom 
styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med 

PlayHippo eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att 
uppdraget avslutats. 
 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått 
avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att 
överlåta värdepapper i PlayHippo. 
 
Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande 
befattningshavare i PlayHippo. 
 
Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det 
telefonnummer som angivits för Bolaget. 
 
Ingen av PlayHippos styrelseledamöter eller ledande befattningshavare 
som innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra 
aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt 
förfoga över egna aktier. 
 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat 
någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i 
styrelsen i PlayHippo eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. 
Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, 
några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har 
avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger 
någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till 
uppdraget i PlayHippo. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE  
Vid årsstämman 2016-06-30 beslutades det att var och en av 
styrelseledamöterna skall erhålla två (2) prisbasbelopp per år. Det 
är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för 
envar styrelseledamot. Styrelsearvoden för verksamhetsåret 2016 
som beslutades på årsstämman i juni 2016 om två basbelopp per 
ledamot har ej utbetalats till den styrelse som valdes på 
årsstämman 2016. 
 

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-

INSTRUKTION  
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 
styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. 
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. 
Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. 
Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av 
Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter 
att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och 
ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är 
inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller 
inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. 
 
 

INFORMATIONSPOLICY  

PlayHippos externa redovisningsmaterial och investerarrelationer 
skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och 
snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall 
utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens 
kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets 
ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för 
mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen 
kräver.  
 

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA 

FÖR INSPEKTION  
Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska 
regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att 
informationen i handlingarna ger någon indikation om PlayHippos 
publicerade resultat i alla avseenden. PlayHippo lämnar även 
årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, 
www.playhippoab.se. Årsredovisningar och annan information kan 
också beställas från Bolagets huvudkontor.  PlayHippo lämnar 
även årsredovisningar och annan information som offentliggörs 
och kommer synas på AktieTorget.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
ALLMÄNT 

PlayHippos aktier är upprättade enligt svensk rätt och är 
denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och 
aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och 
har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga 
aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga 
inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av 
aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i 
enlighet med gällande lagstiftning.  
 
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som 
kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska 
situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej 
under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på 
Bolagets aktie. Det finns inga konvertibler i Bolaget. PlayHippos 
aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras 
elektroniskt av Euroclear Sweden. 
 
 

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING 
PlayHippos bolagsordning är antagen 2014-11-12. Enligt 
bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 kronor 
och högst 8 000 000 kronor fördelat på lägst 76 000 000 aktier och 
högst 304 000 000 aktier Samtliga aktier är emitterade och fullt 
betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2017-01-30 till 5 717 643,48 
kronor, fördelat på 190 588 116 aktier med ett kvotvärde om 0,031 
kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets 
utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor). 
 

REGELVERK  

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och 
rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på 
AktieTorget. Utöver AktieTorget noteringsavtal gäller bland annat 
följande regelverk i relevanta delar: 
 
• Aktiebolagslagen  
• Lagen om handel med finansiella instrument 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Tidpunkt Händelse Förändrat 

