Informationsdokument i samband med
QP Games AB:s riktade emission
Informationen i detta dokument utgör inte rådgivning och ska endast ses som information om QP Games AB:s riktade emission.
Informationen riktas endast till de personer som äger rätt att teckna aktier i QP Games AB:s riktade emission och får inte vidarebefordras
eller på annat sätt lämnas till tredje man. Informationen i detta dokument innehåller inte nödvändigtvis all information som krävs för att göra
ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas läsa avsnittet ”Viktig information” tillsammans med tillgänglig information om QP Games
AB och den riktade emissionen samt ta kontakt med en finansiell rådgivare innan investeringsbeslut fattas för att ta del av
potentiella risker förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.
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Viktig information
Allmänt
Detta informationsdokument (“Informationsdokumentet”) har upprättats av QP Games AB (“QP Games” eller ”Bolaget”), organisations-nummer 556588-3229, med anledning av Bolagets riktade
emission om maximalt 25,0 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Bird
& Bird Advokat KB, org. nr 902003-4238 (“Bird & Bird”), är legal
rådgivare till Bolaget och Mangold Fondkommission AB, org.nr
556585-1267 (”Mangold”), är emissionsinstitut till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. När investerare fattar ett
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av
Bolaget och Informationsdokumentet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker inför ett investeringsbeslut bör potentiella
investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Informationsdokumentet
har upprättats av styrelsen för Bolaget. Innehållet i Informationsdokumentet är baserat på information som har tillhandahållits av
Bolaget. Styrelsen för Bolaget är ansvarig för den information som
lämnas i Informationsdokumentet, som har upprättats med
anledning av genomförandet av den Riktade Emissionen. Mangold
och Bird & Bird friskriver sig härmed från allt ansvar i förhållande till
befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra
direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av
investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på
uppgifterna i Investeringsdokumentet.

Undantag från prospektskyl dighet
Informationsdokumentet har inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eller Kommissionens delegerade förordning (EU)
2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Informationsdokumentet har således inte godkänts av eller registrerats hos
Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt
Prospektförordningen. Skälet till att prospekt inte upprättas är att
Prospektförordningen inte föreskriver att prospekt ska upprättas för
den Riktade Emissionen. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare
samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.
Investerare får endast förlita sig på informationen i Informationsdokumentet samt eventuella tillägg till Informationsdokumentet.
Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller
göra några andra uttalanden än de som finns i Informationsdokumentet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana
uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och
ingen av dem ska hållas ansvariga för sådan information eller
sådana uttalanden.

Marknad s- och br anschinf or mation
Informationsdokumentet innehåller statistik, prognoser, data och
annan information avseende marknader, marknadsstorlek,
marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets
verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat
förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje part
offentliggjord information har informationen som härrör från tredje
part återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller
felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från
källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens
korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte
på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten
i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i
Informationsdokumentet och som har hämtats eller härrör från
externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik
kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att
tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller
framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan
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vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är
baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar,
däribland bedömningar om vilken typ av produkter och
transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden,
både av de som utför undersökningarna och respondenterna.
Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att
marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av
marknadsinformation som återfinns i Informationsdokumentet inte
nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida
resultat.

Framåtriktad inform ati on oc h marknadsi nformation
Informationsdokumentet innehåller viss framåtriktad information
som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”,
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i
Informationsdokumentet är baserad på rimliga överväganden, kan
faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen
avvika från förväntningarna. Framåtriktad information i Informationsdokumentet gäller endast per dagen för Informationsdokumentets
offentliggörande.

Information fr ån tred je par t
Informationsdokumentet innehåller information som har hämtats
från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även
om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i
informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan
försäkra genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av tredje parter varifrån information hämtats, har dock
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.

Presentation av finansiell informati on
De sifferuppgifter som redovisas i Informationsdokumentet har, i
vissa fall, avrundats och summerar därför inte nödvändigtvis korrekt
i tabellerna i Informationsdokumentet. Samtliga finansiella sifferuppgifter är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges. Med
”KSEK” avses tusen SEK, med ”MSEK” avses miljoner SEK. Med
“USD” avses amerikanska dollar.

Tillämplig lagstiftning
Informationsdokumentet regleras av svensk rätt. Tvist med
anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsliga förhållanden ska avgöras av svensk domstol
exklusivt. Informationsdokumentet har upprättats i samband
QP Games Riktade Emission. Informationsdokumentet, eller i övrigt
till Informationsdokumentet hänförligt material, får ej distribueras
eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande
lagar och regler. Mottagaren av Informationsdokumentet är skyldig
att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte
publicera eller distribuera Informationsdokumentet i strid med
tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner
kan utgöra brott tillämplig värdepapperslagstiftning.

