Bästa aktieägare!
År 2020 har varit ett omtumlande år där naturligtvis COVID-19 pandemin lagt sordin på
mycket. Även för QP Games har året varit mycket speciellt. I början av året förvärvade vi ett
mindre IT företag, Toto IT, vilket ledde till att Spotlight Stockmarket flyttade bolagets aktier
till OBS listan. Detta innebar att en ny noteringsprövning skulle göras, vilket vi och våra
rådgivare inte var beredda på och inte heller riktigt förstod skälet till. I våra fortsatta
diskussioner med Spotlight konstaterades också att ett förvärv av Amgo skulle leda till en ny
noteringsprövning. Vi gjorde då gemensamt bedömningen att det var bättre att inte inleda
en ny noteringsprövning utan att avnotera bolaget, genomföra förvärven och sedan ansöka
om ny notering. Kravet från den nya marknadsplatsen var att förvärvet skulle vara helt klart,
och vi trodde då att vi skulle kunna genomföra detta före sommaren. Förvärvet av Amgo
Igamings dotterbolag visade sig vara mycket mer komplicerat än vad vi först förutsåg. Amgo
hade under 2019 och början 2020 förvärvat nya dotterbolag och samtidigt påbörjat en
omstrukturering. Detta gjorde Due Diligence processen komplicerad och utdragen. Även
förhandlingen av själva förvärvsavtalet blev en utdragen process, vilket naturligtvis inte
hjälptes av de faktum att vi pga. av COVID-19 restriktioner inte kunde sätta oss tillsammans
och förhandla. Till slut signerade vi ett förvärvsavtal med en mängd tillhörande bilagor. Ett
beslut om förvärv togs på den extra bolagsstämman i QP Games den 2 september.
Framtagandet av bilagor och verifiering av detsamma har tagit stora delar av hösten i
anspråk. Vi är nu strax i mål och vi inväntar myndighetsgodkännande som vi bedömer är en
ren formalitet. Sedan i november arbetar vi tillsammans med våra finansiella rådgivare med
att notera bolaget under det första kvartalet av 2021. Ett krav från den nya marknadsplatsen
är att transaktionen med Amgo skall vara helt klar och betald före notering samt att bolaget
kan påvisa att likviditet för 12 månaders drift finns. För mer information se bolagets hemsida
www.qpgames.se

Glädjande nog har verksamheterna i MillionMind och Amgo gjort betydande framsteg under
året och skapat en grund för lönsam expansion under 2021. MillionMinds nya
prenumerationserbjudande har nått goda framgångar under året, och var helt avgörande
under pandemins första månader när nyförsäljningen helt avstannade. Amgo Igaming har
gjort betydande kostnadsreduktioner och effektiviseringar av verksamheten och är nu riggad
för expansion. 2021 har alla möjligheter att bli ett framgångsrikt år.
Jag vill passa på att tacka er, aktieägare, för ert tålamod.

Med önskan om en God Jul och ett Gott nytt år och ett framgångsrikt 2021.
För QP Games
Klas Åström
Styrelsens ordförande
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