aktiekapital 
Förändring 
antal aktier 

Kvotvärde Totalt 
aktiekapital 

Totalt antal aktier 

2006 Nybildning 100 000,00 100 000 1,00 100 000,00 100 000 

2007 Nyemission 20 000,00 20 000 1,00 120 000,00 120 000 

2008 Split 100:1 0,00 11 880 000 0,01 120 000,00 12 000 000 

2008 Nyemission 12 000,00 1 200 000 0,01 132 000,00 13 200 000 

2009 Nyemission 7 357,72 735 772 0,01 139 357,72 13 935 772 

2009 Nyemission 30 000,00 3 000 000 0,01 169 357,72 16 935 772 

2010 Nyemission 21 499,99 2 149 999 0,01 190 857,71 19 085 771 

2010 Fondemission 400 000,00 0 0,030958 590 857,71 19 085 771 

2010 Nyemission 25 504,27 823 834 0,030958 616 361,98 19 909 605 

2011 Nyemission 47 081,61 1 520 822 0,030958 663 443,59 21 430 427 

2011 Nyemission 5 057,76 163 375 0,030958 668 501,35 21 593 802 

2011 Minskning -3 095,80 -100 000 0,030958 665 405,55 21 493 802 

2012 Nyemission 41 277,32 1 333 332 0,030958 706 682,87 22 827 134 

2012 Nyemission 2 786,22 90 000 0,030958 709 469,09 22 917 134 

2014 Kvittningsemission 142 791,14 4 612 415 0,030958 852 260,32 27 529 549 

2014 Nyemission 354 734,55 11 458 567 0,030958 1 064 203,40 38 988 116 

2015 Apportemission 2 786 221,79 90 000 000 0,030958 3 993 216,67 128 988 116 

2017 Kvittningsemission 1 857 480 60 000 000 0,030958 5 850 697,67 188 988 116 

2017 Kvittningsemission* 48 000,00 1 600 000 0,030958 5 900 227 190 588 116 
2017  Förevarande emission** 902 785,80 30 092 860 0,030958 6 620 429,28 220 680 976 

*Under registrering hos Bolagsverket 
**Förutsatt att förevarande emission blir fulltecknad

Ägarförteckning med största ägare* 
Aktieägare per 2016-12-31 Antal aktier Andel (%) 
BNYMSANV RE JYSKE BANK CLNT HDG NON 31 350 000 24,30 
MARCUS PETERSSON 23 962 760 18,58 
CONSUMER MINDS I DJURSHOLM AB** 20 236 277 15,69 
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 177 736 3,24 
SIMPLEXITY HOLDING AB 3 057 865 2,37 
ÖVRIGA*** 46 203 478 35,82 
Totalt 128 988 116 100,00 

 
*Se följande sida (sid. 24) för mer information om kända förändringar i ägarstrukturen efter angiven period 
**Consumer Minds i Djursholm AB, ägs av PlayHippos styrelseledamot Christian Bönnelyche, 
***Över 1 100 stycken aktieägare 
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KÄNDA förändringar efter  

2016-12-31 i ägarstrukturen 
I samband med förvärvet av Future Gaming Group Int. AB erhöll 
New Equity Venture Koncernen 43 636 364 aktier (motsvarande 
drygt 22 % av kapital och röster) och är vid upprättande av 
memorandumet en av PlayHippos största ägare. Innan teckning av 
de nya aktierna ägde NEVI koncernen inga aktier i 
PlayHippo. Aktierna registrerades först hos Bolagsverket i januari 
2017, därför NEVI inte framgår i ägarförteckningen per 2016-12-31. 
NEVI avser att teckna över 5 % i föreliggande emission. För mer 
information se sid. 7. 
 
Bolagets styrelseordförande, Tobias Fagerlund, köpte 1 500 000 
aktier genom Invika AB av West Aros Consulting Ltd (genom 
BNYMSANV RE JYSKE BANK CLNT HDG NON) vilket resulterade i 
att West Aros Consulting efter försäljning äger 29 850 000 aktier i 
PlayHippo AB per 2017-01-26. 

 

UTSPÄDNING 

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i 
PlayHippo med 30 092 860 aktier vilket motsvarar en ökning med 
cirka 15,8 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 13,64 
procentenheter för befintliga ägare, varvid med utspädning avses 
antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier 
efter att nyemissionen registrerats.  
 

TECKNINGSOPTIONER OCH 

INCITAMENTSPROGRAM 
Vid årsstämma den 26 juni 2014 beslutades om riktad emission av 
maximalt 500 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 0,30 
kronor per aktie. Dessa skall tilldelas ledande befattningshavare 
och konsulter. I fallet då samtliga optioner utnyttjas kommer 
aktiekapitalet att öka med 15 500 SEK. Rätten att teckna dessa 
aktier förfaller 26 juni 2017. 

 

UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE 

AV AKTIEN 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till 
utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på 
fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses 
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som 
tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt 
att deltaga i emission.  
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden 
kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget.  
 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 
sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare 
de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för 
närvarande.  
 

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN 
PlayHippo är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara 
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är 
anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), 
adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central 
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna 
erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med 
aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-
systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Uppgifterna som presenteras nedan avser koncernen Playhippo AB med org. nr. 556706-8720 för perioden 2016-01-01 – 2016-09-30. 
Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida. 
Årsredovisningarna för 2015, 2014, 2013 och 2012 införlivas genom hänvisning till såväl Bolagets som AktieTorgets hemsida. 
 