Styrel sens för säkran
Styrelsen, som ansvarar för Informationsdokumentet, har vidtagit
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna
som lämnas i Informationsdokumentet är, såvitt de vet, överensstämmande med de faktiska förhållandena.
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VISSA DEFINITIONER
I detta Informationsdokument gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”QP Games” eller ”Bolaget” avses QP Games AB,
organisationsnummer 556588-3229, eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken QP Games är moderbolag. Med
”Informationsdokumentet” avses detta Informationsdokument. Med ”AMGO-Bolagen” avses dotterbolagen, AMGO iGaming Denmark A/S
(”AMGO iGaming Denmark”), AMGO Operation Denmark ApS (”AMGO Operation”), AMGO iGaming Malta Ltd (”AMGO iGaming Malta”)
och Fantasino Operations Ltd (”Fantasino”) som förvärvats från Norventures AB (tidigare AMGO iGaming AB (publ)), med ”MillionMind”
avses dotterbolaget Million Mind Sweden Technology AB och med ”Raisedbet” avses, beroende på sammanhang, dotterbolaget
Raisedbet Operation QP Ltd eller Raisedbet B.V.

Inbjudan till teckning av aktier i QP Games AB
Styrelsen för QP Games avser ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME
(“Noteringen”). För att genomföra Noteringen behöver Bolaget uppfylla ett antal noteringskrav, bland annat krav
avseende rörelsekapitalet för de kommande 12 månaderna efter Noteringen och tillbörlig ägarspridning.
För att uppfylla kravet avseende Bolagets rörelsekapital har QP Games styrelse beslutat att undersöka intresset
för att genomföra den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med
högst 2 500 000 SEK genom nyemission av högst 125 000 000 aktier, vilket innebär en maximal utspädning om
cirka 31,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Den Riktade Emissionen kommer vid full teckning tillföra
Bolaget 25,0 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.
Teckningskurs per aktie

0,20 SEK

Anmälningsperiod

2 februari - 15 februari 2022

Minsta teckning

5 000 SEK, motsvarande 25 000 aktier

Maximalt emissionsbelopp

25,0 MSEK

Maximalt antal nyemitterade aktier

125 000 000

Maximal utspädning

~ 31,6%

Pre-money värdering

~ 54,1 MSEK

Anmälan om teckning av aktier i den Riktade Emissionen sker under perioden från och med den 2 februari 2022
till och med den 15 februari 2022. Den Riktade Emissionen riktar sig enbart till befintliga aktieägare i QP Games,
vissa aktieägare i Norventures AB och vissa andra investerare som styrelsen identifierat. Anmälningssedel finns
tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/.
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Bakgrund och motiv
BAKGRUND
QP Games är verksamt inom kasinospel och vadhållning online, samt gamification med inriktning på
marknadsföring, kommunikation och utbildning. QP Games grundades år 2000 och har sedan dess
expanderat sin verksamhet från att primärt fokusera på quiz- och onlinespel, till att även omfatta
vadhållning, leadgenerering och gamification. Anledningen till att Bolaget valde att vidga verksamheten
är hänförligt till etableringen av MillionMind år 2007. MillionMind möjliggjorde för QP Games att
expandera verksamheten med nya produktvertikaler, bland annat genom egenutvecklade plattformar
och mjukvara.
Fram till och med den 29 maj 2020 var aktierna i
QP Games upptagna till handel på Spotlight Stock
Market. I samband med att den danska front-end
utvecklaren Toto IT förvärvades i januari 2020 ansåg
Spotlight Stock Market att Bolagets huvudsakliga
verksamhet hade genomgått en väsentlig ändring.
Detta innebar att Spotlight Stock Market krävde att
Bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning.
QP Games delade inte Spotlight Stock Markets bedömning och med anledning av att ytterligare
framtida förvärv sannolikt skulle medföra krav på ny
noteringsprövning så valde Bolaget att inte lämna
någon ny noteringsansökan, varefter Bolagets aktie
avnoterades från Spotlight Stock Market.
QP Games har sedan avnoteringen från Spotlight
Stock Market förvärvat AMGO-Bolagen från
Norventures AB. QP Games har efter förvärvet
integrerat den förvärvade onlinespel- och
white label-verksamheten i sitt produkterbjudande
med det långsiktiga målet att kontrollera en större
del av värdekedjan för onlinespelverksamhet.
QP Games har sedan förvärvet av AMGO-Bolagen
anställt ett flertal ledande befattningshavare – främst
Christoffer Fröberg, VD, Kristian Bækgaard, COO
och Sebastian Hjort, CFO – i syfte att dessa ska leda
den planerade expansionen av QP Games
verksamhet. Dessa nyckelpersoner är en viktig del
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av QP Games framtidsplaner, och bidrar med
erfarenhet och kunskap inom QP Games
verksamhetsområden.

