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Redbet avser köpa bolag för vidare internationell expansion

Redbet Holding AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Pullman Associates Ltd om köp av
bolaget Pullman Gaming NV. Pullman Gaming opererar idag ett av de äldsta varumärkena inom
online gaming - 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 Syd-Europa samt delar av Asien, innehar en fullt operativ
spelplattform och en kunddatabas på drygt 60 000 spelare. TotalPoker var den första pokern från Boss
Media och startades i september 2002.
– Trots avsaknad av marknadsaktiviteter de senaste åren så har Gold Club en omsättning med positiv
vinstmarginal. Vi ser därför en stor potential i att utveckla marknadsföringen och ackvirera nya kunder till
Gold Club. Affären ger Redbet en bredare bas för att växa internationellt med stora
utvecklingsmöjligheter. säger Jonas Sundvall, VD Redbet Holding AB.
Redbet får med denna affär ytterligare Casino mjukvara. Mjukvaran är, till skillnad från Redbets
nuvarande Casinoprodukt, nedladdningsbar och i hög grad anpassad till den europeiska marknaden.
Pullman Gaming är ett bolag registrerat i Nederländska Antillerna. Bolaget driver idag Gold Club Casino,
Gold Club Games samt TotalPoker. Verksamheten är lönsam och genererade under 2006 877 000 USD i
spelintäkter. Bruttovinsten uppgick till 492 000 USD vilket ger en bruttomarginal på 56 %.
Redbet avser att betala motsvarande 238 000 nyemitterade Redbet aktier för Pullman Gaming NV,
motsvarande 11,6 Mkr baserat på kurs 48,90 kr per aktie vilket motsvarar en utspädning om 13,4%.
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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