Finansiella kommentarer för perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 hänvisas till senast publicerad rapport:  
https://press.aktietorget.se/UnitedMediaSweden/81237/597061.pdf eller på Bolagets hemsida www.playhippoab.se. Delårsrapporten för 
perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 är inte granskad av Bolagets revisor. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. 
Tillämpade redovisningsprinciper följer BFNAR 2012:1 (K3) och överensstämmer med de som angavs i Årsredovisningen för räkenskapsåret 
2014.  
 
 
 
 

  

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
    

KSEK 
 
RÖRELSENS INTÄKTER 

2016-01-01- 
2016-09-30 

2015-01-01- 
2015-09-30 

2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

NETTOOMSÄTTNING 4 678 6 444 10 816 3 030 

ÖVRIGA EXTERNA INTÄKTER INKL KURSVINST 0 232 58 661 
 4 678 6 676 10 874 3 691 

RÖRELSENS KOSTNADER     

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
PERSONALKOSTNADER 

-6 576 
-473 

-6 269 
-404 

-12 245 
-448 

-2294 
-338 

AVSKRIVNINGAR/NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 
-111 

 
-2 898 

 
-1 230 

 
-2 189 

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER INKL KURSFÖRLUST -466 -499 -10 254 -423 
RÖRELSERESULTAT -2 948 -3 394 -13 303 -1 553 

 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

    

RÄNTEINTÄKTER 0 1 1 0 
RÄNTEKOSTNADER -5 -7 -5 -20 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
 

-2 953 -3 400 -13 307 -1 573 

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 
SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT 

 
0 

 
-36 

 
448 

 
-232 

     

PERIODENS RESULTAT -2 953 -3 436 -12 859 -1 805 

https://press.aktietorget.se/UnitedMediaSweden/81237/597061.pdf
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
KSEK 

2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

    

TECKNAT EJ INBETALT AKTIEKAPITAL 0 0 0 27 004 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 772 1 772 1 772 3 588 
     
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

INVENTARIER, VERKTYG & INSTALLATIONER 0 0 0 0 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 772 1 772 1 772 30 592 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 68 223 114 10 

ÖVRIGA FORDRINGAR 311 297 565 525 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 12 1 536 583 1 506 

KASSA OCH BANK 292 9 30 579 

     

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 683 2 065 1 292 2 620 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 2 455 3 837 3 064 33 208 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

BUNDET EGET KAPITAL     

AKTIEKAPITAL 3 993 3 993 3 993 1 207 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 8 230 3 042 8 230 31 596 
RESERVER -87 -5 -77 0 

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL 12 136 7 030 12 146 32 803 

     

BALANSERAT RESULTAT INKL. PERIODENS RESULTAT -15 812 -4 805 -12 859 -1 805 

SUMMA EGET KAPITAL -3 676 2 225 -713 30 998 

 
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

 
 

2 231 

 
 

8 

 
 

1 231 

 
 

0 
     

KORTFRISTIGA SKULDER     

SKULDER TILL KREDITINSTITUT 0 0 0 - 

LEVERANTÖRSSKULDER 2 432 1 197 1 836 1 619 
AKTUELLA SKATTESKULDER 230 255 220 406 
ÖVRIGA SKULDER 117 60 59 46 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 1 121 92 431 139 
 3 900 1 604 2 546 2 210 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 455 3 837 3 064 33 208 

 
  



 

27 

 

  

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  
    

SEK 
 
RÖRELSENS INTÄKTER 

2016-01-01- 
2016-09-30 

2015-01-01- 
2015-09-30 

2015-01-01- 
2015-12-31 

2014-01-01- 
2014-12-31 

NETTOOMSÄTTNING 0 0 0 0 

ÖVRIGA EXTERNA INTÄKTER INKL KURSVINST 0 232 232 241 
 0 232 232 241 

RÖRELSENS KOSTNADER     

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
PERSONALKOSTNADER 

-1 140 
-473 

-1 036 
-404 

-1 495 
-569 

-1 005 
-338 

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER INKL KURSFÖRLUST -114 -262 -1 301 -420 
     

RÖRELSERESULTAT -1 727 -1 470 -3 133 -1 522 

 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

    

RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 0 -17 000 -17 000 0 
RÄNTEINTÄKTER 0 1 1 0 
RÄNTEKOSTNADER 0 -1 -1 20 
SUMMA FINANSIELLA POSTER 
 

0 -17 000 -17 000 -1 542 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 727 -18 470 -20 133 -1 542 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
KSEK 

2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

    