MOTIV
För att expandera Bolagets verksamhet, kundbas
och räckvidd, är QP Games mål att under de
kommande sex månaderna stärka sitt utbud av
licenser, plattformar och white label-lösningar. Därtill
är ambitionen att fortsätta utveckla och anpassa
existerande plattformar och varumärken i form av
egna white label-lösningar och samarbeten. Detta
kommer möjliggöra för Bolaget att konsolidera kundbasen. QP Games långsiktiga strategiska plan är att
kontrollera hela näringskedjan från plattform till slutkonsument.
Det är Bolagets uppfattning att en notering av
QP Games aktie skapar legitimitet på de marknader
Bolaget är verksamt på och en högre grad av
varumärkesigenkänning, vilket attraherar nya kunder
samt underlättar rekryteringen av kompetent
personal. Att verka i noterad miljö ger även Bolaget
tillgång till kapitalmarknaden, vilket möjliggör för
QP Games att effektivt anskaffa ytterligare kapital för
att finansiera framtida förvärv och expansion.
Bolaget har sedan tidigare ett spritt aktieägande och
en notering möjliggör för befintliga aktieägare att
såväl förvärva som avyttra ytterligare aktier.
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Verksamhetsbeskrivning
KORT OM QP GAMES
QP Games är verksamt inom kasino och vadhållning online, samt gamification med inriktning på
marknadsföring, kommunikation och utbildning. Bolaget tillhandahåller onlinespel via AMGO-Bolagen
och plattformarna Jetbull och Fantasino samt genom den delägda plattformen Raisedbet. AMGOBolagen består av bolagen AMGO iGaming Denmark, AMGO Operation, AMGO iGaming Malta och
Fantasino, vilka förvärvades av Norventures AB år 2021.
AMGO-Bolagen utvecklar och tillhandahåller
konkurrenskraftiga spellösningar och tjänster inom
kasino och vadhållning online. QP Games dotterbolag MillionMind har utvecklat en gamificationplattform som används för att öka intresset och
engagemanget inom marknadsföring,
kommunikation och utbildning. Plattformen används
av ett flertal välrenommerade svenska och
internationella kunder. MillionMind har lång erfarenhet av att arbeta med onlinequiz och idag är
MillionMinds tekniska plattform marknadsledande.
Plattformen möjliggör även för synergier, där Bolaget
bland annat har möjlighet att integrera
AMGO-Bolagens spel på MillionMinds plattform.
QP Games grundades år 2000 under bolagsnamnet
AB Grundstenen 87784, och har sedan starten
expanderat sin verksamhet med målsättningen att
utveckla underhållningsspel i olika former och
kontrollera hela värdekedjan för onlinespel. Den 30
juni 2020 genomfördes en namnändring, från Ngage
Group AB till QP Games AB. Idag har Bolaget totalt
cirka 30 anställda och konsulter.

MILLIONMIND
Sedan starten år 2007 har MillionMind utvecklat en
gamification-plattform som erbjuder kunder
möjligheten att skapa egna interaktiva tävlingar,
kampanjer och onlinequiz. MillionMind specialiserar
sig främst på att erbjuda quiz med olika utseenden,
inriktning och syfte till flera av Sveriges största
företag. MillionMind har kunder inom många olika
branscher verksamma i Sverige och internationellt.
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Idag erbjuder platttformen fyra olika typer av
produkter: Quiz Widget, Personality Test, Calendar
Quiz och Academy Quiz. Plattformen erbjuder en
mängd olika frågetyper, kampanjformat och formgivningar, vilket möjliggör för MillionMinds kunder att
anpassa sina quiz utifrån egna önskemål och
därmed förmedla ett mer personligt budskap. Med
plattformen erbjuds även kunden att enkelt publicera
och marknadsföra quizet på sin egen hemsida eller
intranät. Quizerna är primärt anpassade att användas via mobiler, men systemet är responsivt och
fungerar på de flesta enheter, stationära som mobila.
Plattformen erbjuder kunder ett verktyg för att
differentiera sig och effektivt förmedla ett budskap
som stärker relationen med kunder, medarbetare
och följare. Plattformen använder inslag av
gamification för att engagera användaren och bidrar,
enligt Bolagets uppfattning, till att deltagare tar större
intryck av innehållet. Genom att låta deltagare
interagera med innehållet så ökar sannolikheten att
kunden kommer använda sig av Bolagets produkter
igen.
MillionMind har per dagen för Informationsdokumentet cirka 20 företagskunder med löpande
abonnemang. Därtill köper ett 40-tal kunder på
årsbasis kortare licenser för enklare kampanjer.
Sammanlagt genererar detta intäkter om cirka 2,7
MSEK per år och Bolaget uppskattar att cirka 30
procent av MillionMinds kunder är återkommande
kunder.
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AMGO-BOLAGEN
AMGO-Bolagen består av fyra bolag, vilka utvecklar
och tillhandahåller konkurrenskraftiga onlinespellösningar och tjänster inom kasinospel och
vadhållning på nätet. AMGO iGaming Malta har en
licens från Malta Gaming Authority (”MGA”). En spellicens från MGA är en av de vanligaste och mest väl
ansedda licenserna för onlinespel. Det finns flera
fördelar med att ha en spellicens från MGA, till
exempel är den totala kostnaden för licensen lägre
jämfört med andra spellicenser. AMGO-Bolagen har
sedan start varit verksamma på onlinespelmarknaden och har genom sammanslagningar och
förvärv växt från att driva några mindre varumärken
till att idag erbjuda kunderna ett brett spelutbud.
AMGO-Bolagen bedriver idag onlinespelverksamhet
genom de två egna varumärkena Jetbull och
Fantasino samt genom det majoritetsägda
varumärket Raisedbet. AMGO-Bolagen erbjuder
även en white label-lösning som möjliggör för företag
att nyttja Bolagets tekniska och legala infrastruktur
för att driva kasinoverksamhet.

