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Pressmeddelande   Malta den 19 mars 2013 
 
 
Förvärv av verksamhet inom ”real money social gambling”  
  
Unibet har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av 100 procent av Social Gambling (Channel Islands) 
Ltd, “SGCI”, vars huvudsakliga tillgång är en investering i Bonza Gaming, 
 
Bonza är en av de första spelutvecklarna som lanserat spel med riktiga pengar på Facebook-
plattformen. Det första spelet, Bonza Slots, lanserades för den brittiska marknaden i början av 2013. 
SGCI innehar knappt 50 procent i Bonza vid sidan av investeringspartnern Plumbee Limited, ett 
ledande entreprenörsföretag inom sociala spel. Efter förväntad utspädning för incitamentsprogram blir 
Unibets ägarandel i Bonza cirka 45 procent. 
 
Bonza har en B2C spellicens i Alderney. 
 
Unibet betalar ett nominellt värde på 100 GBP, men kommer att ge ett lån om 2 miljoner GBP för att 
stöda Bonzas  tillväxt varav 0,5 miljoner GBP väntas utnyttjas vid slutförandet.  
 
Slutförandet är beroende av myndighetsgodkännanden. 
 
Mer information om Bonza finns på www.bonzagaming.com och mer information om Plumbee Limited 
finns på www.plumbee.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116 
 
 
 
 
 
 
 
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 över 7,2 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-
modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com 
Unibet är en av grundarna till EGBA, European Gaming and Betting Association, och ESSA, European Sports Security 
Association och är granskad och certifierad av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande. 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com 
 
 

http://www.bonzagaming.com/
http://www.plumbee.com/
http://www.unibet.com/
http://www.unibet.dk/
http://www.unibet.fr/
http://www.unibet.it/
http://www.unibet.be/
http://www.unibet.com.au/
http://www.maria.com/
http://www.mariacasino.dk/
http://www.kambi.com/
http://www.unibetgroupplc.com/

	Förvärv av verksamhet inom ”real money social gambling”