TECKNAT EJ INBETALT AKTIEKAPITAL 0 0 0 27 000 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 0 0 
     
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 11 771 11 771 11 771 1 771 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 771 11 771 11 771 28 771 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

KUNDFORDRINGAR 0 223 0 0 

AKTUELL SKATTEFORDRAN 12  10 10 

ÖVRIGA FORDRINGAR 109 109 109 1 398 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 1 1 239 1 1 239 

KASSA OCH BANK 26 8 14 534 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 148 1 579 134 3 181 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 11 919 13 350 11 905 31 952 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

BUNDET EGET KAPITAL     

AKTIEKAPITAL 3 993 3 993 3 993 1 207 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 0 0 0 2 786 
RESERVER 0 0 0 0 

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL 3 993 3 993 3 993 3 993 

     

FRITT EGET KAPITAL     

ÖVERKURSFOND 47 567 47 557 47 567 47 567 

BALANSERAT RESULTAT INKL. PERIODENS RESULTAT  
-20 193 

 
-18 651 

 
-18 651 

 
-18 651 

VINST ELLER FÖRLUST FÖREGÅENDE ÅR -20 133 -1 542 -1 542 - 

PERIODENS RESULTAT -1 727 18 470 -20 133 -1 542 

SUMMA FRITT EGET KAPITAL 5 514 8 894 7 241 27 374 

SUMMA EGET KAPITAL 9 507 12 887 11 234 31 367 
 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 
ÖVRIGA SKULDER 

 
2 000 

 
8 

 
0 

 
0 

     

KORTFRISTIGA SKULDER     

LEVERANTÖRSSKULDER 304 330 436 458 

SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG 0 0 102 0 

AKTUELLA SKATTESKULDER -16 -18 0 0 
ÖVRIGA SKULDER 71 60 49 46 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 53 83 84 81 
 412 455 671 585 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 11 919 13 350 11 905 31 952 
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KASSAFLÖDESANALYS 

KSEK 

KONCERNEN 
2016-01-01- 
2016-09-30 

KONCERNEN 
2015-01-01- 
2015-09-30 

KONCERNEN 
2015-01-01- 

2015-12-31 

KONCERNEN 
2014-01-01- 

2014-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -2 842 -3 400 -13 307 -1 573 
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET 

0 2 898 10 817 2 092 

VALUTAJUSTERINGAR KONCERNEN 0 0 0 0 

BETALD SKATT 0 0 0 0 

AKTUELL SKATT     

     

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

-2 842 -502 -2 490 520 

     

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL     
     FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR -115 -805 -1 262 -1 437 

     FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA SKULDER 1 244 605 2 546 660 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 129 -200 1 284 -257 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

0 0 0 -187 

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 0 0 

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 0 0 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 -187 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

EJ REGISTRERAT AKTIEKAPITAL     

NYEMISSION  0 0 1 146 

UPPTAGNA LÅN 2 000 1 231 1 231 -450 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 2 000 1 231 1 231 696 

     

PERIODENS KASSAFLÖDE 287 529 25 252 

KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL 5 4 5 7 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 292 533 30 579 
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KASSAFLÖDESANALYS 

KSEK 

MODERBOLAGET 
2016-01-01- 
2016-09-30 

MODERBOLAGET 
2015-01-01- 
2015-09-30 

MODERBOLAGET 
2015-01-01- 

2015-12-31 

MODERBOLAGET 
2014-01-01- 

2014-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 727 -18 470 -20 133 -1 542 
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET 

0 1 532 18 239 0 

     

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

-1 727 -16 938 -1 894 -1 542 

     

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL 

    

     FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR 16 0 1403 633 

     FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA SKULDER -276 0 -30 -746 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 987 -16 938 -521 -163 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

0 0 0 0 

INVESTERINGAR I MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

0 0 0 0 

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 0 0 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 0 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

NYEMISSION 0 0 0 1 146 

UPPTAGNA LÅN 2 000 0 0 -450 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 2 000 0 0 696 

     

PERIODENS KASSAFLÖDE 13 -16 938 -521 533 

KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL 13 534 534 1 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 26 -16 404 13 534 
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Kommentarer på finansiell 
utveckling 
Räkenskaper som redovisas i föregående avsnitt, ”Finansiell översikt”, avser perioden 2016-01-01 – 2016-09-30. Bolaget kommer under 
teckningsperioden för föreliggande emission att presentera bokslutskommunikén för 2016. 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper följer 
BFNAR 2012:1 (K3) och överensstämmer med de som angavs i 
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.  
 

Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen 
Bolagets intäkter uppgick under perioden till 4 678 KSEK (f å 6 444 
KSEK) med ett resultat om – 2 953 KSEK (f å -3 394 KSEK). 
Resultatet för Q1 2016 blev -2 830 KSEK (f å -310 KSEK) och för Q2 
-267 KSEK (f å 309 KSEK) och för Q3 144 KSEK (f å -3 393 KSEK).   
 

LIKVIDITET OCH finansiering 
Den 30 september 2016 uppgick PlayHippos 
banktillgodohavanden till 292 KSEK (f å 9 KSEK). Bolaget saknar 
2016-09-30 checkräkningskredit och har per 30 september 2016 
räntebärande skulder om 2 000 KSEK (f å 0 KSEK). 
 

Avskrivningar 
Periodens resultat har belastats med 111 KSEK (f å 2 898 KSEK) i 
avskrivningar varav materiella 0 KSEK (f å 0 KSEK) avskrivningar på 
inventarier, verktyg och installationer. 
 

Eget kapital & aktiekapital  
Per den 30 september 2016 uppgick PlayHippo-koncernens egna 
kapital till– 3 676 KSEK (f å 2 225 KSEK) varav 3 993 KSEK (f å 3 993 
KSEK) utgjordes av aktiekapital, 12 136 KSEK (f å 7 030 KSEK) 
utgjordes av bundet kapital och– 15 812 KSEK (f å– 4 805 KSEK) av 
fritt eget kapital. Det egna kapitalet har påverkats av 
nedskrivningen av immateriella tillgångar som gjordes i 
årsredovisningen 2015-12-31. Aktiekapitalet per 2016-09-30 är 
fördelat på 128 988 116 aktier med ett kvotvärde om SEK 0.03. 
Moderbolagets soliditet uppgick den 30 September 2016 till 80 
procent (f å 93 procent). 
 
Per den 31 december 2015 hade dåvarande United Media Sweden 
AB (publ) skattemässiga underskott om 17 072 620 SEK. Ett värde 
på dessa förutsätter skattepliktiga intäkter i Playhippo AB (publ) 
varför dessa inte bokförts som en tillgång. I dag bedöms intäkterna 
i Playhippo AB (publ) huvudsakligen av komma från skattefria 
utdelningar från koncernens maltesiska dotterbolag 
 

 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 
PlayHippo ingick den 21 november 2016 avtal med ägarna till 
Future Gaming Group Int. AB om att förvärva 100 % av aktierna i 
Future Gaming Group. Huvudägare i Future Gaming Group är New 
Equity Venture koncernen med ett ägande om 72 %. Future Gaming 
Group äger tre speloperatörer, paradisewin.com, mywin24.com 
och vipstakes.com. Alla tre varumärken har spel från Netent och 
Microgaming samt livecasino. De tre operatörerna har totalt 122 
000 registrerade spelare samt ett nätverk om cirka 400 affiliates. 
Nettospelöverskottet de senaste 12 månaderna uppgår till 350 000 
Euro. Varumärkena genererar ett positivt cash flow.  
 
Future Gaming Group har per 2016-11-15 tillgångar på cirka 4 200 
000 SEK varav likvida medel är drygt 2 000 000 SEK. 
Köpeskillingen är 25 000 000 SEK och betalas genom en del 
nyemitterade aktier i PlayHippo AB; 60 000 000 aktier á 0,25 SEK 
(kurs 2016-11-23 0,21 SEK) = 15 000 000 SEK och en del genom 
revers om 10 000 000 SEK, räntesats 0,00 % fram till och med 30 
juni 2017 och därefter med en årlig ränta om 5,00 % tills skulden är 
återbetald. Future Gaming Group har per 2016-11-15 tillgångar på 
cirka 4 200 000 SEK varav likvida medel är drygt 2 000 000 
SEK. Skulderna i Future Gaming Group var drygt 2,5 MSEK till New 
Equity Venture och av dessa är 1 MSEK räntefria t.o.m. 2017-12-31 
och 1,5 MSEK löper med 8 % ränta. Den 13 december 2016 
genomförde PlayHippo AB förvärvet av Future Gaming Group efter 
att ett formellt beslut togs på den extra bolagsstämman 12 
december 2016.  
 