AMGO iGaming Denmark: bedriver idag inte någon
verksamhet. Bolaget hade tidigare en dansk spellicens som har återlämnats.
AMGO iGaming Malta: innehar en spellicens från
MGA och bedriver white label-verksamhet för Stake
Seven Limited B.V. Dotterbolaget förvärvades
1 januari 2020 från Every Matrix Software Ltd.
Fantasino: ett bolag registrerat i Costa Rica och som
innehar rättigheterna till domänen Fantasino.com.

RAISEDBET
QP Games förvärvade under 2021, 51 procent av
det Curacaobaserade bolaget Raisedbet. Raisedbet
är ett dotterbolag till QP Games med ett associerat
faktureringsföretag på Cypern. Raisedbet har en
spellicens i Curacao och startade i juni 2021 spelverksamhet i Latinamerika, Indien och Afrika.
Minoritetsägaren i Raisedbet (Scuffle Holdings Ltd.)
innehar marknadsföringsrättigheterna till
Brave Combat Federation, den snabbast växande
MMA-organisationen i världen.

AMGO-Bolagen består av
AMGO Operation: baserat i Köpenhamn, driver den
operationella spelverksamheten samt administrerar
licenserna och varumärkena. AMGO Operation
administrerar spellicensen från MGA för
AMGO iGaming Malta och administrerar de tre
varumärkena Raisedbet, Fantasino och Jetbull.
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AFFÄRSIDÉ
QP Games affärsidé är att genom en stark portfölj av
onlinespelsvarumärken och kompletterande
produkter, erbjuda sina kunder en marknadsledande
spelupplevelse. QP Games avser att nå en position
av kostnadseffektiv självständighet på en marknad
där majoriteten av operatörerna förlitar sig på
flertalet leverantörer och medialösningar.

VISION
QP Games vision är att vara en betydande aktör på
den globala marknaden för digital spelunderhållning.
På en väldigt konkurrensutsatt marknad ska
QP Games kännetecknas som ett marknadsledande
bolag i den digitala spelunderhållningsindustrin med
stark varumärkesdifferentiering, innovation, underhållning och service. Bolaget avser att etablera en

stark marknadsposition genom utveckling av egna
produkter och förvärv.

VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR
QP Games verksamhet består idag av två pelare,
MillionMind som utvecklar tekniska gamificationplattformar, och AMGO-Bolagen, som bedriver
onlinespelverksamhet. QP Games är moderbolaget i
en koncern med åtta helägda dotterbolag:
QP Technologies AB, The Wine Cellar APS (vilande),
Million Mind Sweden Technology AB,
AMGO iGaming Denmark A/S, AMGO Operation
Denmark Aps, AMGO iGaming Malta Ltd, Fantasino
Operations Ltd och First Operations B.V. Därtill äger
Bolaget 51 procent i det nystartade bolaget
Raisedbet Operation QP Ltd, med verksamhet på
Curacao och Cypern.

FINANSIELLA MÅL
QP Games styrelse har antagit följande finansiella mål för tillväxt och lönsamhet kopplade till Bolagets
strategi:
Tillväxt

Starka varumärken

QP Games har från och med 2022 ett tillväxtmål om
att uppnå en årlig genomsnittlig tillväxttakt av antalet
aktiva kunder om minst 30 procent. QP Games har
idag en halv miljon aktiva kunder och har som mål att
Bolagets olika verksamheter skall ha en miljon aktiva
kunder år 2025.

QP Games varumärken är Bolagets främsta tillgång
för att attrahera nya kunder och är avgörande för att
skapa långsiktiga kundrelationer. Bolaget arbetar
aktivt för att stärka varumärket genom proaktiv
marknadspositionering och genom att etablera
värdefulla samarbeten.

Lönsamhet

Erbjuda en unik individanpassad spelupplevelse

År 2022 är QP Games mål att uppnå positivt kassaflöde inom koncernen samt att nya verksamheter
och geografiska marknader skall uppnå ett positivt
kassaflöde senast ett år efter inkorporering eller
etablering. QP Games lönsamhetsmål från och med
2023 är att uppnå en EBITDA marginal om minst 15
procent med ett kontinuerligt positivt kassaflöde.

Strategi
För att uppnå de finansiella målen har Bolaget
antagit en strategi som tar utgångspunkt i fyra
pelare: varumärke, spelupplevelse, produktutbud
och expansion. Bolagets uppfattning är att växande
spelintäkter i kombination med förbättrad
operationell effektivitet, kostnadsmedvetenhet och
skalbarhet kommer bidra till att uppnå Bolagets
lönsamhetsmål.
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För att differentiera sig på konkurrensutsatt marknad
anser Bolaget att det är viktigt att erbjuda kunder en
spännande spelupplevelse. QP Games mål är att
varje kund ska erbjudas en personlig startsida som
är anpassad efter kundens spelpreferenser och
beteendemönster. Därtill har varumärket Fantasino
en unik och egenutvecklad kundresa som kan och
kommer implementeras på övriga varumärken inom
Bolaget. På så sätt syftar QP Games till att attrahera
och bibehålla kunder genom en underhållande och
relevant spelupplevelse.
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Erbjuda ett brett produktutbud
QP Games varumärken ska vara ett självklart val för
personer som söker en dynamisk spelupplevelse.
För att uppnå detta måste Bolaget utveckla det
befintliga produktutbudet samt lansera nya
varumärken. Bolagets bedömning är att genom att
erbjuda kunder ett omfattande produktutbud med
många valmöjligheter så bibehåller QP Games en
lojal kundbas och stärker sitt varumärke. Bland
annat har Bolaget som mål att med hjälp av
MillionMind bli den självklara leverantören av
gamificationbaserade tjänster och produkter.

