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Redbet och EB Nordic planerar samgående
- tecknar avsiktsförklaring
•
•
•
•
•

Redbet har tecknat en avsiktsförklaring om samgående med spelbolaget EB Nordic AB.
EB Nordic har rätten att marknadsföra Eurobets spelprodukter i Norden.
Ägare som representerar 52.5 procent av rösterna i EB Nordic AB har ställt sig positiva till
affären.
Verksamheterna kompletterar varandra väl och positiva synergieffekter förväntas.
Samgåendet sker genom en emission av aktier i Redbet vilket ger EB Nordics nuvarande
aktieägare 52,5 procent och Redbets nuvarande aktieägare 47,5 procent av den nya
koncernen.

Redbet och EB Nordic har under en tid fört diskussioner om en strukturaffär, vilket har resulterat i en
avsiktsförklaring om samgående med ömsesidig exklusivitet för fortsatta förhandlingar till den 19
september. Huvudägarna i EB Nordic AB ställer sig positiva till affären och ett erbjudande till EB Nordics
aktieägare kommer att presenteras inom 3 veckor. Under förutsättning att den due diligence process
som inletts ger ett tillfredställande resultat beräknas samgåendet vara genomfört innan årsskiftet
2006/2007.
– Detta är en strategiskt viktig strukturaffär som möjliggör högre tillväxttakt, tillför ytterligare kompetens
samt ger en bredare plattform att arbeta ifrån. Företagens verksamheter kompletterar varandra bra vilket
kommer att skapa positiva synergieffekter och ytterligare värde för våra aktieägare säger Jonas Sundvall,
VD Redbet Holding AB.
EB Nordics VD, Philip Linde säger:
– Vi ser mycket positivt på möjligheten till en affär med Redbet. Detta skapar en möjlighet för oss att
exponera vårt varumärke ytterligare och stärka vår marknadsposition.
Kort om EB Nordic AB
Bolagsgruppen EB Nordic är exklusiv partner i Norden till Eurobet, en av världens största speloperatörer,
och har rätten att i Norden marknadsföra dess spelprodukter på Internet.
I bolagsgruppen EB Nordic ingår även restaurangcasinoverksamheterna Fenix Casino och Ecman
Casino, som gör bolagsgruppen EB Nordic näst störst i Sverige med mer än 70 spelplatser.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Redbet Holding AB
Weavering Capital AB är finansiell rådgivare till EB Nordic AB
För ytterligare information
Jonas Sundvall, Verkställande direktör, telefon 070-184 84 86
Lars Ekstedt, Styrelseordförande, telefon 070-374 27 37
Om Redbet
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