PlayHippo slutförhandlade om att förvärva rättigheterna till 
operatören www.grandwild.com och ingår avtal 2016-12-29 om att 
förvärva rättigheterna. Förvärvspris var beräknat till 48 000 euro 
och kommer att betalas fullt ut genom nyemitterade aktier (1 600 
000 aktier á 0,30 SEK) och affären är villkorad av att sedvanlig due 
diligence utfaller till belåtenhet. 

Bolaget tillsatte en ny styrelse i december 2016 i samband med att 
New Equity Venture koncernen blev storägare i Bolaget. En ny VD, 
Björn Mannerqvist, tillträdde i februari 2017 och dåvarande VD, 
Christian Bönnelyche, sitter fortfarande kvar som styrelseledamot 
i styrelsen.  

Vidare har den nya styrelsen gjort en prövning av moderbolagets 
balansräkning och ser ett eventuellt behov av nedskrivning på upp 
till 10,5 MSEK, det kan komma att påverka moderbolagets resultat 
negativt, men utan påverkan på kassaflöde. Nedskrivningen avser 
främst aktier i dotterbolagen PH Entertainment och Gaming United. 
Prövningen kan även innebära nedskrivning på koncernnivå på 
max 1,7 miljoner SEK.

  

http://www.grandwild.com/
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION 
ALLMÄNT  
Playhippo AB (publ), med organisationsnummer 556706-8720, 
registrerades vid Bolagsverket den 3 juli 2006. Bolagets 
associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 
långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av 
aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. 
Styrelsens säte är registrerat i Stockholms kommun, Stockholms 
län. Huvudkontorets adress är Box 7066, 103 86 Stockholm 
 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER  
PlayHippo har vid memorandumets upprättande mottagit en 
stämningsansökan om 166 344 kronor jämte ränta från en tidigare 
anlitad bokföringsbyrå. Kravet härrör från 2012 och från tiden innan 
befintlig styrelse var tillsatt. Per dagen för memorandumet har 
stämningen blivit ingiven tingsrätten och Bolaget inväntar 
förhandling och utfall av ärendet. 
 
Utöver detta är Bolaget vid memorandumets upprättande inte, 
eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få 
betydande effekter på PlayHippos finansiella ställning eller 
lönsamhet. 
 

INTRESSEKONFLIKTER  
Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner 
till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget. 
 

FASTIGHETER  

Bolaget äger ingen fast egendom.  
 

KUNDAVTAL 
Playhippos affärsmodell kännetecknas av ett antal avtal med olika 
speloperatörer. Ett förlorat avtal med någon av operatörerna kan 
ha viss kännbar påverkan på PlayHippos resultat. I takt med att 
Bolaget växer och fler avtal tecknas minskar beroendet av enskilda 
kunder. 
 

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  
PlayHippo har upptagit ett lån om totalt 2 MSEK från Bolagets 
styrelseledamot och dåvarande VD Christian Bönnelyche och 
dåvarande styrelseledamoten Henrik Granlund. Lånet är 
amorteringsfritt det första året och löper därefter på med 4 % i 
ränta. 
 
New Equity Venture-koncernen har en fordran om 9 849 880 SEK, 
enligt villkoren räntesats 0,00 % fram till och med 30 juni 2017 och 
därefter med en årlig ränta om 5,00 % tills skulden är 
återbetald. Skulden uppstod i samband med förvärvet av Future 
Gaming Group Int. AB. 
 
Digital Spine AB, som ägs av Björn Mannerqvist, tillika Bolagets VD, 
har en fordran om cirka 1,8 MSEK, enligt villkoren räntesats 0,00 % 
fram till och med 30 juni 2017 och därefter med en årlig ränta om 
5,00 % tills skulden är återbetald. Skulden uppstod i samband med 
förvärvet av Future Gaming Group Int. AB. 

AKTIEÄGARAVTAL  
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i PlayHippo i syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 
 
 

FÖRSÄKRINGAR  
Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att 
försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expandering 
kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell 
större organisation. 
 
 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Bolagets registrerade varumärken innehas av dess maltesiska 
dotterbolag Gaming United Ltd och PH Entertainment Ltd.  
 