Expansion i värdekedjan och geografiskt
QP Games har genom förvärvet av AMGO-Bolagen
stärkt sin position på spelmarknaden och Bolaget
kommer kontinuerligt utveckla sitt produktutbud.
Genom förvärvet av AMGO-Bolagen fick QP Games
tillgång till etablerade varumärken, vilka bidrog till ett
utökat produktsortiment. För att inte vara beroende
av andra operatörer är Bolagets ambition att
fortsätta förärva bolag som agerar inom värdekedjan
för onlinespel.

system (“CRM”). Bolaget anser att kundupplevelser,
VIP-program, CRM, personlig anpassning och
underhållning i form av minispel och quiz är viktiga
strategiska nyckelområden för att stärka sitt
varumärke på spelmarknaden.

AFFÄRSMODELLER
B2B-segment: QP Games erbjuder white labellösningar för onlinekasinon. White label-lösningar
innebär att kasinon, som inte har en egen spellicens,
nyttjar bolagets tekniska och legala infrastruktur för
att bedriva sin verksamhet. Kunder har bland annat
möjlighet att licensiera Bolagets plattformar, spel och
driftlösningar. Bolaget tar betalt genom att ta en
andel av kundens intäkter, så kallad intäktsdelning.
Därtill genererar QP Games intäkter genom vidareförsäljning av tjänster, till exempel betallösningar.
B2C-segment: QP Games äger egna varumärken
som bedriver onlinekasinon. Bolaget genererar
intäkter genom en direkt marginal på varje
transaktion som genomförs via deras varumärken.

FÖRSÄLJNING OCH KUNDER

QP Games utvärderar kontinuerligt möjligheten att
etablera sig på nya marknader. Bolaget har
identifierat ett antal länder för fortsatt expansion och
har en väl utarbetad process och strategi för att
under kommande år kunna erbjuda nuvarande
produktutbud på flera marknader. Bolaget har även
för avsikt att etablera sig på nya marknader genom
förvärv. På grund av omfattande investeringar och
regulatoriska processer, är dessa marknader
vanligtvis förknippade med högre etableringskostnader och längre uppstartstider. Med globalt
gångbara varumärken, en säker teknikplattform samt
skalbar affärsmodell ser Bolaget stora möjligheter till
fortsatt geografisk expansion.

AMGO-Bolagens varumärken har ungefär 15 000
unika användare per månad och genererar ungefär
en miljon euro i intäkter per månad. Totalt har
QP Games över en halv miljon registrerade kunder
över Bolagets varumärken.

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

ANSTÄLLDA

På marknaden för onlinespel finns det många speloperatörer. Majoriteten av de varumärken och
företag som är aktiva på marknaden använder
liknande plattformar, spel och tjänster som
QP Games erbjuder. Bolagets har som mål att,
genom ett kreativt och välstrukturerat produktutbud,
erbjuda kunder en konkurrenskraftig spelupplevelse.
För att sammankoppla ett välfungerande
administrationssystem med det största utbudet av
onlinespel i världen har Bolaget tidigt investerat i
högteknologiska front-end och kundhanterings-
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MillionMinds plattform attraherar många välkända
kunder med starka varumärken inom flera olika
branscher. Bland MillionMinds kunder återfinns
bland annat stora internationella industribolag,
filmdistributörer och offentligt ägda bolag. Kunderna
använder MillionMinds plattform både för internt
bruk, exempelvis för utbildning eller säljtävlingar,
samt för externt bruk, för exempelvis medlemskommunikation och lojalitetsskapande aktiviteter.

Genomsnittligt antal anställda under verksamhetsåret 2020 uppgick till 11 personer, detta kan jämföras med samma period under verksamhetsåret
2019 som uppgick till 13 personer. Den 31
december 2020 uppgick antalet anställda till 12
personer, att jämföra med antalet anställda som den
31 december 2019 uppgick till 15 personer. Idag
uppgår antalet anställda till 30, av vilka 16 är långtidskonsulter.
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Marknadsöversikt
ONLINESPEL – EN GLOBAL EXPANSION
Den globala onlinespelmarknaden förväntas växa med genomsnittlig årlig tillväxt om 14,0 procent fram
till 2026, där marknaden förväntas nå 160 miljarder USD. Den främsta tillväxtdrivaren inom den globala
onlinespelmarknaden är den ökade användningen av smartphones. Globalt så skiftar större del av den
totala spelvolymen från fysiskt spelande till digitalt spelande, däremot är spel via landbaserade kasinon
fortsatt vanligast och förväntas vara det de kommande åren.1

