Pressmeddelande

Malta den 10 juli 2014

Ändrade redovisningsprinciper och omräknade kvartalstabeller för Unibet exkl Kambi

Efter separationen av Kambi har Unibet genomfört en översyn av redovisningsprinciperna för
fördelning av vissa driftskostnader mellan spelöverskott, försäljningskostnader och rörelsekostnader.
Unibet har jämfört sina redovisningsmetoder avseende kostnader såsom provisioner och
betalningslösningar med övriga ledande europeiska speloperatörer och gjort en genomgång av
avtalen med viktiga leverantörer för att fastställa lämplig redovisningsmetod.
Förändringarna i klassificeringen till följd av denna ändring av redovisningsprincip har inte någon effekt
på Unibets tidigare redovisade EBITDA, rörelseresultat och resultat före eller efter skatt, inte heller har
den någon effekt på balansräkningen eller redovisade kassaflöden. Unibet har retrospektivt räknat om
de poster som påverkas av omklassificeringen.
Kambis resultat kommer att konsolideras i Unibets resultat fram till och med den 31 maj 2014.
Omräknade kvartalstabeller av resultatet, inklusive per marknad och per produkt för Unibet, exklusive
Kambi med ytterligare förklaringar, finns på www.unibetgroupplc.com.
Unibet publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2014 den 6 augusti 2014.

För mer information:
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116
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