Projektledare 
Bolaget har anlitat Capval Corp AB som projektledare i 
föreliggande memorandum. En företrädare för Capval Corp, Karin 
Södervall, har ingått ett garantiavtal om att teckna aktier för 
250 000 SEK i föreliggande emission.  

 

TENDENSER  
Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna 
påverka Bolagets ställning eller verksamhet. 
 

RÖRELSEKAPITAL 
I och med genomförandet av företrädesemissionen bedömer 
Styrelsen att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt 
med rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden. 
Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov utöver 
företrädesemissionen under de kommande tolv månaderna, då 
inga ytterligare förvärv eller investeringar av betydelse utöver vad 
som nämns i Bakgrund och motiv är planerade. Bolagets styrelse 
gör bedömningen att Bolaget befintliga verksamhet och krediter 
bidrar med ett kassaflöde som säkrar driften för de tolv kommande 
månaderna men stärks ytterligare genom förestående nyemission. 
 

BEMYNDIGANDEN  

Stämman beslutade att ge bolagets styrelse bemyndigande att 
intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, 
kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda 
teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas 
företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som 
framgår av bolagsordningen upp till maximalt 20 % av antalet 
befintliga aktier. 
 

UPPKÖPSERBJUDANDE  
Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende 
Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller 
föregående år. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
INLEDNING 
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, 
som är eller blir aktieägare i PlayHippo är baserad på aktuell 
lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den 
skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror 
delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, 
som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa 
kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. 
Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas 
som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag. 
 
UTDELNING 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer 
och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 
 
För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör 
skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för 
närvarande 22 procent. 
 
För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger 
skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under förutsättning att 
andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att 
innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på 
noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från 
det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 
 
FÖRSÄLJNING AV AKTIEN  
GENOMSNITTSMETODEN  
Vid avyttring av aktier i PlayHippo skall genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 
Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras 
av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska 
anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar 
(såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ 
till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier 
den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 
försäljningspriset efter avdrag. 
 
PRIVATPERSONER  
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon 
för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut 
avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot 
andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i 
inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent 
för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 
procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår. 
 
JURIDISKA PERSONER 
Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 
22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. 
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får 
endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som 
uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att 
Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas 

mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan 
begränsning framåt i tiden. 
 
För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för 
närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt 
som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade 
hos innehavaren. 
 
FÅMANSAKTIEBOLAG 
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock 
endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av 
memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa 
särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 
 
ARVS- OCH GÅVOSKATT 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, 
varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 
 
INVESTERINGSSPARKONTO 
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto 
utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger 
inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av 
aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen 
källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras 
på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust 
på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje 
år. 
 
KUPONGSKATT 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från 
Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom 
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som 
innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen 
vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska 
Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt 
Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier 
är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget. 
 
INVESTERARAVDRAG 
Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. 
Det innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag 
av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en 
nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för 
andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 
kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 
Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och 
samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av 
mindre storlek om:  
 
• Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret 
har arbetat i företaget är lägre än 50 och  
• Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller 
balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr. 
 
Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över 
möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för 
att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom 
ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, 
varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer 
information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under 
Skatter.
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BOLAGSORDNING 
Organisationsnummer: 556706-8720 

 
§ 1 FIRMA 

Bolagets firma är Playhippo AB (publ) 
 

§ 2 STYRELSENS SÄTE 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län 

 
§ 3 VERKSAMHET 

Bolaget skall bedriva verksamhet genom att bedriva försäljning av telecomtjänster, konsulting inom telecomindustrin, broadcasting, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 

 
§ 4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 

§ 5 ANTAL AKTIER 
Antalet aktier ska vara lägst 76 000 000 aktier och högst 304 000 000 aktier. 

 
§ 6 AKTIESLAG 

Aktierna skall kunna utges i en serie. En aktie medför en (1) röst. 

 
§ 7 STYRELSE OCH REVISORER 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 
En till två revisorer, med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall väljas till revisor på årsstämma. Uppdraget som 

revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.  
 

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 

sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före 
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 

bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.  

 
§ 9 RÖSTRÄTT OCH ANMÄLAN OM SAMT RÄTT TILL DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före stämman samt via fax, brev 
eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte anfalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 
§ 10 FULLMAKTSINSAMLING 

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket Aktiebolagslagen 
(2005:551). 

 
§ 11 ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

 
§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 
 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

 
_______________ 

Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2014-11-12 
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