Bokslutskommuniké Redbet Holding AB,
räkenskapsåret 31 aug 2005 – 31 december 2006

Fjärde kvartalet
•

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr

•

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till – 6 492 tkr

•

Intäkterna ökade med 163 % jämfört med föregående kvartal.

•

Kostnader förenat med avbrutet bolagsförvärv belastar resultatet med 2 500 tkr

•

Antalet kunder vid kvartalets slut uppgick till 19 489 st

•

Under december uppnåddes en årstakt på spelöverskottet motsvarande 40 mkr.

•

Lansering av dubbla pokernätverk i och med Boss Medias IPN

Helåret
•

Intäkterna för helåret 2006 uppgick till 18 674 tkr.

•

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10 568 tkr.

Händelser efter årets utgång
•

Ny huvudägare med spelbolagserfarenhet har inträtt i bolaget och äger motsvarande 20,4% av
aktierna i bolaget.

•

Fortsatt tillväxt både på licensierings- och spelverksamheten
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Sportspel
Redbet har satsat mer på s.k. multiplar, dvs. spel på flera
matcher i samma vadslagning. Detta är den vanligaste
spelformen i Skandinavien. Redbet har sedan kvartal 4
noterat ökande intäkter från just denna spelform och
intäkterna väntas stiga i framtiden.

Fjärde kvartalet
Under kvartal 4 har intäkterna fortsatt att öka kraftigt.
Tillväxten är på 163 % jämfört med kvartal 3.
Motsvarande hälften av all omsättning för 2006 härrör från
det senaste kvartalet. Resultatet återspeglar dock inte
denna intäktsökning då resultatet belastas med
kostnader till följd av beredningsarbete för bolagsförvärv
som ej genomfördes. Stor del av intäktsökningen har
också återinvesterats i verksamheten i form av
marknadsföring. Dessa satsningar syftar främst till att
stärka Redbets varumärke i spelkretsar samt att skapa
förutsättningar för framtida intäkter.

SPELVERKSAMHETEN
Kunder
Ett flertal aktiviteter riktade till speciella målgrupper
resulterade i att antalet kunder för perioden oktober –
december ökade med 5 089. Totalt hade Redbet 19 489
kunder registrerade per den 31 december 2006.
Under kvartalet fortsatte arbetet med att förbättra
kommunikationen med kunderna vilket bidragit till en
ökad intjäning samt lojalare kunder.

Casino
Under kvartal 4 genomgick Redbet Casino en
uppgradering av lobbyn och ett flertal nya spel
introducerades, vilket har bidragit till den positiva
intäktsutvecklingen. Intäkterna från casinoverksamheten
ökade med 60 % jämfört med kvartal 3. Redbet Casino
består av ett 20- tal olika kasinospel som t ex Roulette,
Black Jack, video slots och video poker. Efter kvartalets
utgång lanserades ytterligare spel och ett arbete med att
vidare förbättra för Redbets casino kunder inleddes. Vi
ser stora möjligheter att ytterligare förbättra vår intjäning
inom detta område.

LICENSIERINGSVERKSAMHETEN
Under kvartalet har Redbets partners börjat generera
intäkter. Redbets grekiska distributionspartner har
genomfört marknadsaktiviteter som givit positiva
effekter. Redbets licenspartner 24h Poker lanserade
spelbörsen till sina kunder under december vilket
återspeglar sig i aktiviteten på spelbörsen.

RÄTTSLIG SITUATION
Poker
Redbet sponsrade under hösten 2006 års upplaga av
Student SM i Poker. Turneringen, som är Sveriges
största pokerturnering för studenter, genomfördes via ett
antal on line tävlingar under oktober och november och
avslutades med en lyckosam live final i Riga, Lettland i
december.
Som första speloperatör introducerade Redbet i
december möjligheten att spela poker på flera olika
pokernätverk utan att behöva öppna konton hos olika
spelbolag. Redbets pokerkunder kan från sitt spelkonto
välja om de vill spela i 24H Network eller i Boss Media
International Poker Network. Detta är en unik möjlighet
som erbjuder spelarna tillgång till fler turneringar och
vinstchanser. Det innebär också en besparing för
spelarna vad gäller avgifter på in- och utbetalningar
eftersom man enbart har en ”plånbok” för de olika
nätverken. Möjligheten har också mottagits mycket
positivt av kunderna vilket tydligt återspeglas i
koncernens intäkter. Kunderna blir aktivare och mer
lojala då man inte har någon anledning att söka sig till ett
annat spelbolag för att nå fler turneringar eller andra
nätverk. Dessutom minskar Redbets beroende av
enskilda leverantörer av nätverkstjänster.