1

H2Gambling Capital, H2 All product summary, https://h2gc.com
Ibid
3
Ibid
2
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DEN EUROPEISKA MARKNADEN FÖR
ONLINESPEL
Den europeiska marknaden för onlinespel har vuxit
kraftigt under senare år. År 2008 bestod onlinespel
för 6,3 procent av den totala europeiska spelmarknaden, vilket motsvarade 4,8 miljarder USD. År 2020
bestod marknaden för onlinespel för 32,2 procent av
den totala europeiska spelmarknaden, vilket motsvarar cirka 24,2 miljarder USD. Marknaden för onlinespel omfattar spel på datorer, surfplattor och
smartphones.
Tillväxtfaktorerna för den europeiska marknaden är
främst ökad tillgänglighet till internet och ett ökat användande av smartphones. Digitaliseringen av spelmarknaden har även sänkt tröskeln för tillgången till
onlinespel. Tillväxten av onlinespel drivs även av omregleringar på nationell nivå samt av den tekniska utvecklingen, så som utveckling av nya spel, plattformar och produkter. 5
Tillväxttakten för onlinespel har varit betydligt högre
än för den totala europeiska spelmarknaden och har
drivits av marknadstrender såsom ökad användning
av surfplattor och smartphones samt ökad penetration av mobilt och fast bredband. Den genomsnittliga

tillväxttakten för onlinespel mellan 2008 och 2020
uppgick till cirka 15,2 procent, och förväntas framöver att uppvisa en genomsnittlig tillväxttakt om cirka
10,0 procent per år mellan 2020 och 2026. År 2026
beräknas marknaden för onlinespel utgöra 36,1 procent av den totala europeiska spelmarknaden, motsvarande ett värde om 42,8 miljarder USD. 6
Den europeiska spelmarknaden består av ett antal
lokala marknader där varje jurisdiktion har egna licenskrav för kasinoverksamhet, vadhållning och
andra spel. De europeiska marknader som primärt
nås med en licens från MGA är Finland, Island, Malta
och Norge. Även om dessa marknader är relativt
små är intäkter per kund bland de högsta i världen.
Många speloperatörer erbjuder onlinespeltjänster på
den europeiska spelmarknaden med stöd av spellicenser utfärdade av spelmyndigheten på Curacao.
Till följd av att Curacao inte är en del av EU innebär
detta att enskilda jurisdiktioner har svårt att begränsa sådan verksamhet. En spellicens från spelmyndigheten på Curacao förutsätter dock en europeisk betalningsleverantör.

4

Ibid.
H2Gambling Capital, H2 All product summary, https://h2gc.co
6
Ibid.
5
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DEN INTERNATIONELLA SPELMARKNADEN
Den globala spelmarknaden uppskattades år 2020
att vara värd cirka 366 miljarder USD. Den genomsnittliga årliga tillväxten mellan 2020 och 2026
beräknas uppgå till cirka 9 procent och marknaden
förväntas uppgå till cirka 607 miljarder USD år 2026.
Den globala marknaden för onlinespel förväntas öka
från 79 miljarder USD 2020, till 160 miljarder USD

2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt
om 14 procent. På den globala marknaden för
onlinespel är 6 av 10 länder med högst
bruttospelintäkter länder belägna i Europa, medan
länderna med högst intäkt per kund under 2020
dominerades av länder i Asien och Oceanien.
Nordamerika förväntas vara den marknad som växer
snabbast. Mellan 2020 och 2026 förväntas
marknaden för onlinespel att växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 30,2 procent i Nordamerika. 8

7

H2Gambling Capital, H2 All product summary, https://h2gc.com
Ibid.
9
Ibid.
8
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KONKURRENS
På onlinespelmarknaden spenderas årligen stora
summor pengar på olika typer av marknadsföring,
bland annat genom affiliatemarknadsföring,
influencer marketing och digital utveckling. Företag
som Bet365, LeoVegas, Tipicom och Interwetten är
exempel på operatörer som bedriver verksamhet på
samma geografiska marknader som QP Games.
Bolaget bedömer att den nordiska och europeiska
spelmarknaden är fragmenterad, vilket resulterar i en

10
11

hög konkurrensgrad. Flera av de större
konkurrenterna i Europa har sitt ursprung i Sverige
eller i Storbritannien och erbjuder kunderna ett
varierande och brett tjänste- och produktutbud.
Bolaget bedömer att spelmarknaden kommer
fortsätta att konsolideras, vilket bland annat är ett
resultat av hög konkurrens och tillkomsten av fler
reglerade spelmarknader med högre skatter och
licenskostnader. 5

