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Malta den 4 oktober 2012

Skatteuppgörelse i Spanien

Ett antal online-spelbolag som hade ansökt om licens för att verka på den spanska marknaden
avtalade i maj 2012 med den spanska skattemyndigheten om att betala spelskatt för perioden den
1 januari 2009 till den 27 maj 2011 enligt två lagar från 1966 respektive 1977 vilka tidigare endast
tillämpats på spelverksamhet offline.
Unibet har nu slutfört diskussionerna med de spanska skattemyndigheterna avseende tidigare
verksamhet som riktats till den spanska marknaden under perioden januari 2009 till maj 2011.
Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Unibet att göra en engångsbetalning om 3,2 miljoner
EUR (cirka 2,6 miljoner GBP) som täcker spelskatter, räntor och straffavgifter, och vilken kommer att
bokföras som en extra kostnad i Försäljningskostnader för det tredje kvartalet som avslutades den 30
September 2012 .
Detta är en engångspost relaterad till historiska aktiviteter, då Unibet inte ansökt om B2C-spellicens
enligt den nya spanska spellagstiftningen och för närvarande inte verkar på den spanska marknaden.
Kambi, Unibets B2B-leverantör, har erhållit en spansk B2B-spellicens och har, som tidigare
meddelats, redan tecknat avtal med spanska kunder inklusive Acrismatic och Egasa.
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Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största
privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com,
www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk .
Unibet har 6,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist
spelande.
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