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Pressmeddelande     Malta den 7 augusti 2015 
 
  
Unibet Group förvärvar iGame Group  
 
Unibet Group plc har idag avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i iGame Holding plc och 
dess dotterbolag. iGame Group är en specialiserad speloperatör med fokus på Norden och 
Centraleuropa som erbjuder casino, poker och sportspel online genom sju lokala varumärken. 
 
Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvan av det 
tredje kvartalet 2015. 
 
Transaktionen kommer att öka Unibets marknadsandel på strategiska nordiska marknader inför den 
omreglering som förväntas under de kommande åren. Initiala köpeskillingen om 59 miljoner EUR 
kommer att erläggas vid slutförandet. Under sexmånadersperioden fram till den 30 juni 2015 uppgick 
iGames spelöverskott till 13,7 miljoner EUR och EBITDA till 4,7 miljoner EUR. Under andra kvartalet 
2015 uppgick antalet aktiva kunder till 75 000. 
 
Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på iGames resultat för perioden fram till den 30 juni 2016. Denna 
tilläggsköpeskilling beräknas på en multipel om 6,2 gånger EBITDA upp till ett tak på 20 miljoner EUR, 
inklusive en komponent för överprestation. 
 
Den nuvarande ledningen för iGame, under ledning av VD Tommi Maijala, kommer att kvarstå i 
verksamheten samt erhålla ett incitamentsprogram med anställningskrav för att leverera enligt 
affärsplanen för de kommande tre åren. Totalt har iGame cirka 130 anställda, varav de flesta är 
baserade på Malta. 
 
Den sammanslagna gruppen räknar med att uppnå synergieffekter från transaktionen, inklusive en 
bredare produktportfölj, effektivare marknadsföring, stordriftsfördelar i samband med upphandling av 
produkter och media. 
 
"iGames varumärken är välkända på sina lokala marknader och vi ser en stor potential I att kombinera 
vår storskalighet och expertis inom mobil, flera kanaler och produktkunskap med deras lokala fokus. 
Eftersom majoriteten av iGames intäkter kommer från Casino, är vår gemensamma plan att behålla ett 
flertal av dessa varumärken som ett komplement till våra befintliga varumärken, Unibet och Maria", 
säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet. 
 
Tommi Maijala, CEO för iGame kommenterar: "Vi är mycket glada över att bli en del av Unibet-
koncernen. Även om Unibet är större än iGame, så delar vi samma passion för att varje dag ta hand 
om våra kunder och förbättra verksamheten. Jag känner stor trygghet och tillit till Unibets långsiktiga 
strategi och beundrar allt det värdefulla arbete Unibet har gjort för spelbranschen. Genom denna affär 
kommer våra kunder att snabbt se fördelarna med vår möjlighet att förbättra produktutbudet. Vår 
förmåga att påskynda tillväxt och utveckling av verksamheten kommer också att ge nya möjligheter för 
vårt starka team " 
 
 
 
 
För mer information: 
Henrik Tjärnström, CEO Unibet +44 7515 975 629 
Inga Lundberg, Investor Relations +44 788 799 6116 
 
Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och 
erbjuder spel på 21 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk, www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.ee, www.unibet.com.au, 
www.unibet.co.uk www.maria.com, www.mariacasino.ee, www.mariacasino.dk och www.maria.co.uk. Unibet har över 10,3  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 och twitter.com/UnibetGroup 

 


