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•

Intäkterna för det andra kvartalet 2006 uppgick till 2 223 tkr och för första halvåret till
5 645 tkr.   Rörelseresultatet för det andra
kvartalet uppgick till –2 224 tkr och för första
halvåret till –2 873 tkr.

•

Nettoresultatet per aktie uppgick till –2,14
kronor för perioden.

•

Redbet Holding AB (publ) togs upp till handel på First North den 14 juli och en riktad
emission till institutionella placerare och
allmänheten i Sverige genomfördes. Bolaget
tillfördes under juli 12 mkr före emissionskostnader.

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN
Under det första halvåret hade licensieringsverksamheten en mycket positiv utveckling. Bolaget slöt två
avtal om licensiering av plattformen för oddsbörsspel
och räknar med att inom en snar framtid kunna offentliggöra fler ingångna avtal. På sikt kommer licensieringsverksamheten att bli den mest betydande för Redbet.
För spelverksamheten var Q2 i sin helhet inte tillfredställande. För perioden januari till juni ökade antalet kunder
med 3467 kunder varav 2011 tillkom under Q2. Totalt
hade Redbet 9158 registrerade kunder per den 30 juni
2006. Sedan dess har ytterligare cirka 1100 kunder
tillkommit.
Under perioden har systemet (spelplattformen) kontinuerligt utvecklats och förbättrats vilket har bidragit
till att ledtiden för implementering av en partner har
förkortats. En hel del arbete har också lagts ned på att
förbättra och utveckla gränssnittet gentemot kund för
att uppnå ökad användarvänlighet.
Under fotbolls-VM presenterade också Redbet en ny
talstyrd bettingtjänst.
Under januari fullbordade Redbet Holding AB en apportemission och förvärvade därigenom det i Storbritannien registrerade och verksamma bolaget Redbet Ltd.
Redbet Holding AB har tidigare förvärvat det svenska
bolaget Redbet Technology AB från Redbet Ltd. I mars
fullbordade Redbet Holding AB en riktad nyemission.
Redbet Holding AB (publ) togs upp till handel på First
North den 14 juli och en riktad emission till institutionella
placerare och allmänheten i Sverige genomfördes.

senareläggning av implementeringen av vår partner 24h.
24h är nu igång fullt ut.
Intäkterna under första halvåret härrör så gott som uteslutande från spelverksamheten.
Rörelsekostnaderna under det andra kvartalet uppgick
till 4 447 tkr. För första halvåret 2006 uppgick rörelsekostnaderna till 8 518 tkr. Då koncernen bildades under
första kvartalet 2006 finns det inga historiska jämförelsesiffror. Redbet Ltd, som bedriver spelverksamhet,
omsatte dock cirka 1,8 mkr under helåret 2005 med ett
justerat nettoresultat på omkring –4,6 mkr.
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgår till 5 775 tkr vilket ger en
soliditet på 56,9%. Likvida medel utgör 5 029 tkr. I
dessa siffror har inte emissionslikviden på 12 mkr före
emissionskostnader tillförts.
REDBET I FRAMTIDEN
Under de kommande perioderna kommer bolaget framförallt att fortsätta knyta upp nya intressanta partners
för licensverksamheten och räknar med att årsmålet
för antal ingångna avtal kommer att överträffas. När
det gäller spelverksamheten inom redbet.com kommer
satsning på riktade aktiviteter gentemot nya och befintliga spelare att genomföras i syfte att öka spelandet på
redbet.com. Redbet kommer också att vidareutveckla
den under fotbolls VM presenterade talstyrda vadslagningstjänsten samt andra mobila tjänster under 2006.
NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Delårsrapport för nio månader offentliggörs den
24 november 2006.

Stockholm den 31 augusti 2006
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör tel. 0701 84 84 86, eller 08-5000 6960
Olof Nord, CFO tel. 08-5000 6965
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

EKONOMISK UTVECKLING
Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 2 223 tkr,
för halvårsperioden till 5 645 tkr och nettoresultatet
för halvårsperioden uppgick till – 2 880 tkr. I resultatet
återfinns kostnader för marknadsföring och utveckling
med 2,7 mkr. Intäkter har förskjutits framåt i tiden pga
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Nyckeltal Koncernen
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Kapitalomsättningshastighet
Resultat per aktie, kr

januari - juni
neg
neg
0.77
-2.14

Soliditet, %
Antal anställda vid periodens slut
Antal aktier vid periodens slut
Eget kapital per aktie, kr
Utdelning per aktie, kr

Q2
neg
neg
0.18
-1.66

2005
neg
neg
0.89
-77.2

Q2
56.9%
8
1,348,106
4.28
-

2005
29.8%
5
100,000
13.18
-

Koncernens resultaträkning
januari - juni
5,478,863
92,181
74,387
5,645,431

Q2
2,091,945
92,181
38,620
2,222,746

2005
1,881,414
0
91,412
1,972,826

Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

-1,386,781
-6,938,172
-193,525
-2,873,047

-905,564
-3,430,824
-111,121
-2,224,763

-685,383
-8,735,995
-320,166
-7,768,718

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-6,813
-2,879,860

-6,397
-2,231,160

51,840
-7,716,878

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tiullgångar
Summa anläggningstillgångar

Q2
1,299,390
1,050,822
14,012
2,364,224

31/12-2005
584,402
371,646
0
956,048

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

114,275
1,587,475
1,054,930
5,028,999
7,785,679

114,275
1,380,144
283,244
1,688,423
3,466,086

SUMMA TILLGÅNGAR

10,149,903

4,422,134

Eget kapital
Resultat (förlust)
Summa Eget Kapital

-8,654,992
2,879,860
-5,775,132

-9,035,177
7,716,878
-1,318,299

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Skulder

-1,194,152
-2,697,814
-482,805
-4,374,771

-611,679
-1,690,089
-802,067
-3,103,835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-10,149,903

-4,422,134

Spelintäkter
Licensintäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter

Koncernens balansräkning
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Koncernens kassaflöde
(inklusive klientmedel)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för:
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

jan - juni

Q2

-2,873,047

-2,224,763

193,525
22,714
-979,017
1,270,935
-2,364,889

111,121
22,714
-1,117,466
114,120
-3,094,274

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Betald ränta
Förvärv av Materiella anläggningstillgångar
aktivering av FoU
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6,813
-782,870
-841,545
-1,631,228

-6,397
-703,564
-841,545
-1,551,506

Kassaflöde från den finansiella verksamheten
emissionslikvid
emissionskostnader + utgifter för IPO
Kassaflöde från den finansiella verksamheten

9,960,000
-2,623,307
7,336,693

-1,727,597
-1,727,597

Periodens kassaflöde

3,340,576

-6,373,377

Likvida medel vid periodens början

1,688,423

11,402,376

Likvida medel vid periodens slut, 30/6

5,028,999

5,028,999

Förändring i Eget kapital

januari - juni 2006

Belopp vid årets ingång:
varav aktiekapital:

1,318,299
100,000

Nyemission:
ökning av aktiekapital
förändring överkursfond
Summa

1,248,106
6,088,587
7,336,693

Årets resultat

-2,879,860

Utgående balans

5,775,132

Redbet Holding AB (publ)
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se
Redbet erbjuder en egenutvecklad plattform för oddsbörsspel till företag
som bedriver spelverksamhet över internet. På www.redbet.com erbjuds
också speltjänster inom odds, poker och kasino. För mer information om Redbet Holding och bilder
besök www.redbetholding.se
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