H2Gambling Capital, H2 All product summary, https://h2gc.com
Ibid.
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Villkor och anvisningar
ERBJUDANDET
Den Riktade Emissionen riktas till befintliga aktieägare i QP Games, vissa aktieägare i Norventures AB
och vissa andra investerare som styrelsen identifierat. Den Riktade Emissionen omfattar högst
125 000 000 aktier. Vid full teckning kommer Bolaget tillföras högst 25,0 MSEK före emissionskostnader. Bolagets kostnader hänförliga till emissionen av aktier i samband med den Riktade
Emissionen beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Utfallet av den Riktade Emissionen förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 17 februari 2022.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen fastställs av styrelsen för Bolaget
och uppgår till 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningskursen fastställs utifrån en bedömning av
rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Sammantaget
gör styrelsen bedömningen att en teckningskurs om
0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money
värdering av Bolaget om cirka 54,1 MSEK, är marknadsmässig.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier i den Riktade
Emissionen ska ske under perioden från och med
den 2 februari 2022 till och med den 15 februari
2022. Anmälan ska omfatta lägst 25 000 aktier,
motsvarande 5 000 SEK. Tilldelning av aktier är inte
beroende av när under anmälningsperioden anmälan
inges. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
anmälningsperioden. Sådan eventuell förlängning
kommer att offentliggöras före anmälningsperiodens
utgång.
Anmälan om önskan att teckna aktier i den Riktade
Emissionen sker genom att en korrekt ifylld och
undertecknad anmälningssedel inges till Mangold.
Anmälan ska göras på en särskild anmälningssedel
som finns tillgänglig på www.mangold.se/aktuellaemissioner. Anmälningssedeln finns även tillgänglig
via länk på QP Games hemsida qpgames.se/riktademission-2022/. Anmälningssedeln fylls i, signeras
och skickas sedan automatiskt in elektroniskt till
Mangold. Ifylld anmälningssedel ska vara Mangold
tillhanda senast klockan 15:00 CET den 15 februari
2022.
Endast en anmälningssedel per person kommer att
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer endast den sist mottagna att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
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anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
anmälningssedeln förtryckta texten. Anmälan om
teckning sker elektroniskt med BankID. Gå in på
www.mangold.se/aktuella-emissioner och följ instruktionerna.
Observera att anmälan är bindande.
Vid anmälan för teckning av aktier samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och den
som har anmält för teckning har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig
som anmält dig för teckning om medborgarskap och
identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för
värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari
2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID)
hämtas in om personen har annat medborgarskap
än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver
det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från
land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag)
måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier).
Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen
om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.
Notera att anmälan för teckning av aktier i den Riktade Emissionen enbart kan göras genom depåkonto
och VP-konto. Notera även att anmälan för teckning
av aktier i den Riktade Emissionen ej kan göras genom ISK, IPS-depå och kapitalförsäkring.

TILLDELNING
Tilldelning av aktier i den Riktade Emissionen
beslutas av styrelsen i Bolaget. Syftet är i första hand
att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att
möjliggöra Noteringen samt att uppnå en god ägarbas. Tilldelningen kommer att beslutas helt
diskretionärt och någon garanti för tilldelning lämnas
inte. Tilldelning av aktier är inte beroende av när
under anmälningsperioden som anmälningssedeln
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inges. I händelse av överteckning kan tilldelning
komma att ske med ett lägre antal aktier än
anmälningssedeln avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom
slumpmässigt urval.

BESKED OM TILLDELNING
Besked om tilldelning beräknas lämnas omkring den
17 februari 2022 då även avräkningsnota kommer
att sändas ut till de som erhållit tilldelning i den
Riktade Emissionen. De som inte tilldelats aktier
erhåller inte något meddelande.

BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER
Tilldelade aktier ska betalas kontant senast två (2)
dagar efter utsänd avräkningsnota enligt
instruktioner på avräkningsnotan. För det fall full
betalning inte erlagts i tid kan aktier komma att
tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse vara lägre än priset i den
Riktade Emissionen kan mellanskillnaden komma att
utkrävas av den som ursprungligen erhöll
tilldelningen. Felaktigt inbetalt belopp kommer att
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för
felaktigt inbetalt belopp.
Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade
värdepapperssystem. Leverans av aktier sker till
anvisat VP-konto eller depåkonto så snart som
möjligt efter att betalning för tilldelade aktier har
erlagts och registrerats. För aktier levererade till VPkonto utsänds en VP-avi som visar att aktierna finns
tillgängliga på VP-kontot. För aktier tecknade genom
depåkonto sker leverans av tilldelade aktier för vilka
betalning har erlagts och registrerats i enlighet med
respektive förvaltares rutiner.

UPPTAGANDE TILL HANDEL
Styrelsen för Bolaget avser ansöka om upptagande
till handel av Bolagets aktier på Nordic SME efter
genomförandet av den Riktade Emissionen. Första
dag för handel i Bolagets aktie är ännu inte fastställd.

RÄTT TILL UTDELNING
Aktier vilka tecknats i den Riktade Emissionen
medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut
av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av
Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till
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utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman
fastställda avstämningsdagen är registrerad som
aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Värdepapperna ges ut enligt aktiebolagslagen
(2005:551) och regleras av svensk rätt.

AKTIEBOK
QP Games är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare
hanteras och kontoförs av Euroclear med adress
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning,
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av
värdepapper med mera styrs dels av QP Games
bolagsordning som finns på tillgänglig på Bolagets
hemsida, dels av aktiebolagslagen.