Redbet var under kvartal 3 och 4 inblandade i en
strukturaffär med EB Nordic AB med intentionen att
förvärva bolaget. Dock framkom efter hand uppgifter och
omständigheter som föranledde styrelsen att den 14
november 2006 återkalla budet. De cypriotiska bolagen
Elauxserf Trading Ltd, Tangeddon Ltd och Kolerta Ltd,
som uppges äga 47,7 procent av aktierna i EB Nordic
AB, har idag att gett in en ansökan om stämning mot
Bolaget och därvid yrkat att Bolaget skall erlägga
ersättning med 4 450 120 kr i anledning av att Bolaget i
november 2006 återkallade sitt erbjudande till
aktieägarna i EB Nordic AB om att förvärva deras aktier.
Redbet bestrider ersättningsskyldighet eftersom man gör
bedömningen att Bolaget hade grund för att återkalla
erbjudandet. Redbet kommer att ge in en stämning och
yrka ersättning för sina kostnader med anledning av det
aktuella erbjudandet.
Unibet lämnade i september in två stämningsansökningar gentemot Redbet med anledning av
Redbets annonsering på www.stannahemma.com. Både
Marknadsdomstolen och Tingsrätten har avseende de
interimistiska yrkandena beslutat till Redbets fördel och
lämnat respektive yrkande utan bifall. Unibet
överklagade Tingsrättens beslut angående det
interimistiska yrkandet till Hovrätten som dock avslog
Unibets överklagande.
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ÅRS STÄMMA
Årsstämma i Redbet Holding AB (publ) äger rum den 29
maj 2007 i Stockholm

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

SY STEMUTVECKLING
Under perioden har plattformen utvecklats för att
effektivare hantera och bearbeta våra kunder. Stor vikt
har också lagts på att i större utsträckning automatisera
processer för att undvika en personell expansion.
Systemet har även anpassats för att underlätta
anslutning av framtida partners och minska ledtider och
kostnader förenat med detta.
Redbet har sedan starten valt att prioritera säkerhet.
Redbet är idag den enda speloperatören i världen som
erbjuder säkerhetsdosor av samma typ som bankerna till
sina kunder. Arbetet med att ytterligare förbättra
säkerheten i systemet pågår kontinuerligt och bidrar till
att minimera eventuella kundförluster.

FINAN SIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgick per 31 december till 8 270 tkr
vilket ger en soliditet på 46 %. Likvida medel uppgick till
12 224 tkr varav 4 908 tkr utgjordes av klientmedel.

UTSIKTER 2007
De aktiviteter som påbörjades i början av 2007 för att
bibehålla den goda tillväxten även för 2007 kommer att
intensifieras. En geografisk expansion kommer att inledas
och aktiviteter för att stärka samtliga affärsområden
kommer att ske. Vi väntar oss även att som leverantör av
speltjänster inleda partnersamarbeten.
Styrelsen vidhåller tidigare lagd prognos.

Rapport för första kvartalet 2007 den 22 maj 2007
Rapport för andra kvartalet 2007 den 28 augusti 2007
Rapport för tredje kvartalet 2007 den 13 november 2007

ÅRSREDOVISNING
Redbets årsredovisning 2006 beräknas finnas tillgänglig i
slutet av april 2007 på bolagets hemsida
www.redbetholding.se.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för
granskning av Bolagets revisorer.
Då detta är bolagets första räkenskapsår, finns inga
jämförande siffror från tidigare räkenskapsår.

Stockholm den 22 februari 2006
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör: 08-5000 6978
Olof Nord, CFO: 08-5000 6965
Redbet Holding AB (publ)
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
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 casino. För mer information om
Redbet Holding och bilder besök www.redbetholding.se
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Koncernens Resultaträkning

Q4 2006

Helår 2006

9,444
2
9,446

18,548
126
18,674

Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

-1,883
-13,124
-931
-6,492

-4,246
-23,744
-1,252
-10,568

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-35
-6,527

-33
-10,601

Spelintäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter

Koncernens Balansräkning (tkr)

31/12-2006

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar exkl goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2,185
991
1,215
209
4,600

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

229
535
330
12,224
13,318

Summa tillgångar

17,917

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Fria reserver
Resultat
Summa eget kapital

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

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2,379
5,315
1,953
9,647
17,917
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Kassaflödesanalys (tkr)

Q4 2006

Helår 2006

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-6,527
931
-42

-10,601
1,252
-42

Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av skulder

1,209
5,741

657
6,669

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1,312

-2,065

Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Investeringar immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-340
-94
-362
0
-796

-1,130
-2,038
-209
1,490
-1,888

Finansieringsverksamheten
Emissionslikvider
Emissionskostnader
Övriga kassaflödespåverkande poster

266
381
498

22,060
-5,884

1,145

16,176

1,661
10,563
12,224

12,224
0
12,224

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Förändring i Eget kapital (tkr)
Aktiekapital 31/8 2005
Nyemission, ökning av aktiekapital:
Aktiekapital 31/12 2006

100
1,433
1,533

Eget kapital 31/8 2005
Emissioner
Emissionskostnader

100
24,655
-5,884
18,871

Årets resultat

-10,601

Eget kapital 31/12 2006

8,270
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Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Kapitalomsättningshastighet
Resultat per aktie, kr

Q4 2006

Helår 2006

neg
neg
0.54
neg

neg
neg
2.08
neg
31/12-2006

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

Bokslutskommuniké räkenskapsåret 31 aug 2005 – 31 december 2006

46.2%
11
1,532,722
5.40
-

