Redbet Holding AB, delårsrapport januari – mars 2007
•

Nettoomsättningen uppgick till 9 743 tkr
(3 423 tkr) en ökning med 284%

•

Nettoresultat 268 tkr (-649 tkr)

•

Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,17
kr

•

Ny huvudägare med spelbolagserfarenhet
har inträtt i bolaget.

•

Fokus under perioden har varit på vidare
expansion österut och en etablering på
den centraleuropeiska marknaden. Redbet
har under första kvartalet varit i
förhandling om två förvärv vilka båda har
slutförts framgångsrikt efter periodens
utgång. Förvärvet av Pullman Gaming NV
slutfördes 17 april och förvärvet av SIA
Tele Toto slutfördes 2 maj.

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Q1 2007

Q1 2006

9,743

3,423

- 9,470

- 4,071

273

-648

Det första kvartalet har präglats av arbete med
bolagsförvärv för att möjliggöra en snabb expansion
österut och i Centraleuropa. Bolaget har samtidigt
under perioden etablerat en omsättningsnivå
uppgående till en årstakt motsvarande ca 40 mkr, i
huvudsak genererad på den Skandinaviska
marknaden.

Trots en fortsatt tillväxt under inledningen av andra
kvartalet noterar bolaget en viss mognadsgrad på den
skandinaviska marknaden varför en etablering på nya
växande marknader med möjligheter för ytterligare

tillväxt har prioriterats. Bolaget har fokuserat på att
etablera en struktur för snabb och lönsam expansion.
Bolaget har under perioden förberett lansering av en ny
och lönsam produkt och det var med stor tillförsikt som
bolaget den 26 april lanserade Mingelbingo, bingo på
nätet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1
Ny huvudägare
Niklas Braathen inträdde den 19 januari 2007 som ny
huvudägare i Redbet Holding AB. Braathen har ett
mångårigt förflutet inom spelbranschen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG
Legatopoker (och Holdem Consulting AB)
Redbet förvärvade en option att köpa verksamheten i
ett bolag verksamt på pokermarknaden, Holdem
Consulting AB, den 24 november 2006. Det aktuella
bolaget bedriver så kallad affiliate/rakebackverksamhet. Bolaget administrerar åt ett antal
operatörer genom ombudsavtal att återföra en del av
det genererade spelöverskottet tillbaka till
slutkunderna.
Parallellt med löptiden för optionen arbetade Redbet för
att nå ett nytt avtal med en konstellation bestående av
dels det aktuella bolaget, dels ytterligare två bolag med
liknande verksamhet och omfattning. Då denna affär
var mer ekonomiskt attraktiv valde Redbet att förlänga
optionen så länge förhandlingarna pågick. Det nya
avtalet kunde offentliggöras 13 april och innebär att
Redbet kommer leverera speltjänster åt den
gemensamma struktur som står bakom holdem.se,
rakeback.se samt rakemenot.com. Denna struktur
kommer att lansera spel på nätet under varumärket
Legatopoker. Det nya avtalet innebar också att Redbet
avbröt den ursprungliga affären, om att förvärva
Holdem Consulting AB, som kommunicerades den 16
februari.
Samarbetet med Legatopoker beräknas börja generera
intäkter under andra kvartalet.

Förvärv av Pullman Gaming
Redbet förvärvade under april Pullman Gaming NV av
Pullman Associates Ltd. Pullman Gaming driver idag
ett av de äldsta varumärkena inom Internetspel – Gold
Club Casino. Bolaget driver även Gold Club Games
samt TotalPoker. Gold Club Casino är ett internationellt
välrenommerat varumärke inom Online Casino och
etablerades redan 1997 av Boss Media, som ett av de
första Online Casinon i världen. Gold Club, vars kunder
huvudsakligen återfinns i Tyskland, Mellan- och SydEuropa samt delar av Asien, innehar en spelplattform
och en kunddatabas på drygt 60 000 spelare.
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TotalPoker var den första pokern från Boss Media och
lanserades i september 2002.
Genom förvärvet har Redbet etablerat sig på en
intressant marknad och med den stora kundbasen och
ny marknadsstrategi räknar Redbet med ökad intjäning.

Motsvarande belopp, 4 680 tkr, återfinns också i posten
övriga skulder.

MingelBingo- bingo online
Den 26 april lanserades bingo under varumärket
Mingelbingo. Bingomarknaden ses som ytterst
intressant och Redbet räknar med betydande
framgångar för denna produkt. Bingon utgör ett bra
komplement till befintliga spelprodukter, då målgruppen
skiljer sig från den nuvarande.
Redbet kommer att genomföra betydande
marknadsföringsinsatser för att snabbt inta en position
som en av de ledande aktörerna inom bingo på nätet.

Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 51,2%
(69,6%).