VILLKOR FÖR DEN RIKTADE
EMISSIONENS GENOMFÖRANDE
Den Riktade Emissionen är villkorat av att intresset
för den Riktade Emissionen, enligt styrelsens
bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för att tillgodose QP Games
rörelsekapital och spridningskrav. Den Riktade
Emissionen är vidare villkorad av att inga händelser
inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ
inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att den Riktade Emissionen är olämplig att
genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan
den Riktade Emissionen komma att avbrytas. Ett
eventuellt avbrytande av den Riktade Emissionen
kommer att meddelas senast den 15 februari 2022.

UTSPÄDNING
De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar
aktier i den Riktade Emissionen kommer under
aktuella förutsättningar få vidkännas en utspädning
av sitt aktieinnehav. Den Riktade Emissionen medför
en maximal ökning av antalet aktier i Bolaget från
270 379 939 aktier till 395 379 939 aktier,
motsvarande en utspädning om cirka 31,6 procent
(beräknat efter registrering av de aktier som
emitteras i den Riktade Emissionen).
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ÅTAGANDE ATT INTE SÄLJA AKTIER
(LOCK-UP)

BEGRÄNSNINGAR MED DEN RIKTADE
EMISSIONEN

För aktieägare som efter registrering av aktier
tecknade i den Riktade Emissionen kommer att bli
ägare av mer än 5 procent av samtliga aktier i
Bolaget gäller för tilldelning att aktietecknare åtar sig
att – med vissa undantag, exempelvis godtagandet
av ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget i
enlighet med svenska takeover-regler, försäljning
eller annan avyttring av aktier som ett resultat av ett
erbjudande från Bolaget gällande förvärv av egna
aktier, eller där överföring av aktierna krävs till följd
av legala, administrativa eller rättsliga krav – inte
sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra aktier i
Bolaget (”Lock-up åtagandet”). Lock-up åtagandet
gäller från och med dagen för registrering av
tecknade och tilldelade aktier på aktietecknarens
VP- eller depåkonto till och med 270 dagar efter
första dag för handel på NGM Nordic SME i det fall
Bolaget uppfyller NGM Nordic SMEs krav för listning
av Bolaget, och omfattar aktietecknarens såväl
befintliga som nytecknade aktier. Aktieägaren omfattas inte av begräsningarna avseende försäljning
av aktier i det fall Bolaget ej uppnår Nordic SMEs
noteringskrav och Bolagets aktier ej tas upp för
handel på Nordic SME.

Observera att till följd av restriktioner i tillämplig
värdepapperslagstiftning riktar sig inte den Riktade
Emissionen inte till personer som är bosatta eller har
registrerad adress i USA, Kanada, Australien, Japan,
Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika eller i annat land där anmälan om teckning
i den Riktade Emissionen förutsätter prospekt, registrering eller annan åtgärd än vad som följer av
svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid
med det nyss angivna kan komma att anses ogiltig.
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LEGALA RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT
Bird & Bird är legal rådgivare till Bolaget och
Mangold är emissionsinstitut till Bolaget i samband
med den Riktade Emission.
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Finansiellt sammandrag*
2021-01-01
2021-09-30
(9 månader)

2020-01-01
2020-09-30
(9 månader)

2020-01-01
2020-12-31
(12 månader)

2019-01-01
2019-12-31
(12 månader)

23 405

1 993

2 833

2 054

Rörelsens kostnader

-42 830

-4 544

-6 028

-15 762

Rörelseresultat

-19 425

-2 551

-3 195

-13 708

Resultat efter finansiella poster

-20 737

-2 577

-3 170

-15 054

Årets resultat

-20 737

-2 577

-3 170

-15 054

Anläggningstillgångar

75 619

2 738

3 074

3 082

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel

17 115

8 565

8 611

256

4 865

61

194

226

Totala tillgångar

97 599

11 364

11 879

3 564

Eget kapital

43 628

7 124

6 547

-694

Långfristiga skulder

9 937

-

-

-

Kortfristiga skulder

44 034

4 240

5 332

4 258

Totala skulder och eget kapital

97 599

11 364

11 879

3 564

-3 148

-1 701

-2 430

-6 183

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-698

-402

-1 212

-2 084

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 517

1 938

3 610

8 370

Periodens kassaflöde

4 671

-165

-32

103

2021-01-01
2021-09-30
(9 månader)

2020-01-01
2020-09-30
(9 månader)

2020-01-01
2020-12-31
(12 månader)

2019-01-01
2019-12-31
(12 månader)

Intäkter, KSEK

23 405

1 993

2 833

2 054

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK

-8 625

-1 321

-2 200

-6 904

-19 425

-2 551

-3 195

-13 708

45

63

55

neg.

-0,09

-0,03

-0,04

-0,53

0,16

0,08

0,07

-0,02

KSEK (om inget annat anges)
Bolagets resultaträkning i sammandrag
Nettoomsättning

Bolagets balansräkning i sammandrag

Likvida medel

Bolagets kassaflöde i sammandrag
Kassaflöde från löpande verksamheten

Nyckeltal

Rörelseresultat (EBIT), KSEK
Soliditet, %
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK

*Konsoliderad proformaredovisning för QP Games kommer finnas tillgängligt i det informationsmemorandum som kommer publiceras under
förutsättning att QP Games får godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME.

Adress
QP Games AB
Bysistorget 8
118 21 Stockholm, Sverige
+46 8 667 32 20
www.qpgames.se
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