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Unibet Groups förvärv av iGame Group slutförd

Sedan de slutliga villkoren uppfyllts har Unibet Group plc idag slutfört förvärvet av 100 % av
aktierna i iGame Holding plc jämte dotterbolag “iGame Group”. iGame Group är en
specialiserad speloperatör med fokus på Norden och Centraleuropa som erbjuder casino,
poker och sportspel online genom sju lokala varumärken.

Köpeskillingen uppgår till 59 miljoner EUR vilket har erlagts kontant idag. Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på
iGame Groups 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.
Unibet Group plc kommer att konsolidera iGame Group i räkenskaperna från och med idag.
iGame Group kommer att fortsätta under befintliga varumärken och kunderna behöver inte vidta några åtgärder
som en följd av dagens tillkännagivande.
För att finansiera pågående projekt och ge flexibilitet för framtida investeringar, har Unibet Group säkrat en ny
kreditfacilitet uppgående till 120 miljoner EUR som ersätter den tidigare kreditfaciliteten om 50 miljoner EUR.
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Om Unibet Group
Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder
spel på 21 olika språk till över 10,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group
är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt
spelande.
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup

Unibet Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta
Tel: +356 2133 3532
Fax: +356 2343 1510
Website : www.unibetgroupplc.com
Email:info@unibet.com
Registered office: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Company No: C 39017. Registered in Malta.