Förvärv av SIA Teletoto
Den 2 maj förvärvades Teletoto Ltd. Detta förvärv ger
Redbet en stark närvaro på den snabbväxande baltiska
marknaden. Teletoto är ett viktigt steg i Redbets
expansion och kommer även att fungera som
språngbräda för vidare expansion till närliggande
marknader.
Teletotos plattform kommer att nyttjas för att etablera
övriga spelprodukter på den baltiska marknaden.
Förvärvet av Teletoto innebär också att vissa operativa
funktioner inom dotterbolaget Redbet Ltd kommer att
omlokaliseras till Lettland med en lägre kostnadsnivå.
Teletoto är verksamt i Lettland under de välkända
varumärkena Optibet och Latbet och innehar sedan
1999 den enda bookmakinglicensen (National Gaming
License) i Lettland. Verksamheten bedrivs för
närvarande via tjugo betting shops i ett flertal städer
men bolaget kommer inom kort att lansera Internetspel
under existerande tillstånd.
Efter tillträdet är Redbet stärkt i sin uppfattning att
bolaget har en stor potential att växa och att Teletoto
kommer att generera ökad intjäning. Etableringen på
Internet kommer att bidra till detta.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 8 538 tkr
(9 736 tkr) motsvarande 5,57 kr per aktie (7,22 kr).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
– 1 107 tkr (1 969 tkr).
Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till
elva personer (sex personer).

FRAMTIDSUTSIKTER
Redbet har genom de senaste förvärven etablerat sig
på högintressanta tillväxtmarknader och genom
lanseringen av Mingelbingo också skaffat sig ett
heltäckande produktutbud. Redbet bedömer att
marknaden för bingo i Skandinavien är under fortsatt
tillväxt. Genom förvärven av Teletoto och Pullman
Gaming har bolaget skaffat sig en bra position för
vidare expansion.
Bolaget har nu följande varumärken inom koncernen:
•
Redbet
•
GoldClubCasino
•
GoldClub Games
•
TotalPoker
•
Mingelbingo
•
Optibet
Redbet avser lägga stora resurser för att öka
aktiviteten på respektive varumärke och på de olika
marknaderna. Detta sammantaget gör att bolaget har
en övertygelse om ökad tillväxt framöver.

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
SYSTEMUTVECKLING
Under perioden har utvecklingsarbetet intensifierats
och bolaget har genomfört satsningar för att möjliggöra
integrering av system inom koncernens olika bolag.
Detta arbete kommer att fortsätta vara en viktig del av
Redbets verksamhet och IT-avdelningen har tillförts
ytterligare resurser.

FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport för sex månader offentliggörs den 28
augusti 2007.
Delårsrapport för nio månader offentliggörs den 13
november 2007.
Stockholm den 22 maj 2007.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)

Nettoomsättning
Periodens intäkter uppgick till 9 743 tkr (3 423 tkr) vilket
är en ökning med 284% jämfört med samma period
föregående år. Årstakten är nu uppe i ca 40 mkr.
Resultat
Nettoresultatet för perioden uppgick till 268 tkr (-649
tkr). Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,17 kr.
Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 117
tkr (11 402 tkr) varav 4 680 tkr utgjordes av kundmedel.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör tel. 0701 84 84
86, eller 08-5000 6960
Olof Nord, CFO tel. 070 770 19 33 eller 08-5000 6965
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
Bolagets revisorer.
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Koncernens Resultaträkning (tkr)
Spelintäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Q1 2007
9,610
133
9,743

Q1 2006
3,387
36
3,423

-1,640
-7,504
-326
273

-482
-3,508
-82
-648

-5
268

0
-649

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Koncernens Balansräkning (tkr)

31/3-2007

31/3-2006

31/12-2006

1,639
1,465
1,139
209
4,452

504
451

955

1,748
1,428
1,215
209
4,600

239
662
205
11,117
12,223

114
1,385
140
11,402
13,041

228
535
330
12,224
13,317

16,675

13,996

17,917

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital

1,533
6,737
268
8,538

1,348
9,037
-649
9,736

1,533
17,338
-10,601
8,270

Skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

1,840
5,332
965
8,137

1,404
1,607
1,249
4,260

2,379
5,315
1,953
9,647

16,675

13,996

17,917

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar exkl goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys (tkr)

Q1 2007

Q1 2006

594

-706

-1,701

2,675

-1,107

1,969

Investeringar materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag

-

-112
153

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

41

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader

-

9,237

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

9,237

-1,107
12,224
11,117

11,247
155
11,402

Löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Förändring i koncernens eget kapital (tkr)
1/1-2007 - 31/3-2007 31/8-2005 - 31/12 2006
Ingående eget kapital
Apportemission
Aktieägartillskott
Nyemission
Omräkningsdifferens
Periodens resultat

8,270

Koncernens utgående eget kapital

31/8 2005 - 31/3 2006

268

100
1,689
1,048
16,076
-42
-10,601

100
1,689
1,048
7,577
-42
-649

8,538

8,270

9,723

Nyckeltal
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Kapitalomsättnigshastighet för kvartalet
Resultat per aktie, kr

Soliditet, %
Antal anställda vid periodens slut
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier (1/1 - 31/3 2007 resp 2006)
Eget kapital per aktie, kr

Q1 2007

Q1 2006

9,743
268
2.8%
3.2%
0.56
0.17

3,423
-649
neg
neg
0.37
neg

31/3 - 2007

31/3 - 2006

51.2%
11
1,532,722
1,532,722
5.57

69.6%
6
1,348,106
1,214,474
7.22

Redbet Holding AB
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se

Om Redbet
Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är moderbolag i en koncern som består av Redbet Ltd,
Pullman Gaming, Teletoto Ltd, Redbet Technology AB och Redbet Finance Ltd. Koncernens bolag erbjuder spel över
internet inom odds, poker, kasino och bingo genom www.redbet.com, www.mingelbingo.com, www.totalpoker.com
www.goldclubcasino.com och www.goldclubgames.com. För mer information om Redbet Holding och bilder besök
www.redbetholding.se
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