Malta den 11 april 2012

Pressmeddelande

Unibet avtalar om förvärv av Bet24
Unibet Group plc meddelar idag att en överenskommelse tecknats om förvärv av verksamhet och
vissa tillgångar från Nordic Betting Ltd, en av de ledande internetspeloperatörerna i Nordeuropa
verksam under varumärket Bet24. Nordic Betting Ltd erbjuder ett flertal sportspel och andra
spelprodukter via www.bet24.dk och www.bet24.com
Köpeskillingen för verksamheten och tillgångarna uppgår till 13,5 miljoner EUR (11,25 miljoner GBP)
vilket erlägges kontant.
Förvärvet, som är Unibets tredje förvärv på en reglerad marknad de senaste månaderna:
•

•
•

Stärker Unibets marknadsposition på den nyreglerade danska marknaden vilket ger
skalfördelar som ytterligare förstärker effekten av kommande investeringar för att öka
marknadsandelen
Stöder Unibets starka organiska tillväxt på övriga nordiska marknader
Ger synergier och stordriftsfördelar

Nordic Betting Ltd hade ett spelöverskott om 10,5 miljoner EUR (8,75 miljoner GBP, redovisat i
överensstämmelse med Unibets redovisningsprinciper) för räkenskapsåret 2011.
Unibet avser att föra över samtliga kunder och så småningom namnändra från Bet24 till Unibet samt
integrera den övertagna verksamheten. Tillsvidare kommer verksamheten att fortsätta som Bet24.
Som en del i transaktionen kommer Unibet att flytta över omkring 45 anställda från Nordic Betting Ltd
till den egna maltesiska verksamheten i enlighet med maltesisk lagstiftning gällande överlåtelse av
verksamhet.
Transaktionens fullföljande är beroende av tillstånd från licensmyndigheterna där så krävs, vilket
förväntas innan slutet av andra kvartalet 2012.
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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.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk
Unibet har över 6 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.
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com
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